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Abstract 

 The cooperative student worked at Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd. and foresaw a 
problem in the work process of the current application system, the company was lacking a product 
return system. The system was not perfect and customers had difficulty returning products which 
caused delays in operations. The management assigned the student to develop a new application as 
a system for returning customers' products through the mobile application. The program facilitated 
to cater detailed reports, provide filled-in reports issued through email to meet the needs of the 
organization. The new system reduced delays, incomplete information, and customer return errors. 
Microsoft Power Apps 2016 was used to design the screen, Microsoft SharePoint 2019 was used to 
store data and Microsoft Power Automate 2016 was used to help create process conditions for 
emails to be sent.   
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

บริษทัแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการเต็มรูปแบบทั้งการจดั

จ าหน่ายและการตลาดในสินคา้เวชภณัฑ ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์แก่ลูกคา้องคก์รและผู ้

ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ใหค้  าปรึกษาดา้นการตลาด การวจิยัตลาดเบ้ืองตน้ และการ

วางแผนกลยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ เวชภณัฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ต่างๆ ให้แก่บริษทัท่ีสนใจน าเข้าผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี คลังสินค้าของบริษทัได้รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพ ด้านการจดัเก็บและกระจายสินค้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อคงไวซ่ึ้งคุณภาพและ

มาตรฐานของระบบ GDP และ ISO อยา่งดีท่ีสุด บริษทัใหก้ารบริการท่ีเช่ือถือได ้ครอบคลุมทั้งเร่ือง

การบริการทั้งก่อนและหลงัการขาย การตลาด การฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และขอ้มูล

เชิงลึกเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ ท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของพนัธมิตรและ

ลูกคา้ มีความรอบรู้ ยดืหยุน่ และสร้างสรรคเ์พื่อน าเสนอรูปแบบบริการท่ีมีเอกลกัษณ์ตรงตามความ

ตอ้งการของพนัธมิตรและลูกคา้ขององคก์ร 

จากการท่ีนกัศึกษาไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษทัแปซิฟิค 

เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั นั้นไดรั้บผิดชอบงานร่วมกบัทีมงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และไดเ้ล็งถึงปัญหา คือ ขั้นตอนการท างานในระบบแอพพลิเคชนัปัจจุบนันั้นยงัขาดระบบการคืน

สินคา้ของลูกคา้อยู ่จึงยงัไม่สมบูรณ์แบบและลูกคา้นั้นคืนสินคา้ไดล้ าบากท าให้เกิดความล่าชา้ใน

การด าเนินงาน 

ดว้ยเหตุน้ีนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะท าการพฒันาระบบงานส าหรับคืน

สินคา้ของทางลูกคา้โดยให้พนักงานขายเป็นคนกรอกข้อมูล โดยสามารถส่งคืนสินคา้ของทาง

บริษทั ดูรายงานรายละเอียดขอ้มูล กรอกขอ้มูลไดแ้ละสามารถออกรายงานรายละเอียดขอ้มูลได้

ผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรและลดปัญหาความล่าช้า โดยใช้

โปรแกรม Microsoft Power App ในการออกแบบหนา้จอร่วมกบัการใช ้Microsoft Excel 2013 และ 

Microsoft Share Point 2019  เป็นตวักลางการจดัเก็บขอ้มูล  แชร์ขอ้มูลและบริหารเอกสารคน้หา

ขอ้มูลท่ีใชภ้ายในองคก์รและเขา้ถึงไฟลข์อ้มูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆในการพฒันาเพื่อให้เกิดประโยชน์

กบัลูกคา้และพนกังานในบริษทัท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการคืนสินคา้ ลดการผดิพลาดและ

ใช ้Microsoft Power automate ในการสร้าง Flow ท าใหส้ามารถส่งแบบฟอร์มผา่นทางอีเมลไ์ด ้ 
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1.2 วตัถุประสงค์  

1.2.1 เพื่อออกแบบและพฒันาแอพพลิเคชัน่การคืนสินคา้ของลูกคา้ส าหรับโทรศพัทมื์อถือ 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

1.3.1 การจดัการฐานขอ้มูล สามารถเพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลได ้

