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บทที่ 1 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เน่ืองจากทางผูพ้ฒันาเลง็เห็นถึงปัญหาของการจดักิจกรรมสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลัใน
ปัจจุบนั ยกตวัอยา่งเช่น การกรอกรหสัใตฝ้าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกจากการกรอกรหสัแลว้นั้น ผูบ้ริโภคยงั
ตอ้งเก็บฝาท่ีมีรหสันั้น ไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการแลกของรางวลั ทั้งน้ีเพ่ือการลดปัญหาการใชง้าน
ยาก จึงไดน้ าแนวคิดน้ีมาพฒันาระบบการจดัการ กิจกรรมคูปองสะสมแตม้เพ่ือความสะดวกสบาย
แก่ผูบ้ริโภค และลดขั้นตอนของการสะสมแตม้ลง 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบการจดัการกิจกรรมคูปองสะสมแตม้ ดว้ยภาษาจาวา 
1.2.2 เพื่อช่วยใหก้ารจดัการกิจกรรมคูปองสะสมแตม้สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และรวดเร็ว 
1.2.3 เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนโดยผูใ้ช ้
1.2.4 เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาการจดัการกิจกรรมคูปองสะสมแตม้ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 สามารถเก็บข็อมูลของผูใ้ชง้านได ้
 1.3.2 สามารถเก็บรหสัคูปองสะสมแตม้จากสินคา้ได ้
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าใหม้ีระบบจดัการกิจกรรมคูปองสะสมแตม้ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
1.4.2 ท าใหก้ารจดัการกิจกรรมคูปองสะสมแตม้ท าไดส้ะดวก และรวดเร็ว 
1.4.3 ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาความผดิพลาด ท่ีเกิดข้ึนโดยผูใ้ช ้
1.4.4 สามารถน าเวบ็แอปพลิเคชัน่พ้ืนฐานน้ีท่ีไดจ้ากการพฒันาน าไปพฒันาต่อได ้
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บทที่ 2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 เวบ็แอปพลเิคช่ัน 
เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ หรือ โปรแกรม

ประยุกต์บนเว็บท่ีสามารถเขา้ถึงไดด้้วยโปรแกรมคน้ดูเว็บ (Web browser) ต่างๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network) อย่างอินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เรา
สามารถแยกส่วนประกอบของการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน่ออกเป็นสองส่วนหลกั ๆ คือ ฝ่ัง
ผูใ้ชง้าน (client-side technology) และ เทคโนโลยฝ่ัีงเซิร์ฟเวอร์ (server-side technology) 
ส่วนประกอบฝ่ังผู้ใช้งาน (Client-side Technology)  ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ 

1) เวบ็เบราวเ์ซอร์   

เวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีผูใ้ชง้านใชใ้นการเขา้ถึงเว็บแอปพลิเคชัน่ 
โดยท่ีเม่ือเร่ิมตน้ ผูใ้ชง้านท าการใส่ URL หรือว่าช่ือของเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการเขา้ใชง้าน เมื่อเบราวเ์ซอร์
ไดรั้บช่ือของเว็บไซตก์็จะท าการแปลงจากช่ือของเวบ็ไซตเ์ป็น IP address ผ่านทาง DNS  หลงัจาก
นั้นเวบ็เบราวเ์ซอร์จะท าการสร้าง HTTP request เพื่อส่งค าร้องไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ผา่นทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เมื่อไดรั้บ HTTP response จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเบราวเ์ซอร์จะท าหน้าท่ีในการอ่าน 
และแปลง HTTP response ให้เป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการแสดงผลให้กบัผูใ้ชง้าน  ดงันั้นหน้าท่ีของเวบ็
เบราวเ์ซอร์จะประกอบไปดว้ย 

- รับขอ้มูลและค าสัง่จากผูใ้ชง้าน 

- แปลงค าสัง่ของผูใ้ชง้านใหเ้ป็น HTTP request เพื่อส่งไปใหก้บัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

- ประมวลผล HTTP response และเรียกใช ้Plugin 

- แปลงภาษา HTML, CSS, JavaScript ใหข้อ้มูลส าหรับแสดงผลใหก้บัผูใ้ชง้าน 

- จดจ าขอ้มูลผูใ้ชง้านเช่น ประวติัการใชง้าน ขอ้มูล session และ cookie 

2) ส่วนต่อความสามารถเวบ็และเบราวเ์ซอร์ (Web Plugin และ Browser Add-on/Extension)  

คือโปรแกรมท่ีถูกเขียนให้ท างานร่วมกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ Web Plugin ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีเช่น 
Adobe Flash, PDF reader, Silverlight, Java Applet, และ อ่ืน  ๆ  ซ่ึ ง  Web Plugin เห ล่ า น้ีจะถูก
เบราว์เซอร์เรียกใช้ก็ต่อเม่ือเว็บไซต์ท่ีเข้าใช้งานมีเน้ือหาท่ีต้องแสดงผลโดย Plugin เช่น Adobe 

https://www.mdsoft.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/229-sass.html
https://www.mdsoft.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/227-internet-banking.html
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Flash Plugin จะถูกเรียกใชโ้ดยเบราวเ์ซอร์ก็ต่อเม่ือเจอเน้ือหาท่ีตอ้งใช ้Flash Player ในการแสดงผล 
          Browser Add-on/Extension (ส่วนเพ่ิมความสามารถเบราวเ์ซอร์) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
เพ่ิมความสามารถใหก้บัเบราวเ์ซอร์ เช่น ส่วนเพ่ิมความสามารถท่ีช่วยในการจดัการไฟลด์าวนโ์หลด 
ส่วนเพ่ิมความสามารถท่ีช่วยในการดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอ เป็นต้น ซ่ึงส่วนเพ่ิมความสามารถ
เบราว์เซอร์เหล่าน้ีจะเน้นเพ่ิมความสามารถให้กับเบราว์เซอร์ มากกว่าการประมวลผลเน้ือหา
เวบ็ไซต ์

ข้อแตกต่างระหว่าง Web Plugin และ Browser Add-on/Extension 
Web Plugin และ Browser Add-on/Extension อาจจะสร้างความสบัสนใหก้บัผูใ้ชง้านทัว่ไปได้
เน่ืองจากทั้งคู่มีจุดประสงคใ์นการเพ่ิมฟังกช์ัน่การท าใหใ้นการท่องเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตาม Web 
Plugin กบั Browser Extension มีความแตกต่างกนัอยูห่ลายประการ 

- Web Plugin จะเป็นส่วนท่ีถูกเรียกใช้โดย Web Browser เ พ่ือส่งต่อเน้ือหาไปให้กับ
โปรแกรมภายนอกเช่น Adobe Flash/ PDF reader ในการประมวลผล 

 -      Browser Extension เน้นการเพ่ิมความสามารถให้กบัเบราวเ์ซอร์ แต่ไม่ไดป้ระมวลผลหรือ 
แสดงเน้ือหาในเวบ็ไซต ์

3) ระบบปฏิบติัการ (Operating System)  