1.3.1.1 ขอ้มูลแผนก 

1.3.1.2 ขอ้มูลสินคา้ 

1.3.1.3 ขอ้มูลหน่วยช่ือเรียกของสินคา้ 

1.3.1.4 ขอ้มูลอีเมลค์นรับคนสุดทา้ย 

1.3.1.5 ขอ้มูลอีเมลค์นอนุมติัรายการ 

1.3.2 กรอกหรือเลือกขอ้มูลและจดัการคืนสินคา้ของลูกคา้ 

1.3.2.1 กรอกขอ้มูลของลูกคา้ผูร้้องขอ  

1.3.2.2 กรอกขอ้มูลของพนกังานขาย 

1.3.2.3 กรอกขอ้มูลเลขท่ีใบสั่งซ้ือ 

1.3.2.4 กรอกขอ้มูลเหตุผลท่ีคืน 

1.3.2.5 กรอกขอ้มูลของสินคา้ท่ีจะคืน 

1.3.2.6 แนบไฟลข์อ้มูล 

1.3.2.7 กดส่งขอ้มูลการคืนสินคา้ของลูกคา้ 

1.3.3 ออกรายงานผา่นทางอีเมลแ์ละแนบไฟล ์Microsoft Word ในอีเมล ์

1.3.4 เก็บขอ้มูลท่ีอนุมติัเอาไวใ้นไฟล ์Excel ท่ีท าการสร้างในโปรแกรม Microsoft SharePoint 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.4.1 การส่งคืนสินคา้มีความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

1.4.2 สามารถน าไปเช่ือมโยงกบัระบบแอพพลิเคชัน่ขององคก์รใหส้มบูรณ์มากข้ึน 

1.4.3 เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์รและลดปัญหาความล่าชา้ ขอ้มูลไม่ครบถว้น

และลดความผดิพลาดในการคืนสินคา้ของลูกคา้ 

1.4.4 เพื่อเก็บขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการคืนสินคา้ของทางบริษทั 

 

  



 
 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

โครงสร้างการท างานของโปรแกรม จะมีรูปแบบการท างานหลกัๆ คือ ในส่วนของพนกังาน

ขายภายในบริษทัแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั จะไดรั้บค าขอการคืนสินคา้จากลูกคา้ก่อน

และจะท าการกรอกค าขอลงในโปรแกรม Power Apps อาจจะกรอกในโทรศพัท์มือถือหรือผ่าน

คอมพิวเตอร์ก็ได ้เม่ือกรอกเสร็จและส่งแบบฟอร์มค าขอ จะเร่ิมตน้การท างาน Workflow ใน Power 

Automate ระบบจะท าการส่งอีเมล์รายละเอียดค าขอท่ีกรอกทั้งหมดโดยอตัโนมติัให้ผูอ้นุมติั ใน

ส่วนของผูอ้นุมติัจะท าการตดัสินใจวา่จะอนุมติัหรือไม่อนุมติั ถา้อนุมติัก็จะท าการเก็บรายละเอียด

ค าขอไวใ้นไฟล์ Excel ท่ีสร้างเอาไวใ้น SharePoint เพื่อเก็บขอ้มูลค าขอการคืนสินคา้และส่งอีเมล์

รายละเอียดค าขอให้คลงัสินคา้ ในส่วนของคลงัสินคา้เม่ือไดรั้บอีเมล์ก็จะรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้

และให้ลูกคา้คืนสินคา้ และ cc อีเมล์ให้กบัพนกังานขายเพื่อแจง้ให้ทราบวา่ค าขอน้ีไดรั้บการอนุมติั

แลว้ หากไม่อนุมติัก็จะส่งอีเมลป์ฏิเสธค าขอการคืนสินคา้ใหก้บัพนกังานขาย  
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2.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

ระบบ cloud storage คือการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์บนเซิ ร์ฟเวอร์ท่ีอยู่ใน

ระยะไกล เพื่อให้สามารถเรียกดูและเรียกใชข้อ้มูลไดผ้า่นทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นรูปแบบของการ

จดัเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลท่ีเรียกว่า logical pool หมายความว่าการจดัเก็บข้อมูลใน

ลักษณะน้ีจะเป็นการเก็บข้อมูลไวใ้นเซิร์ฟเวอร์หลายๆ ตวั ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะอยู่ในหลายๆ 

สถานท่ี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้การให้บริการระบบ cloud storage คือการให้บริการโดยผูใ้ห้บริการท่ี

เรียกวา่ Host (โฮสต)์ ซ่ึงผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการรักษาขอ้มูลทั้งหมด

ของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงยงัดูแลรักษาการจดัเก็บขอ้มูลและระบบการประมวลผลเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลรวมถึงเรียกใชโ้ปรแกรมและแอปพลิเคชนัต่างๆ ได ้ไม่เพียงเท่านั้น ยงัรวมถึงเร่ืองความ

ปลอดภยั โดยการป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้ไม่มีสิทธิเรียกใชห้รือเขา้ถึงขอ้มูลสามารถเขา้ถึงเซิร์ฟเวอร์ท่ีท า

หนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มูลได ้ท าให้ระบบ cloud storage คือระบบท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัองคก์ร

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไดเ้ป็นอยา่งดี (QuickServ, 2564) 

Workflow คือ ระบบท่ีเป็นเหมือนตวัช่วยในกระบวนการจดัการเอกสารท่ีรวมถึงการ

อนุมติัและตรวจสอบต่างๆ ภายในบริษทั ท าให้พนกังานในองค์กรสามารถท างานไดอ้ย่างมีแบบ

แผน มีระเบียบ เป็นขั้นเป็นตอนมากข้ึน ลดขั้นตอนหรือเวลาการท างานท่ีไม่จ  าเป็นออกไป เพราะ

เร่ืองของการจดัการเอกสารนั้นไม่ใช่เร่ืองเล็กๆ ถึงแมจ้ะอยู่ภายในองค์กรเดียวกนั แต่รายละเอียด

การจดัการเอกสารในแต่ละแผนกอาจแตกต่างกนัออกไป แต่ละทีมอาจมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ี

เจาะจงรายละเอียดมากข้ึนไปอีก ดงันั้น Workflow จึงเหมือนกระแสงานท่ีมีส่วนช่วยท าให้องค์กร

ด าเนินงานสะดวกมากข้ึน (Ditto Thailand, 2564) 

ประเภทของ Workflow ใน Power Automate 

Cloud Flow เป็น Workflow ท่ีท างานในอินเตอร์เน็ต โดยจะมี 3 ประเภทดว้ยกนัคือ 

1. Instant Flow เป็น Workflow ท่ีท  างานอตัโนมติั สามารถสั่งการโดยคลิกปุ่มใน Power 

Automate for Mobile ได ้

2. Automated Flow เป็น Workflow ท่ีท  างานอัตโนมัติ เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน เช่น 

ท างานเม่ือมี Email มาถึง ท างานเม่ือมีคน Submit Form หรือ ท างานเม่ือมีคนกดปุ่ม

ใน App ของ Power Apps เป็นตน้ 

3. Scheduled Flow เป็น Workflow ท่ีจะท างานตามเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้ท างานตาม

เวลาท่ีก าหนด โดยระบุ เวลาท่ีตอ้งการให้ Run Workflow และจะให้ท างานซ ้ า ทุกๆ 
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ช่วงเวลาเท่าใด เช่น การยา้ยเอกสารใน SharePoint โดยท างานทุกๆ 3 ทุ่มของทุกวนั 

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

Desktop Flow หรือช่ือเดิมคือ UI Flow จะเป็นการท างานควบคุม สั่งการ โปรแกรมต่างๆ 

ในเคร่ืองของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ Application, Browser, Excel, Outlook สามารถควบคุมการท างานของเมาส์ 

และคียบ์อร์ดได้ ใช้ Power Automate Desktop ในการ Record และสร้าง ปรับแต่ง Workflow โดย

ภาษา Low Code และใชรู้ปแบบ Drag and Drop ค าสั่งต่างๆ 

Business Process Flow เป็นชุดค าสั่งท างานเป็นขั้นเป็นตอน สร้างโดย Power Automate 

สามารถสร้างได ้แบบ Visual โดยจดัเก็บขอ้มูลดว้ย Microsoft Dataverse มี AI Builder และ ก าหนด 

Business Logic ได ้เพื่อให้สามารถสร้าง Workflow ท่ีมีความสามารถสูงได ้สามารถน าไป ใช้ใน

การท างานของ Model-Driven App ของ Microsoft Power Apps ได ้(9Expert Training, 2564) 
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2.3 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา ไดศึ้กษาเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมเพื่อเป็นแนวทาง

ในพฒันาโครงงาน ดงัน้ี 

   

ภาพท่ี 2.2 https://www.mvpskill.com/kb/powerapps-ep-2.html 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์แนะน าการใชง้าน Power Apps ในการพฒันาแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ 

อธิบายปุ่มแต่ละส่วน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจโปรแกรม และการตั้งค่าปุ่มต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 2.3 https://codeinsane.wordpress.com/2020/03/23/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีสอนเก่ียวกับการสร้างกระบวกการข้อมูล ส่งอีเมล์และแทรกไฟล์ Word 