ท าหน้าท่ีในการจดัการกบัทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าหน้าท่ีในการรับ HTTP 
request จากเบราวเ์ซอร์และส่งต่อไปให้กบัอินเทอร์เน็ต DNS ซ่ึงท าหน้าท่ีในการแปลง URL ให้
เป็น IP Address เพื่อคน้หาเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ สร้างการเช่ือมต่อ (TCP connection) ระหว่างเคร่ือง
ผูใ้ชง้านและเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ดงันั้นการท างานของระบบปฏิบติัการจะเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชง้านมองไม่เห็น
แต่ก็มีความส าคญัมาก 

ส่วนประกอบฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server-side Technology) 

 เว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการแก่ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์หลายส่วนท างานร่วมกัน โดยซอฟต์แวร์หลักท่ีใช้ในการให้บริการของเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ประกอบไปดว้ย  

1) เว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application) ถือว่าเป็นหัวใจหลกัของเวบ็ไซต์เน่ืองจากท าหนา้ท่ีติดต่อ
กบัผูใ้ชง้าน รับและแสดงขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูล และอ่ืน ๆ เรียกไดว้่า
เวบ็แอปพลิเคชัน่เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใหบ้ริการผูใ้ชง้านทัว่โลกผา่นอินเทอร์เน็ต หากนกัพฒันาไดเ้ขียน
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เว็บแอปพลิเคชัน่ตาม Model-View-Controller (MVC) แลว้ก็จะสามารถแบ่งเวบ็แอปพลิเคชัน่ออก
ไดเ้ป็น 3 ส่วนหลกั ๆ คือ 

- ส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้านเพื่อรับขอ้มูลและแสดงผล (View) 
- ส่วนท่ีประมวลผลการท างาน (Controller) 
- ส่วนท่ีใชใ้นการติดต่อและจดัการกบัขอ้มูลและฐานขอ้มูล (Model) 

นักพฒันาสามารถพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ไดด้ว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย เราสามารถ
แบ่งภาษาท่ีใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชั่นออกเป็นสองส่วนคือ Front-End Technology ใช้
ส าหรับพฒันา View ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งาน และ Back-End Technology ใชส้ าหรับพฒันา Model 
และ Controller ส่วนประมวลผลและจดัการขอ้มูล 

Front-End Web Technology 

Front-End Web Technology จะหมายถึงส่วนของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการสร้างส่วนติดต่อ
กบัผูใ้ชง้าน ในการสร้างเวบ็แอปพลิเคชัน่ Front-End Technology ท่ีเป็นท่ีแพร่หลายไดแ้ก่ HTML, 
CSS, และ JavaScript ซ่ึงภาษาคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีถูกใชอ้ย่างแพร่หลายในการสร้างส่วนติดต่อกบั
ผูใ้ช้งานของเว็บแอปพลิเคชั่น ความหลากหลายของ Front-End Web Technology ถูกจ ากัดดว้ย
มาตรฐานกลางท่ีออกโดยองคก์รท่ีไม่แสดงหาผลก าไรอย่าง World Wide Web Consortium (W3C) 
ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดมาตรฐาน HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อให้ผูพ้ฒันาเบราวเ์ซอร์ให้แสดงผล
ขอ้มูลในรูปแบบเดียวกนั เพื่อความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านและนกัพฒันา ซ่ึงเบราวเ์ซอร์ในปัจจุบนัต่าง
รองรับการประมวลผลของ HTML, CSS และ JavaScript โดยสมบูรณ์ แมว้่าจะมีความแตกต่างใน
การแสดงผลไปบา้ง(เลก็นอ้ย)ในบางเบราวเ์ซอร์ 

Back-End Web Technology 

Back-End Web Technology จะหมายถึงส่วนของเทคโนโลยท่ีีเป็นส่วนประมวลผลตรรกะ
และการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช ้การเรียกดูและ
จัดเก็บข้อมูล การท างานของเว็บแอปพลิเคชั่นในส่วนของ Back-End จะเร่ิมหลังจากเว็บ
แอปพลิเคชัน่ไดรั้บ HTTP request มาจากผูใ้ชง้าน ท าการประมวลผล และส่งขอ้มูลกลบัไปใหก้บั
ผูใ้ชง้าน เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการพฒันา Back-End ของเว็บแอปพลิเคชัน่จะมีความหลากหลายกว่า 
Front-End เน่ืองจากไม่มีข้อจ  ากัดด้านมาตรฐานกลางดัง Front-End technology ท่ีต้องรองรับ
มาตรฐานท่ีก  าหนดโดย W3C เพื่อใหท้ างานกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา 
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2) เวบ็เซิร์ฟเวอร์ซอฟตแ์วร์ (Web Server Software)  

เวบ็เซิร์ฟเวอร์ซอฟตแ์วร์ (Web Server Software) เป็นโปรแกรมท่ีท างานอยูบ่น web server 
ซ่ึงหนา้ท่ีหลกัของ web server software คือการประมวลผล HTTP request ท่ีไดรั้บมาและตอบกลบั
ด้วย HTTP response ให้กับผูใ้ช้งาน ปัจจุบันมี web server software หลายตัวท่ีถูกใช้งานอย่าง
แพร่หลายเช่น Apache HTTP server, Internet Information Service (IIS) และ Nginx ยงัมี web server 
software ตัวอ่ืนอีกมากในท้องตลาดท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ี อย่างไรก็ตาม web server software ท่ี
ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือ Apache HTTP server และผูใ้ชง้านมกัจะใช้
คู่กบั PHP (ตวัแปลภาษา PHP) และ MySQL (ฐานขอ้มูล) 

Apache HTTP server 

Apache HTTP server เป็น web server software ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 
ตุลาคม 2558)[1] เน่ืองดว้ยความสามารถท่ีหลากหลาย และเป็น freeware ท่ีอนุญาตใหน้ าไปใชง้าน
ได้ฟรีทางการคา้ Apache HTTP server ปัจจุบันออกเวอร์ชัน 2.4  ซ่ึงมีโครงสร้างการท างานเป็น
แบบ module นั่นคือ ผูใ้ช้งานสามารถเพ่ิมความมารถของ web server software ได้โดยการติดตั้ง 
module เพ่ิมเติม ตวัอย่างเช่น หากตอ้งการให้ Apache HTTP server รองรับภาษา PHP ก็สามารถ
ติดตั้ง module ท่ีสามารถช่วยให ้Apache ประมวลผล web application ท่ีเขียนดว้ยภาษา PHP ได ้