Document ลงใน Power Automate เม่ือท าการส่งขอ้มูลจากแบบฟอร์มไปแลว้ ให้สามารถท าการส่ง

อีเมลพ์ร้อมแนบไฟล ์Word Document ท่ีท  าการสร้างข้ึนมาแนบไปดว้ยได ้
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ภาพท่ี 2.4 https://docs.microsoft.com/th-th/powerapps/maker/canvas-apps/formula-reference 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใชอ้า้งอิงสูตรส าหรับใส่ฟังก์ชนัให้กบัปุ่มต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการกรองหรือลด

ขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อน ดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล สร้างเง่ือนไขให้กบัปุ่มในหน้าจอโปรแกรม Power Apps 

ใหส้ามารถรันได ้และก าหนดขอบเขตของแต่ละปุ่ม 
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ภาพท่ี 2.5 https://www.fusionsol.com/blog/สอน-microsoft-flow-101/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีสอนการใช้งาน Microsoft Flow  ส าหรับการสร้าง Flow Approve ท่ีมีความ

ซับซ้อน ท่ีมีเง่ือนไขเป็นตวัก าหนดเส้นทางการอนุมติัและใช้ค  าสั่งของ flow ในการสร้างเอกสาร

ใหม่อีกฉบบัหน่ึงต่อแลว้ส่งออกไปภายนอก 
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ภาพท่ี 2.6 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2437-ms-sharepoint-คืออะไร.html 

เ ป็นเว็บไซต์ ท่ีอธิบายเ ก่ียวกับความสามารถของ Microsoft SharePoint ส าหรับการ

ประสานงานร่วมกนัและบริหารงานเอกสารผ่านเวบ็บราวเซอร์อธิบายหน้าท่ีหลกัของโปรแกรม

เคร่ืองมือการท างานต่างๆ เช่น การจดัการเน้ือหา การแชร์ขอ้มูล การคน้หา และแลกเปล่ียน เป็นตน้ 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ภาพท่ี 2.7 แอพพลิเคชัน่ตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

คมน์พิสิฐ จนัทร์โสภีกุล  ธิติวุฒ สีม่วง และ นิธิศ การุณรัตนกุล (2562) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการพฒันาแอพพลิเคชัน่ตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการ

แอนดรอยด ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อความสะดวกในการท ากิจกรรมของกลุ่มคนท่ีมีความชอบเหมือนกนั 

โดยสามารถติดต่อกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความชอบเหมือนกันแล้วต้องการรวมกลุ่มท ากิจกรรม ใช้

โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการพฒันาเวบ็ไซต์ กบั Android Studio 3.0.1 ในการ

พฒันาแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์มือถือ และใช้ MySQL 6.0.0 ในการจดัการฐานขอ้มูล และจดัเก็บ

ขอ้มูล ประกอบดว้ย ขอ้มูลผูใ้ช ้ขอ้มูลธุรกิจ ขอ้มูลกิจกรรม และขอ้มูลรายงาน 
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ภาพท่ี 2.8 แอพพลิเคชัน่ ขบัข่ีปลอดภยั 

สิริจรรยา จ าปาแดง (2563) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม เป็นการออกแบบ

และพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่ขบัข่ีปลอดภยั ส าหรับการแจง้เตือนการหมดอายุการใช้งานพ.ร.บ.

ภาษีประจ าปี และประกนัภยัรถภาคสมคัรใจของผูข้บัข่ี พร้อมทั้งการค านวณอตัราเบ้ียภาษีประจ าปี 

เปรียบเทียบราคาประกันภยัภาคสมคัรใจ และภาคบงัคบัรถจกัรยานยนต์และรถยนต์อีกทั้ งยงั

สามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัการเกิดอุบติัเหตุของการเคลมประกนัซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน

ท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio Code v.1.32 ในการ

ออกแบบและพฒันาแอพพลิเคชัน่ ใชภ้าษา C# และใช ้JavaScript ส าหรับการเขียนโปรแกรม และ

ใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ส าหรับจดัการฐานขอ้มูลของระบบ 
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ภาพท่ี 2.9 แอปพลิเคชนัโลกของค าศพัทบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

อรนุช กล่ินถือศีล (2563) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการออกแบบและพฒันา

แอปพลิเคชนัโลกของค าศพัท์บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ท่ีเป็นส่ือการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ทางด้านภาษาส าหรับผู ้ท่ีสนใจเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี และ