การท างานของ Apache, PHP, และ MySQL 

เมื่อไดรั้บ HTTP request มาจากผูใ้ชง้าน Apache จะท าการประมวลผล HTTP request เพื่อ
ตรวจสอบประเภทของไฟลท่ี์ร้องขอ หากไฟลท่ี์ร้องขอเป็นไฟลข์อ้มูล เช่น .jpec .html หรือ .pdf 
Apache สามารถอ่านไฟลเ์หล่าน้ีและส่งเป็น HTTP response กลบัไปใหก้บัผูใ้ชง้านไดท้นัที แต่หาก
ไฟลท่ี์ HTTP request ร้องขอมาเป็นไฟลโ์ปรแกรมท่ีตอ้งมีการประมวลผล เช่น .php Apache จะท า
การเรียกใช ้PHP module ในการประมวลผลไฟลก่์อน ซ่ึงในการประมวลผลไฟลอ์าจจะมีการติดต่อ
กบัฐานขอ้มูลเช่น MySQL เพื่อท าการเรียกดู หรือแกไ้ขขอ้มูลก็สามารถท าได ้ เมื่อ PHP module ท า
การประมวลผลไฟล ์.php เสร็จแลว้ก็จะท าการส่งคืนค่าให ้Apache น าไปสร้างเป็น HTTP response 
เพื่อส่งกลบัใหก้บัผูใ้ชง้าน 

3) ระบบปฏิบติัการ (Operating System)  

ระบบปฏิบัติการบนฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์มีหน้าท่ีในการจัดการกับทรัพยากรของเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ เช่น CPU memory และ bandwidth เป็นตน้ เน่ืองจาก web application เป็นบริการท่ีเปิด
ให้ผูใ้ช้งานเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา ดังนั้น ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์จึงต้องมีความเสถียรและ
สามารถจดัการกบัทรัพยากรของเคร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สรุปส่วนประกอบและการท างานของ web application                                               

การท างานของ web application นั้ นประกอบไปด้วยหลายส่วนท างานร่วมกัน ซ่ึง
ส่วนประกอบในการท างานสามารถแยกออกเป็นสองส่วนนั่นคือ เทคโนโลยีในฝ่ังของผูใ้ช้งาน 
และเทคโนโลยใีนฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์ โดยเทคโนโลยใีนของฝ่ังของผูใ้ชง้านท่ีส าคญัคือ web browser 
และ plugin ท่ีท าหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชง้านในการท่องเวบ็ไซต ์ในส่วนของ
เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงมีหน้าท่ีในการให้บริการ web application ให้กบัผูใ้ชง้านก็จะประกอบไปดว้ย web 
application ซ่ึงอาจจะเป็นไฟลข์อ้มูลธรรมดา หรือโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการผูใ้ชง้าน 
web server software ท่ีท าหน้าท่ีในการรับ HTTP request จากผูใ้ชง้าน ประมวลผล HTTP request 
และส่งกลบั HTTP response ใหก้บัผูใ้ชง้าน  

2.2 Apache Tomcat 

Apache Tomcat เป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีพฒันาโดย Apache Group เป็น software ประเภท open 
source ท่ีถูกด าเนินการโดยเทคโนโลย ี Java Servlet และ Java Server Pages (JSP) ถูกใชอ้ยา่ง
แพร่หลาย ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่โดย jsp/servlet ซ่ึง Apache Tomcat มีส่วนประกอบดงัน้ี 

- bin  โฟลเดอร์น้ีจะใชส้ าหรับ start/shutdown script และมีไฟลท่ี์มีประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น 
startup , shutdown , catalina 

- conf โฟลเดอร์น้ีจะใชส้ าหรับ ตั้งค่าต่าง ๆ ของโปรแกรม เช่น web.xml server.xml 

- lib  โฟลเดอร์น้ีจะใชส้ าหรับ เก็บ Jar files ต่าง ๆ และใชส้ าหรับ starting และ stopping 
Tomcat  เช่น servlet-api.jar tomcat-api.jar 

- logs โฟลเดอร์น้ีจะใชส้ าหรับ เก็บ log files ต่าง ๆ  

- webapps โฟลเดอร์น้ีจะใชส้ าหรับ เก็บโปรเจคท่ีเราไดส้ร้างข้ึนมา 

- work โฟลเดอร์น้ีจะใชส้ าหรับ โปรแกรม เอาไวว้างไฟล ์ intermediate files(เช่น compiled 
JSP files) ในระหว่างการท างาน ซ่ึงถา้ลบโฟลเดอร์น้ีออก ในระหว่างแปรโปรแกรมก าลงั
ท างาน จะไม่สามารถท างานสคิป  jsp ได ้

2.3 SVN (Subversion) 
SVN คือ โปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีจดัการกบั Version Control ของไฟลต่์าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

จัดการกับเอกสารพวก  Document , ไฟล์รูปภาพ และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ จัดการเก่ียวกับ  Source 
Code ของโปรแกรม โดยหนา้ท่ีของ SVN คือจดัเก็บไฟลต่์าง ๆ เหล่านั้นไวใ้นคลงั แลว้แยกไฟลน์ั้น
เป็นเวอร์ชนัต่าง ๆ โดยเราเรียกมนัว่า Revision ซ่ึงเวอร์ชนัของไฟลท่ี์จดัเก็บนั้นจะเก่ียวขอ้งกบั User 
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หลาย ๆ คนท่ีเขา้มาใชง้าน เช่น นาย A ท าเอกสารเสร็จ แลว้ใช ้SVN จดัเก็บ จะถูกนบัเป็น Revision 
: 1 และเมื่อนาย B น าไฟลน้ี์ไปแกไ้ขแลว้น ามาจดัเก็บลงใน SVN อีกคร้ังก็จะถูกนบัเป็น Revision: 
2 และการแกไ้ขคร้ังต่อ ๆ  ไปก็จะนับ Revision ไปเร่ือย ๆ ซ่ึงประโยชน์ของมนัก็คือโดยปกติแลว้ 
SVN จะมี Server ท าหนา้ท่ีจดัเก็บไฟล ์ฉะนั้นไฟลต่์าง ๆ จะถูกจดัเก็บไวบ้น Server และเรียกใชง้าน
ผ่าน  Protocol : TCP/HTTP ฉะนั้ น SVN Server ท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บไฟล์ จะเป็นตัวกลางในการ
แลกเปล่ียน Version ของไฟล ์ซ่ึงวิธีน้ีจะเป็นประโยชน์มากในการป้องกนัไฟลห์าย และเราจะได้
ไฟล์ล่า สุด เสมอ เมื่ อท าการ  Checkout หรืออัพเดตจาก  SVN Server และประโยชน์ อ่ืน  ๆ 
ของ SVN เช่น ดู Log หรือ Historyของการแกไ้ขไฟล ์และ ยงัสามารถน า Revision ของไฟลก์ลบัมา
ใชง้านได ้ในกรณีท่ีตอ้งการกลบัไปใชV้ersion เก่า ๆ 

 

รูปท่ี 2.1 การท างานของ SVN 
 

สรุปสาระส าคญัของการใช้ SVN 

- SVN แยกเป็น 2 ส่วนคือ SVN Server และ SVN Client 
- SVN สามารถใชเ้คร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงเป็น SVN Server และเคร่ืองอ่ืน ๆ เป็น Client ก็ได ้
- SVN เช่ือมต่อผา่นระบบ Internet (Public IP) / Intranet Local 
- SVN เขียนโปรแกรมคนเดียวก็ใช ้SVN ได ้คือ ติดตั้งทั้ง Server และ Client ประโยชน์ก็คือ