ภาษาญ่ีปุ่น ในแอปพลิคชนัเดียว โดยระบบประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 Front-end ท่ี

เป็นโมบายแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ส าหรับผู ้เรียน ส่วนท่ี 2 เวบ็แอปพลิเคชนั 

ส าหรับผูดู้แลระบบ มีฟังก์ชันการเพิ่มและจัดการกับค าศัพท์ พฒันาด้วยภาษา HTML5, CSS, 

JavaScript และ PHP และส่วนท่ี 3 เวบ็เซอร์วสิ ส าหรับการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งโมบาย

แอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูล พฒันาดว้ยภาษา PHP และบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL  
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ภาพท่ี 2.10 แอปพลิเคชนัแหล่งข่าวเกมอตัโนมติั 

จารุวฒัน์ สุวานิชย ์(2562) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการพฒันาแอปพลิเคชนั

แหล่งข่าวเกมอตัโนมติัข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถจดัการ

ขอ้มูลของตนเองได้ สามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาได้ สามารถดูนิวส์ฟีดท่ีตรงตามความ

สนใจของผูใ้ช้งานได ้สามารถเลือกดูข่าวสารเฉพาะหมวดได ้โดยแอปพลิเคชนัมีการพฒันาด้วย 

ภาษา Kotlin และ ภาษา Java เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั คือ Android Studio และแอป

พลิเคชนัไดมี้การน าอาร์เอสเอส (RSS) เขา้มาใชใ้นส่วนของการดึงขอ้มูลข่าวสารแบบอตัโนมติัมา

แสดงผลภายในแอปพลิเคชนั และใช ้Firebase เป็นฐานขอ้มูลในการเก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้าน  
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ภาพท่ี 2.11 แอปพลิเคชนัคน้หาร้านอาหารและน าทางในกรุงเทพมหานคร 

ชัชวาลย์ พรเกษม ภูรินทร์ ทัศนาญชลี และ ศรัญยา นารัตฐา (2560) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการออกแบบและพฒันาแอปพลิเค

ชนัส าหรับการคน้หาร้านอาหารและน าทางภายในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนับนสมาร์ท

โฟนท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ใน

การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนั ใชภ้าษา C# และ JavaScript ส าหรับการเขียนโปรแกรม และ

ใชโ้ปรแกรมMicrosoft SQL Server 2012 ส าหรับการจดัการฐานขอ้มูลของระบบ  

 

 

  



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  
 ทีต่ั้งสถานประกอบการ : 1011 อาคารศุภาลยั แกรนด ์ทาวเวอร์ ห้อง 01, ชั้น 29             

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ 
10120 

เบอร์โทรศัพท์                    : 02-881-2488 
เวบ็ไซต์                              : https://www.phc.co.th/th/main 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.1 โลโก ้บริษทั แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีตั้ง บริษทั แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั 

3.2 ความเป็นมาของ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

บริษทัแปซิฟิค แฮลธ์แคร์ ถือก าเนิดข้ึนในประเทศไทย เม่ือปี 1961 โดยตระกูลเบอร์แมน 
และได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางทั้ งด้านการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม 
โภชนาการ อุปกรณ์ทางการแพทย ์และวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นโรงพยาบาล ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ให้บริการเต็มรูปแบบทั้งการจดัจ าหน่ายและการตลาดใน
สินค้าเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ลูกค้าองค์กรและผู ้ด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ให้ค  าปรึกษาดา้นการตลาด การวิจยัตลาดเบ้ืองตน้ และการวางแผนกล
ยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ เวชภณัฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ  
ใหแ้ก่บริษทัท่ีสนใจน าเขา้ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้เวบ็ไซต ์https://www.phc.co.th/th/main 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารองค์กร 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 แผนผงัของฝ่ายสารสนเทศบริษทั แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

  

Daniel Lui 

CIO and VP 

Operation 

#2907

K. Ratchakrid (Kim) 

IT Manager 

#2901

K. Athittaya (Lek) 

ERP Applications Lead 

#2903

K. Vachira 

Oracle Support 
Developer 

#2905

K. Kittisupt (Opor) 

IT System Engineer 

#2906

K. Thanathon (Dew) 

IT Technical Support 

#2904

-

Business Process 

Analyst 

#2906
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ช่ือนกัศึกษา     : นายธนพจน์ ตนัติสุขมุาลย ์
แผนก     : Information Technology               
ต าแหน่งงาน     : IT Trainee Support 