ใช ้Version 
- SVN ปัจจุบันมีบริการ  Free Hosting (เหมือน  Storage) ท่ีเราไม่จ  าเป็นต้องติดตั้ ง SVN 

Server SVN เป็น Open Source ท่ีใชง้านไดฟ้รี ทั้งท่ีเป็น Server และ Client 
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- SVN โปรแกรมท่ีมีรูปแบบเหมือนกนั และ จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัท่ีคุน้ ๆ  หน่อยก็คือ Visual 
SourceSafe , Visual Studio Online (Team Foundation Server) , Git และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

2.4 Struts Framework 

Struts Framework คือการ implement model-view-controller MVC design pattern ส าหรับ 
enterprise application ดว้ย java (java EE) struts เป็นส่วนหน่ึงของ Apache Jakarta project และเป็น 
open source ดงันั้น จึงสามารถ download library struts มาใชง้านไดฟ้รีๆ Struts Framework เป็น
เหมือนชุดการพฒันา web application ซ่ึงเหมาะกบัหลายๆขนาด 

2.5 Spring Framework 

Spring MVC framework คือ framework ในการสร้างเว็บ ท่ีรองรับแนวคิดแบบ MVC 
(Model, View, Controller) นัน่เอง โดยหลกัการท างานของตวัSpring MVC framework จะออกแบบ
ให้การท างานทุกอย่างข้ึนอยู่กบั Servlet ท่ีช่ือว่า Dispatcher Servlet ยกตวัอย่างเช่น เวลามี Request 
จาก User Client เขา้มาตวั Dispatcher Servlet ก็จะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็น Operation รับ Request นั้นๆไว้
ก่อน แลว้ค่อยส่งต่อไปใหต้วั Controller อ่ืนๆท างานต่อไป 

Spring MVC Framework มีไวเ้พ่ือออกแบบโครงสร้างการเก็บช้ินส่วนของเว็บ เช่น พวก 
หน้าเว็บ (ไฟล์ , ไฟล์ jsp ) ไฟล์ CSS หรือ ไฟล์ Script ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น หน้า  ส่วน 
Controller ตอ้งอยู่ภายใน โฟเดอร์ src เท่านั้น ซ่ึงท าให้สะดวกต่อการคน้หา แกไ้ข เพ่ิมเติม หรือ 
ลบท้ิง Spring MVC Framework มีการก าหนด Form การเขียนเว็บในแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วน 
Request , Respond หรือ Controller ต่างๆ ท าใหไ้ม่ว่าจะเป็น Developer คนไหนท่ีเขา้มาแกไ้ขไฟลก์็
สามารถเขา้ใจ Code ท่ีเขียนไวไ้ดง่้ายๆ และยงัมีตวั Library ท่ีไวช่้วยในการเขียน เพื่อใหง่้ายต่อการ
ท างานของ Developer 

2.6 Hibernate Framework 

Hibernate เ ป็น  Framework Java ใช้ในการจัดการข้อมูลแบบ ORM (Object/Relation 
Mapping คือการ mapping Java Object กบั ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลแบบอตัโนมติักลบัไปกลบัมาได)้ 
เพื่อความสะดวกในการท างานต่างๆ เช่น การเขา้ถึงขอ้มูล การเรียกคน้ขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแลว้ Hibernate ยงัเป็น open source อีกด้วย จึงสามารถดาวน์
โหลดมาใชง้านกนัไดฟ้รีๆไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
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ประโยชนข์อง Hibernate: 

- มีเวลาในการ focus business logic ของโปรแกรมอยา่งเต็มท่ี 
- ท าใหก้ารบ ารุงรักษาง่ายข้ึนเน่ืองจากโคด้ท่ีเขียนนอ้ยลง สะอาด เขา้ใจง่าย 
- ไมย่ดึติดกบัฐานขอ้มูล เราสามารถใชฐ้านขอ้มูลไดห้ลากหลาย 
- มี APIs ท่ีเรียบง่ายท่ีใชใ้นการบนัทึกและอ่านขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไดโ้ดยตรงผา่น Java 

objects 
- หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างฐานขอ้มูลหรือตารางต่างๆสามารถแกไ้ขไดง่้ายๆเพียงแค่

แกท่ี้ ไฟล ์XML เท่านั้น 
- Hibernate ไม่ตอ้งเพ่ิม application server เพื่อใชง้านแต่อยา่งใด 
- สามารถจดัการความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นของตารางต่างๆไดอ้ยา่งง่ายดาย 
- จดัการการเขา้ถึงฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหล้ดภาระของ Database Server ซ่ึง

ส่งผลใหก้ารเช่ือมต่อเร็วข้ึน 

2.7 MySQL 

MySQL คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL AB มีหน้าท่ี
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูล ท่ีต้องใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยา่งบูรณาการ เพื่อใหไ้ดร้ะบบงานท่ีรองรับ ความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น
ท างานร่วมกบัเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ท่ีท างานฝ่ังเคร่ือง
บริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น  หรือท างาน
ร่วมกบัโปรแกรมประยุกต ์(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือ
ภาษาซีชาร์ป เป็นตน้ โปรแกรมถูกออกแบบใหส้ามารถท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย 
และเป็นระบบฐานขอ้มูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ท่ีถูกน าไปใชง้านมากท่ีสุด 

2.8 Quick Response Code (QR Code) 

สญัลกัษณ์ส่ีเหล่ียม ท่ีเร่ิมเห็นแพร่หลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจากหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร 
เรียกว่า QR Code ยอ่มาจาก Quick Response เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ ท่ีมีตน้ก  าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่น 
โดยบริษทั Denso-Wave ตั้งแต่ปี 1994 คุณสมบติัของ QR Code คือ เป็นสญัลกัษณ์แทนขอ้มูลต่าง  ๆ
ท่ีมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่จะน ามาใชก้บัสินคา้ ส่ือโฆษณาต่างๆ เพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม 
หรือจะเป็น URL เวบ็ไซต ์เม่ือน ากลอ้งของโทรศพัทมื์อถือท่ีมีแอพลิเคชัน่ส าหรับ QR Code Reader 
มาถ่าย QR Code ก็จะเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ดท้นัที 
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รูปท่ี 2.2 Quick Response Code (QR code) 

QR Code ต่างจาก Barcode อย่างไร 

Bar code แบบธรรมดาหรือ Bar Code 1 มิติ มีสญัลกัษณ์แบบแท่ง มีความหนาบางต่างกนั 
โดย มีเสน้แนวตั้งท่ีมีขนาดท่ีต่างกนั วางอยูบ่นพ้ืนท่ีขาวสลบักนั Bar Code แบบน้ีท าไวเ้พ่ือ บรรจุ
ขอ้มูลท่ีต่างกนัไม่เกิน 20 ตวัอกัษร เป็นการเรียกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอีกต่อหน่ึง เหมือนขอ้มูลสินคา้
นัน่เอง 