              ลกัษณะงาน         : 1. ติดตั้ง Microsoft team, Line, Chrome, Adobe, Java ใน                                                                                       
                                                                    เคร่ืองโนต้บุค๊และท าการตั้งค่า IP รวมถึงแบ่งพาร์ทิชัน่    
                                                                    ตามท่ีพนกังานพี่เล้ียงก าหนดให ้                  
                                                                2. ช่วย Support user ทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  

 3. ออกแบบหนา้จอ Mobile Application ตามท่ีหวัหนา้งาน          
     ก าหนด 
 4. เขียนฟังกช์ัน่ใน Power app สร้างฐานขอ้มูลใน SharePoint      
     และก าหนดค่าใน Power automate เพื่อให ้application     
     สามารถท างานได ้

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นาย รัชกฤช บวรอธิภทัร์  
เบอร์โทรศพัท ์  : 06-1526-9366   
แผนก    : Information Technology 

 ต าแหน่งงาน   : IT Manager   

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

• ระยะเวลาในกาปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 
• ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัศุกร์ท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
• วนัเวลาในการปฏิบติัติงานวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 8:15 น. – 17:15 น. 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงานและศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั Microsoft Office 365 กระบวนการ
ท างานของบริษทักบัพนกังานท่ีปรึกษาหรือบุคลากรในแผนก IT ในบริษทัและสอบถามถึงหัวขอ้
โครงงานในหวัเร่ืองต่าง ๆท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นโปรเจคได ้
 3.7.2 รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาระบบคืนสินคา้ของลูกคา้กบัพนกังานท่ี

ปรึกษาและหวัหนา้งาน 

3.7.3 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษา และก าหนดขอบเขตการท างานของระบบ 
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3.7.4 ออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การออกแบบหนา้จอระบบคืนสินคา้ส่วนของ Power Apps 
1. หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

 

ภาพท่ี 3.5 หนา้จอเร่ิมตน้เม่ือเขา้แอพพลิเคชัน่เพื่อเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการ 

หนา้จอเร่ิมตน้เม่ือเขา้แอพพลิเคชัน่ มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

- แถบเขา้ใชง้าน Borrow Request 

- แถบเขา้ใชง้าน Sample Request  

- แถบเขา้ใชง้าน Advance Request 

- แถบเขา้ใชง้าน Customer Return Request เป็นค าสั่งท่ีพฒันาข้ึนใหม่ 

หมายเหตุ แถบ Borrow Request, Sample Request และ Advance Request เป็นระบบงานเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
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2. หนา้จอกรอกรายละเอียดการคืนสินคา้ 

 

ภาพท่ี 3.6 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 1 

หน้าจอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขาย ใน Dropdown จะเป็นการดึงขอ้มูลจาก  

SharePoint List ท่ีสร้างเอาไวใ้น SharePoint ท าใหส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้มีส่วนประกอบ

ดงัน้ี ช่องเลือกขอ้มูลแผนก ช่องเลือกขอ้มูลพื้นท่ีพนกังานขาย ช่องกรอกรหัสพนกังานขาย ช่อง

กรอกช่ือพนักงานขาย ช่องกรอกเบอร์โทรศพัท์พนักงานขาย ช่องเลือกขอ้มูลผูอ้นุมติั ช่องเลือก

ขอ้มูลอีเมลค์ลงัสินคา้ ช่องกรอกเลขท่ีใบแจง้หน้ี ช่องกรอกช่ือลูกคา้ 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 2 

หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขาย มีส่วนประกอบดงัน้ี ช่องเลือกขอ้มูลพื้นท่ี

ท่ีลูกคา้อยู่ ช่องกรอกขอ้มูลพื้นท่ีของลูกคา้ (ถ้าเลือก Others ในช่องเลือกขอ้มูล Customer Area) 

ช่องกรอกท่ีอยูข่องลูกคา้ ช่องกรอกช่ือผูติ้ดต่อของลูกคา้ ช่องกรอกเบอร์โทรศพัทข์องลูกคา้ 
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 3 

หน้าจอกรอกข้อมูลการคืนสินคา้ของพนักงานขาย มีส่วนประกอบดงัน้ี ช่องเลือกข้อมูล

เหตุผลท่ีคืนสินคา้ของลูกคา้ ช่องกรอกรายละเอียดเหตุผลท่ีคืน (ถา้เลือก Others ในช่องเลือกขอ้มูล