Bar code 2 มิติ พฒันามาจาก bar code 1 มิติ คือเพ่ิมแนวนอน เขา้มาท าใหบ้รรจุขอ้มูล
เพ่ิมข้ึนเป็น 4000 ตวัอกัษรหรือ 200 เท่า และสามารถใชไ้ดห้ลายภาษา 

อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านและถอดรหสั มีตั้งแต่เคร่ืองอ่านแบบ CCD ท่ีอ่านแบบเลเซอร์ ท่ีสะดวก
และไดรั้บความนิยมมกัจะใชผ้า่นกลอ้งในมือถือ ท่ีมีการติดตั้งโปรแกรมถอดรหสั ลกัษณะ Bar code 
ท่ีใชก้็จะมีหลายแบบ แต่ท่ีพบเห็นไดบ่้อยคือ QR code 

ประโยชน์ของ QR Code 

- สามารถน า QR Code มาประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น แสดง URL ของ
เวบ็ไซต,์ ขอ้ความ, เบอร์โทรศพัท ์และขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรไดอี้กมากมาย ปัจจุบนั 
QR Code ถูกน าไปใชใ้นหลายดา้นเน่ืองจากความรวดเร็ว ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่จะมีโทรศพัทม์ือถือเคล่ือนท่ีท่ีมีกลอ้งเป็นของตนเอง 

- ประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดของ QR Code คือการแสดง URL ของเวบ็ไซต ์ เพราะ 
URL โดยปกติแลว้จะจดจ ายากเพราะยาวและบางทีก็ จะซบัซอ้นมาก แต่ดว้ย QR 
Code เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR Code ท่ีพบเห็นตามผลิตภณัฑต่์างๆ 
นามบตัร นิตยสาร ฯลฯ แลว้โทรศพัทม์ือถือเคล่ือนท่ีจะท าการเปิดเขา้เวบ็เบรา
เซอร์ตาม URL ท่ี QR Code นั้นๆ บนัทึกขอ้มูลอยูโ่ดยอตัโนมติั  
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2.9 แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชโ้ปรแกรม ท าไดโ้ดยใชแ้บบประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ย 

 2.9.1 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบประเมนิแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดบั เพื่อหาค่าเฉล่ีย ของ
ความพึงพอใจรายขอ้ และก าหนดความหมายตามมาตราส่วนประมาณค่าไวด้งัน้ี 

   4.50 – 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49 หมายความว่า ความพึงพอใจมาก 

   2.50 – 2.49 หมายความว่า ความพึงพอใจปานกลาง 

   1.50 – 2.49 หมายความว่า ความพึงพอใจนอ้ย 

        0 – 1.49 หมายความว่า ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดหรือไมถึ่งพอใจ 
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บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั คิวบ์ ซอฟท์เทค จ  ากดั (Cube SoftTech co., Ltd.) 160/170-2 อาคารไอทีเอฟ-สีลม
พาเลส ชั้น 13 ถนนสีลม  แขวง สุริยวงศ์  เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เบอร์โทรติดต่อ    
02-679-8855, 088-022-9400, อีเมล ์info@cubesofttech.com 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 สญัลกัษณ์ของบริษทั คิวบ ์ซอฟทเ์ทค 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้งของบริษทั คิวบ ์ซอฟทเ์ทค 
 

 
 

 

mailto:info@cubesofttech.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

บริษทั คิวบ ์ ซอฟทเ์ทค จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 ประกอบดว้ยผูก่้อตั้ง
กิจการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายวีระวฒัน์ ภูมิพฒันพงศ ์และนายเทวินทร์ ล่ิวเฉลิมวงศ ์โดยมีวตัถุประสงค์
หลกั ในการใหบ้ริการดา้นค าปรึกษาออกแบบ พฒันาซอฟตแ์วร์และเวบ็แอปพลิเคชัน่ ส าหรับภาค
ธุรกิจและหน่วยงานราชการ ทั้งในและต่างประเทศ ดว้ยทีมงานผูเ้ช่ียวชาญระดบัมืออาชีพ  

3.3 รูปแบบการจดัการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร  

 
รูปท่ี 3.3 โครงสร้างขององคก์ร 

 
บริษทั คิวบ ์ซอฟทเ์ทค จ  ากดั เป็นบริษทัเอกชนขนาดเลก็ การบริหารงานจะท าโดยเจา้ของ

บริษทัซ่ึงเป็น Project Manager และพนกังานท่ีมีต  าแหน่ง SA  (System Analyst) จากนั้นก็แบ่ง
พนกังานออกเป็นทีมเพื่อดูแลงานแต่ละโครงการ ซ่ึงแบ่งตามแพลทฟอร์มของซอฟทแ์วร์  

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

 นกัศกึษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไดไ้ป
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ใน
ต าแหน่ง Java Developer แผนกไอที ณ บริษทั คิวบ ์ซอฟทเ์ทค จ  ากดั งานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น
เป็นซอฟตแ์วร์ประเภทเวบ็แอปพลิเคชัน่ โดยหวัขอ้โปรเจคท่ีไดรั้บมอบหมายคือพฒันาระบบการ
จดัการ กิจกรรมคูปองสะสมแตม้ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา คือ ภาษา Java  ส าหรับควบคุม
การท างาน ในส่วนของการแสดงผลหนา้เวบ็ ใชภ้าษาHTML , JSP , jQuery ในส่วนของการดึง
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลใชภ้าษา SQL ส่วนเฟรมเวิร์คท่ีใชคื้อ Spring, Struts 2 และ Hibernate  

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นายวีระวฒัน ์ ภูมิพฒันพงศ ์  ต าแหน่ง  Managing Director 
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน   

เร่ิมเขา้มาปฏิบติังานท่ี บริษทั คิวบ ์ซอฟทเ์ทค จ  ากดั    ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธิกีารด าเนนิงาน 
1. ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชแ้ละส่วนท่ีติดต่อกบัฐานขอ้มูล       
รวมถึงตวัอยา่งต่างๆของการพฒันาระบบ 

2. ศึกษาการท างานของระบบตวัอยา่งจาก Source Code บนอินเทอร์เน็ต 
3. หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษา Framework ท่ีใชจ้ากอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม 
4. ประชุมและวางแผนการท างานกบัเพื่อนร่วมทีม  
5. แบ่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายกนัภายในทีม 
6. ลงมือเขียนโปรแกรม 
7. ทดสอบการท างานของซอฟทแ์วร์  
8. หากพบขอ้ผดิพลาดของระบบ ท าการแกไ้ข และทดสอบการท างาน 

 
ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน พ.ค. 2561 ม.ิย. 2561 ก.ค. 2561 ส.ค. 2561 