เหตุผลท่ีคืนสินค้าของลูกค้า)  ช่องเลือกกระบวนการคลังสินค้า ช่องกรอกรายละเอียดของ

กระบวนการคลงัสินคา้ (ถา้เลือก Others ในช่อง Warehouse process) ช่องกรอกวา่ขอโดยใคร ช่อง

เลือกวนัท่ีขอ 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 4 

หน้าจอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขาย มีส่วนประกอบดงัน้ี ช่องกรอกต าแหน่ง

ของลูกคา้ ช่องเลือกขอ้มูลว่าคืนด่วนหรือไม่ ช่องเลือกสินคา้ท่ีจะคืน ช่องกรอกจ านวนของสินคา้

ช่องเลือกหน่วยของสินคา้ ช่องกรอกหมายเลขล็อตของสินคา้ ช่องเลือกขอ้มูลสภาพการเก็บรักษา

ของสินคา้ 

  



27 

 

 

ภาพท่ี 3.10 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 5 

หน้าจอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนักงานขาย มีส่วนประกอบดงัน้ี ช่องแนบไฟล์ ปุ่ม 

Reset ข้อมูลท่ีกรอก ปุ่ม Submit ส าหรับบันทึกลงฐานข้อมูล และส่งข้อมูล Outlook Email 

รายละเอียดทั้งหมดท่ีกรอก ท่ีตั้งค่าไวใ้น Power Automate ให้ผูอ้นุมติัท าการตดัสินใจว่าจะอนุมติั

ค าขอหรือไม่อนุมติัค าขอ และปุ่ม View ดูรายละเอียดขอ้มูลท่ีกรอก ดงัภาพท่ี 3.11 
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3. หนา้จอ View ดูรายละเอียดท่ีกรอก 

 

ภาพท่ี 3.11หนา้จอ View ดูรายละเอียดท่ีกรอก 

หนา้จอ View จะประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีผูใ้ชก้รอกในหนา้ Customer Return Request Form 

จะมีขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูใ้ชก้รอกในโปรแกรม Power Apps แสดงรายละเอียดให้ดูในหนา้ View จะมี

ตั้งแต่แผนกไปจนถึงไฟล์แนบ และจะมีปุ่ม Back เอาไวย้อ้นกลบัดูหนา้ Customer Return Request 

Form ก่อนหนา้ท่ีผูใ้ชก้รอกขอ้มูล 
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4. หนา้จอกรอกขอ้มูลส าเร็จ 

 

ภาพท่ี 3.12 หนา้จอกรอกขอ้มูลส าเร็จ 

หนา้จอเม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้กด Submit Form แลว้จะข้ึนหนา้น้ีวา่กรอกขอ้มูลส าเร็จแลว้

และมีล้ิงค ์Back เพื่อกลบัไปหนา้จอเร่ิมตน้ 
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การออกแบบส่วนของ Power Automate 

การออกแบบ Power Automate ใหส้ามารถส่งอีเมลไ์ดมี้ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 3.13 หนา้จอการสร้าง Flow ใน Power Automate ส่วนท่ี 1 

Flow แต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการท างานดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชส่้งแบบฟอร์ม แถวใหม่จะสร้างข้ึนใน List 

2. สร้างตวัแปรใหมี้ไฟลแ์นบส าหรับส่งอีเมลใน Outlook 

3. สร้างตวัแปรใหมี้ไฟลแ์นบส าหรับส่งอีเมลบน Power Automate 

4. รับเอกสารท่ีแนบในแบบฟอร์มท่ีส่งมา (ถา้มี) 

5. รับเน้ือหาท่ีแนบมาและป้อนขอ้มูลในตวัแปรท่ีสร้างข้ึน  
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ภาพท่ี 3.14 หนา้จอการสร้าง Flow ใน Power automate ส่วนท่ี 2 

Flow แต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการท างานดงัต่อไปน้ี 

6. แปลงเขตเวลาเป็น BKK, Jakarta ส าหรับการส่งแบบฟอร์ม 

7. ส าหรับคอลมัน์ Return Reason ใหร้ะบุรูปแบบเพื่อรองรับรูปแบบหลายบรรทดั 

8. ส่งอีเมลห์าพนกังานขายเพื่อยืนยนัการส่งแบบฟอร์ม 

9. ให ้Approval ท าการอนุมติัแบบฟอร์ม 

10. เวลาท่ีอนุมติัแปลงเขตเวลาเป็น BKK, Jakarta 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้จอการสร้าง Flow ใน Power Automate ส่วนท่ี 3 