1. ศึกษาโปรแกรม Eclipse     

2. วเิคราะห์ระบบฐานข้อมูล     

3. ออกแบบระบบ     

4. ออกแบบหน้าจอแสดงผล     

5. ทดสอบระบบ     

6. จดัท าเอกสาร     

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

ฮาร์ดแวร์ 
1. Notebook  

ซอฟตแ์วร์ 
 1. Integrated Development Environment (IDE): Eclipse  
 2. Database: MySQL Workbench  
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 3. Programming Language: JAVA, HTML, SQL, JSP, JavaScript 
 4. Server: Tomcat 8  
 5. Browser: Google Chrome  
 6. Java Framework: Spring, Struts 2, Hibernate  
 7. JavaScript Framework: JQuery  
 8. CSS Framework: Bootstrap  
 

 

รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมภาษา Java ดว้ยโปรแกรมEclipse 

 
รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งโปรแกรม MySQL Workbench 
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เป็น ไม่เป็น 

ไม่มี 

มี 

เป็น ไม่เป็น 

ไม่มี 

มี 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

ระบบการจดัการกจิกรรมคูปองสะสมแต้มมหีลกัการใช้งานส าหรับผู้ใช้คือ 

1) ผูใ้ชต้อ้งท าการสมคัรสมาชิกเพื่อ login เขา้สู่ระบบ หรือสามารถใช ้Facebook หรือ 
Line เขา้สู่ระบบได ้

2) กรอกรหสัในตวัสินคา้ลงในช่องกรอกรหสั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 Flowchart แสดงการท างานของระบบ 

เร่ิมตน้ 

เขา้สู่ระบบ 

เป็นสมาชิก

แลว้หรือไม่ 
เขา้สู่หนา้เมนูหลกั สมคัรสมาชิก 

กรอกรหสัในสินคา้ มีรหสัสินคา้น้ี

หรือไม่ 

บนัทึกลงในฐานขอ้มูล 

จบการท างาน 
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4.1 หน้า login campaign 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้ Web application Login Campaign 

จากรูปท่ี 4.2 เป็นหน้าแรกของการเขา้สู่ระบบ สะสมแต้มในด้านของ User ท่ีเป็นผูใ้ช้ 
หลงัจากผูใ้ช ้สแกน QR Code แลว้ระบบจะเขา้มาท่ีหนา้ Login เป็นหนา้แรก ผา่นทาง URL ใน QR 
Code ซ่ึ ง ป ร ะ ก อบไปด้ว ย  Code ห รื อ รหั ส จ า กผ ลิ ตภัณฑ์  จ ะ มี  URL ดั ง ตั ว อย่ า ง น้ี  
www.campaign.com/code?code=example ซ่ึงภายในหนา้ Login จะประกอบไปดว้ย  

- เขา้สู่ระบบดว้ย Facebook  
- เขา้สู่ระบบดว้ย Line 
- เขา้สู่ระบบดว้ย Username และ Password 
- สมคัรสมาชิก 

 

 

 

 

http://www.campaign/
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4.2 Login ผ่านทาง Facebook และ Line  

 

รูปท่ี 4.3 หนา้ Web application Register เขา้สู่ระบบดว้ย Facebook 

 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้ Web application เขา้สู่ระบบดว้ย Line 

 

 จากรูปท่ี 4.3  เป็นหนา้ของการเขา้สู่ระบบดว้ย Facebook โดยจะตอ้งลงทะเบียนโดยการใส่
ขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลมาใชส้ าหรับการบนัทึกเป็นสมาชิกในระบบ ประกอบไปดว้ย 

- Username : ช่ือผูใ้ช ้
- Name : ช่ือ 
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- Gender : เพศ 
- Birthday : วนัเกิด 
- Telephone : เบอร์โทรศพัท ์
- Email : อีเมล ์
- Address : ท่ีอยู ่
- Location : ต าแหน่งท่ีอยู ่

 
 จากรูปท่ี 4.4 เป็นหนา้การเขา้สู่ระบบดว้ย Line โดยจะตอ้งลงทะเบียนเป็น Developer กบั
ทาง Line ผูใ้ชต้อ้งยนิยอมท่ีจะใหข้อ้มูลเพื่อ ท่ีจะน าขอ้มูลบนัทึกเป็นสมาชิกในระบบ ตวัอยา่งขอ้มูล
เช่น ID Line อีเมล ์ช่ือผูใ้ช ้Line สถานะของผูใ้ช ้Line 
 

4.3 หน้า Register 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้ Web application สมคัรสมาชิก Register 
 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้ Web application แจง้ผลการสมคัรสมาชิก Registered 
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 จากรูปท่ี 4.5 เป็นหนา้การสมคัรสมาชิกโดยผูใ้ชส้ามารถสมคัรสมาชิกกบัระบบโดยตรง
แลว้น า Username และ Password ท่ีผูใ้ชไ้ดต้ั้งไวน้ าไปใชส้ าหรับการเขา้สู่ระบบ ประกอบไปดว้ย 

- ช่ือ,นามสกุล 
- Email : อีเมล ์
- หมายเลขโทรศพัท ์
- Username : ช่ือผูใ้ช ้
- Password : รหสัผา่น 

เมื่อสมคัรสมาชิกเสร็จส้ินจะแสดงหนา้ต่าง Registered ดงัรูปท่ี 4.6 

4.4 หน้า เมนูหลกั Main Menu 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้ Web application หนา้ Main Menu 

 จากรูปท่ี 4.7 เป็นหนา้แรกหลงัจากผูใ้ช ้Log in เขา้สู่ระบบ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยแถบ Head 
Menu, แถบ Side Menu และ Body Menu  
 ในส่วนของ Body Menu ประกอบไปดว้ย 

- ช่องกรอกรหสั ใชก้รอกรหสัในกรณีท่ี ผูใ้ชง้านไดรั้บรหสัมา หรือ ผูใ้ชง้านไม่ได้
สแกนผา่น QR Code กรณีท่ีผูใ้ชส้แกนผา่น QR Code รหสัจะถูกบนัทึกใหท้นัที
และหนา้เมนูหลกัจะแสดงขอ้ความ Success หลงัจาก Login  

- My Profile ส าหรับดูขอ้มูลของผูใ้ชง้าน  
- Campaign ส าหรับดูขอ้มูล กิจกรรมต่างๆ 
- My Collection ส าหรับดูรหสั จากกิจกรรมต่างๆท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูค้รอบครองอยู ่
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รูปท่ี 4.8 หนา้ Web application แถบ Head Menu 

 

Head Menu ดงัรูปท่ี 4.8 ประกอบไปดว้ย 
- My Profile ส าหรับดูขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
- Log Out ส าหรับออกจากระบบ 

 

 
 รูปท่ี 4.9 หนา้ Web application แถบ Side Menu 

 

Side Menu จากรูปท่ี 4.9 ประกอบไปดว้ย 
- Main Menu ส าหรับกลบัสู่หนา้หลกั ดงัรูปท่ี 4.6 
- Profile ประกอบไปดว้ย 
- My Profile ส าหรับดูขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
- Log Out ส าหรับออกจากระบบ 
- My Coupon ประกอบไปดว้ย 
- Collection ส าหรับดูรหสั จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูค้รอบครองอยู่ 
- Campaign ส าหรับดูขอ้มูล กิจกรรมต่างๆ 



22 
 

4.5 หน้า ข้อมูลผู้ใช้ User Profile 

 
รูปท่ี 4.10 หนา้ Web application หนา้ User Profile 

 

 
รูปท่ี 4.11 หนา้ Web application หนา้ User Edit Profile 

 
จากรูปท่ี 4.10 และ 4.11 จะเป็นหนา้แสดงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน User Profile ประกอบไปดว้ย 

ช่ือ เพศ เบอร์โทรศพัท ์ วนัเกิด อีเมล ์ และท่ีอยู ่ โดยผุใ้ชง้านสามารถกดปุ่ม Edit (แกไ้ข) เขา้สู่
แบบฟอร์มแกไ้ขขอ้มูลเพื่อแกไ้ขและใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งของผูใ้ชไ้ด  ้
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4.6 หน้า Campaign  

 

รูปท่ี 4.12 หนา้ Web application หนา้ Campaign  

 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้ Web application หนา้ Campaign  

 
 จากรูปท่ี 4.13 เป็นหนา้ส าหรับแสดงขอ้มูลของกิจกรรมทั้งหมด ระยะเวลา และค าแนะน า
ของการสะสมรหสัคูปอง 
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4.7 หน้า รหัสที่ผู้ใช้สะสมอยู่ My Collection 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้ Web application หนา้ User Campaign 

 

 

รูปท่ี 4.15 หนา้ Web application หนา้ User’s Coupon 
 

 จากรูปท่ี 4.14 และ 4.15 เป็นหนา้ My Collection ของผูใ้ช ้โดยรูปท่ี 4.13 จะแสดงใหเ้ห็น
ขอ้มูลของกิจกรรมท่ีผูใ้ชม้ีรหสัอยู ่ ผูใ้ชเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใดบา้งจาก รหสัท่ีมีอยู ่ โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้
ไปดูรหสัไดเ้ป็นรายกิจกรรม ดงัรูปท่ี 4.14 จะแสดงงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชมี้ รหสัของ กิจกรรมน้ีอยู ่2 รหสั 
และไดเ้พ่ิมเขา้มาเม่ือวนัเวลาใด 

 



25 
 

4.8 หน้า Campaign Management ในส่วนของ Admin 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้ Web application หนา้ Campaign Management 
 

 จากรูปท่ี 4.16 แสดงหนา้ List Campaign ส าหรับจดัการกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีส่วนของปุ่ม 
เพ่ิม ลบ และแกไ้ข ตารางประกอบไปดว้ย  

- ID รหสัของ กิจกรรม 
- Name ช่ือของ กิจกรรม 
- Description ค าอธิบาย 
- Start Date วนัท่ีเร่ิม 
- End Date วนัท่ีส้ินสุด 
- User Create ผูใ้ชท่ี้เพ่ิมกิจกรรมเขา้สู่ระบบ 
- User Update ผูใ้ชท่ี้แกไ้ขขอ้มูลของกิจกรรม 
- Time Create  เวลาท่ีขอ้มูลกิจกรรมถูกสร้างข้ึน 
- Time Update เวลาท่ีขอ้มูลของกิจกรรมถูกแกไ้ข 
- Add Code เพ่ิม รหสัใหก้บักิจกรรม 
- Edit แกไ้ขกิจกรรม 
- Delete ลบกิจกรรม 
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4.9 หน้า Add Campaign 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้ Web application หนา้ Add Campaign 
  
 จากรูปท่ี 4.17 แสดงหนา้แบบฟอร์มของการสร้างกิจกรรมโดยใหผู้ใ้ช ้ก  าหนด รหสัหรือ ID 
ของกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ค าอธิบาย วนัท่ีเร่ิม และ ส้ินสุด 
 
4.10 หน้า Edit Campaign 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้ Web application หนา้ Edit Campaign 
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 จากรูปท่ี 4.18 แสดงหนา้แกไ้ขกิจกรรม ซ่ึงสามารถแกไ้ข ช่ือ ค  าอธิบาย วนัท่ีเร่ิมและส้ินสุด 
และมีส่วนของการ Import coupon ส าหรับใหผู้ใ้ชฝ่ั้ง ท่ีเป็น Customer สแกน QR Code เก็บไวเ้ป็น
ไฟล ์

4.11 หน้า User Collection 

  

รูปท่ี 4.19 หนา้ Web application หนา้ User Collection 
 

 จากรูปท่ี 4.19 เป็นส่วนท่ีต่อมาจากรูปท่ี 4.26 เป็นส่วนตารางท่ีแสดง รหสัท่ีถูกผูใ้ชฝ่ั้ง 
Customer ใชไ้ปแลว้ ประกอบไปดว้ย Code, Campaign ID, Campaign Name, Used Time, Delete 
User Coupon 

4.12 หน้า Coupon Management 

 

รูปท่ี 4.20 หนา้ Web application หนา้ Coupon Management 
 

 จากรูปท่ี 4.20 จะแสดงส่วนของขอ้มูล Code ท่ีมีในระบบ มีปุ่มส าหรับเพ่ิม Code ประกอบ
ไปดว้ย Code, Campaign Name Campaign ID, User Create, User Update, Time Create, Time 
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Update, Edit, Delete โดยมตีวัเลือกแบบ Drop down เพื่อเลือก ID ของ กิจกรรมใหแ้สดงเฉพาะรหสั
ของ กิจกรรมท่ีตอ้งการ 

4.13 หน้า Add Code 

 
รูปท่ี 4.21 หนา้ Web application หนา้ Add Code 

 
จากรูปท่ี 4.21 ส่วนของหนา้ Add Code มีไวส้ าหรับเพ่ิม Code เขา้ไปในระบบ ทั้งแบบ 

กรอกขอ้มูลเอง และ Import ไฟลข์องชุดขอ้มูลเขา้ไป 
 

4.14 หน้า Used Coupon Management 
 

 
รูปท่ี 4.22 หนา้ Web application หนา้ Used Coupon Management 
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 จากรูปท่ี 4.22 จะแสดงส่วนของ ตารางของ Code ท่ีถูกใชง้านไปแลว้โดยฝ่ังผูใ้ชท่ี้เป็น 
Customer จะแสดงขอ้มูลดงัน้ี Code, Campaign ID, Customer ID (ผูใ้ช ้Code น้ี), Campaign ID, 
Time Create (ใชเ้วลาใด), และส่วนของปุ่ม Delete เพื่อลบ โดยมีตวัเลือกแบบ Drop down เพื่อเลือก 
ID ของ กิจกรรมใหแ้สดงเฉพาะรหสัของ กิจกรรมท่ีตอ้งการ 
 

 
รูปท่ี 4.23 หนา้ Web application หนา้ Add Code to User Collection 

 
 จากรูปท่ี 4.23 เป็นหนา้แบบฟอร์มส าหรับการเพ่ิมรหสัใหแ้ก่ผูใ้ชฝ่ั้ง Customer โดย Admin 
ในกรณีท่ี Code มีปัญหา หรือ ผูใ้ชม้ี Code แต่ไม่สามารถบนัทึกลงไปเองได ้
 

4.15 หน้า Customer Management 
 

 
รูปท่ี 4.24 หนา้ Web application หนา้ Customer Management 
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 จากรูปท่ี 4.24 หนา้ Customer Management แสดงรายช่ือของผูใ้ช ้ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ 
ประกอบไปดว้ย  

- Name 
- Email 
- Telephone Number  
- Facebook Account (กรณีท่ีผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบดว้ย Facebook)  
- User Create (กรณีท่ีแอดมินเป็นผูส้ร้าง Customer ข้ึนมา) 
- User Update (กรณีท่ีแอดมนิเป็นผูแ้กไ้ข Customer) 
- Time Create (วนั เวลาท่ีสร้างข้ึนมา) 
- Time Update (วนัเวลาท่ีมกีารแกไ้ข) 
- Edit 
- Delete 

 
4.16 หน้า Add Customer 
 

 
รูปท่ี 4.25 หนา้ Web application หนา้ Add Customer 

 

 จากรูปท่ี 4.25 เป็นหนา้แบบฟอร์มส าหรับสร้างผูใ้ช ้ฝ่ัง Customer โดยตอ้งกรอกขอ้มูลของ
ผูใ้ชแ้ลว้บนัทึกขอ้มูล กรณีท่ีมีปัญหาในการสมคัรสมาชิกหรือตอ้งการสร้าง ผูใ้ชเ้พื่อทดสอบ 
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4.17 หน้า Edit Customer Profile 

 
รูปท่ี 4.26 หนา้ Web application หนา้ Edit Customer Profile 

 

 จากรูปท่ี 4.26 หนา้แบบฟอร์มส าหรับแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ช ้และสามารถดูไดว้่าผูใ้ช ้รายน้ีมี
การใชร้หสั จาก Campaignไหนไปบา้ง ดงัรูปท่ี 4.27 โดยมีปุ่ม Add Code ส าหรับกดเพื่อไปยงั
แบบฟอร์ม ของการเพ่ิมรหสั โดยมีแบบฟอร์มคลา้ยกบัรูปท่ี 4.23 
 

4.18 Side Menu 
 

 

รูปท่ี 4.27 หนา้ Web application ส่วน Side Menu 
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 จากรูปท่ี 4.27 เป็นส่วนของ Side Menu ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
- Campaign Management ส่วนของการจดัการกิจกรรม ดงัรูปท่ี 4.16 
- Customer Management ส่วนของการจดัการผูใ้ชท้างฝ่ัง Customer ดงัรูปท่ี 4.24 
- Coupon ส่วนของการจดัการ Code ท่ียงัไม่ไดใ้ชง้าน ดงัรูปท่ี 4.20 
- Used Coupon ส่วนของการจดัการ Code ท่ีถูกใชง้านไปแลว้ ดงัรูปท่ี 4.22 

 
4.19 แบบประเมนิความพงึพอใจ 
 แบบประเมินความพึงพอใจประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ขอ้มูลผูป้ระเมิน ดงัตารางท่ี 4.1 
ผลทดสอบความพึงพอใจ ดงัตารางท่ี 4.2 และค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ดงัตารางท่ี 4.3  
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลผูป้ระเมิน 

หวัขอ้ จ านวน(คน) 
เพศ ชาย 8 

หญิง 2 
อาย ุ ต ่ากว่า 20 ปี 7 

21 – 30 ปี 3 
31 – 40 ปี 0 
41 – 50 ปี 0 
51 ปีข้ึนไป 0 

ท่านเคยเก็บฝาผลิตภณัฑเ์พื่อ
สะสมแตม้หรือไม ่

เคย 10 
ไม่เคย 0 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลทดสอบความพึงพอใจ 
ล าดบั
ท่ี 

 
รายการประเมินผล 

ระดบัความพึงพอใจ 
ดีมาก 
5 

ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ยมาก 
1 

1. ความสะดวกในการใชง้าน 9 1 0 0 0 
2. ความรวดเร็วในการตอบสนองของ

ระบบ 
9 1 0 0 0 

3. ความเหมาะสมของเมนูการใชง้าน 7 3 0 0 0 
4. ระบบช่วยลดขั้นตอนการสะสมแตม้ 10 0 0 0 0 
5. ระบบช่วยเพ่ิมความสนใจการสะสมแตม้ 8 2 0 0 0 



33 
 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

ล าดบัท่ี รายการประเมินผล ค่าเฉล่ีย 
(0-5) 

1. ความสะดวกในการใชง้าน 4.9 
2. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.9 
3. ความเหมาะสมของเมนูการใชง้าน 4.7 
4. ระบบช่วยลดขั้นตอนการสะสมแตม้ 5.0 
5. ระบบช่วยเพ่ิมความสนใจการสะสมแตม้ 4.8 
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บทที่ 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 ทางผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหพ้ฒันาระบบการจดัการกิจกรรมคูปองสะสมแตม้ ให้
เป็นภาษาจาวา เพื่อเป็นระบบในการบนัทึกรหสัจากตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้กบัขอ้มูลของผูใ้ช ้ และ
ตอบสนองความตอ้งการของบริษทั จึงไดม้กีารใหพ้ี่ผูรั้บผดิชอบในดา้นการเขียนโปรแกรม ได้
ทดลองใชร้ะบบน้ี ผลปรากฎว่า ระบบสามารถท างานไดจ้ริง บรรลุตามวตัถุประสงค ์ และขอบเขต
เบ้ืองตน้ท่ีก  าหนดไวใ้นขอบเขตโครางงาน 
 5.1.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1) ไม่มีความรู้ในดา้นการใชโ้ปรแกรม จึงต้องมีการขอค าปรึกษาจากพนักงาน
ต าแหน่ง Java Developer ของบริษทั 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
1) ควร Deploy บนระบบปฏิบติัการท่ีออกแบบใหใ้ชง้านเป็น Server เพื่อ

ประสิทธิภาพสูงสุด 
5.2 สรุปผลการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
1. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC  
2. ไดรั้บความรู้ในดา้นการพฒันาแอพพลิเคชัน่ดว้ยโปรแกรม Eclipse 
3. ไดเ้รียนรู้รูปแบบของการท างานภายในองคก์ร และไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีม  
4. ไดเ้จอปัญหาของการท างานดา้นการเขียนโปรแกรม และเรียนรู้วิธีแกไ้ขปัญหา 
5. ไดฝึ้กใหม้ีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติังานสหกิจศกึษา 
1. เป็นการลงมือท างานจริงเป็นคร้ังแรก ท าใหไ้ม่สามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ีและ
การท างานยงัมีขอ้ผดิพลาดเยอะพอสมควร 
2.เคร่ืองมือท่ีใชป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ไม่เคยไดใ้ชง้านมาก่อน ท าใหต้อ้งใชเ้วลาใน
การฝึกและศกึษานานพอสมควร 
3.งานบางส่วนตอ้งไดใ้ช ้/ แกไ้ข Library ของบุคคลอ่ืน ซ่ึงการท าความเขา้ใจ 
Library ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 
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