Flow แต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการท างานดงัต่อไปน้ี 

11. ระบุเง่ือนไขส าหรับค าขอวา่อนุมติัหรือไม่อนุมติั 

12. กรณีอนุมติั จะมีขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

12.1 อพัเดทรายการ (ถา้อนุมติั) 
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12.2 แทรกฟอร์มท่ีพนกังานขายกรอกในโปรแกรม Power Apps มาไวใ้นไฟล ์Word ท่ีสร้าง

เอาไว ้

12.3 สร้างไฟล ์Word อีกไฟลนึ์งท่ีมีรายละเอียดค าขอของพนกังานขาย 

12.4 ส่งอีเมลไ์ปยงัผูดู้แลคลงัสินคา้เพื่อยนืยนัค าขอวา่อนุมติัโดยใคร 

12.5 บนัทึกค าขอท่ีไดรั้บการอนุมติัลง Excel 

12.6 ลบแถวใน SharePoint list 

13. กรณีไม่อนุมติั จะมีขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

13.1 ส่งอีเมลหาพนกังานขายวา่ปฏิเสธค าขอ (ถา้ไม่อนุมติั) 

13.2 ลบแถวใน SharePoint List   
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3.7.5 น าโปรแกรมท่ีไดอ้อกแบบส่งใหก้บัพนกังานท่ีปรึกษาและหวัหนา้งานตรวจสอบทุก

สัปดาห์ 
3.7.6 ปรับปรุงโปรแกรมตามท่ีหวัหนา้งานและพนกังานท่ีปรึกษาตอ้งการ และไดรั้บ

ค าแนะน าเพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมตรงกบัความตอ้งการของหวัหนา้งานใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
3.7.7 น าเสนอโปรแกรม อธิบายแนวคิดระบบคืนสินคา้ของลูกคา้ และวธีิการพฒันา

โปรแกรมและฐานขอ้มูลในระบบ 
3.7.8 จดัท าเอกสารรูปเล่มรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

3.8 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค 64 มิ.ย 64 ก.ค 64 ส.ค 64 
1. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน     
2. รวบรวมขอ้มูล     
3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษา     
4. ออกแบบและพฒันาโปรแกรม     
5.  น าโปรแกรมท่ีไดอ้อกแบบส่งใหห้วัหนา้งาน
ตรวจสอบทุกสัปดาห์ 

    

6. ปรับปรุงโปรแกรม     
7. น าเสนอโปรแกรม     
8. จดัท าเอกสาร     
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3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.9.1 คุณสมบติัฮาร์ดแวร์ 

           1.     คุณสมบติัฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

                     1.1   Intel Core I5 10400F @2.90GHz 

                     1.2   Hardisk 1TB 

                     1.3   Ram 8.00 GB หรือมากกวา่ 

                     1.4   Graphic NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 

           2.     คุณสมบติัฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ (สมาร์ทโฟน) 

                     2.1   CPU Quad-Core 1.2 GHz 

                     2.2   Ram 8 GB หรือสูงกวา่ 

                     2.3   Rom 8 GB หรือสูงกวา่ 

                     2.4   SD CARD 8 GB หรือสูงกวา่              

3.     คุณสมบติัฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

                     3.1   Intel Core I5-7300HQ Processor 

                     3.2   Hardisk 10 TB 

                     3.3   Ram 16.00 GB หรือมากกวา่ 

                     3.4   Graphic NVIDIA GeForce RTX 2080 , 6GB GDDR6 

3.9.2 คุณสมบติัซอฟตแ์วร์ 

           1.     ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

                     1.1   Microsoft SharePoint 2019 

                     1.2   Microsoft Power Apps 2016 

                     1.3   Microsoft Windows 10 

                     1.4   Microsoft Excel 2013 

1.5   Microsoft Power Automate 2016 

1.6   Microsoft Word 2019 
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           2.    ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ (สมาร์ทโฟน) 

                     2.1   iOS 12.1.1 ข้ึนไป 

                     2.2   Android 4.0 ข้ึนไป 

2.3   Power Apps v.3.21103.32 

2.4   Power Automate v.2.36.4 

3.     ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

                     3.1   Microsoft Windows 10 

                     3.2   Microsoft SharePoint 2019 

3.3   Microsoft Power Apps 2016 

3.4   Microsoft Power Automate 2016 

3.5   SharePoint Server 2019 

3.6   โปรแกรมคืนสินคา้ของลูกคา้ (Customer return Form_Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 ส่วนของผู้ใช้งานทีเ่ป็นพนักงานขาย 

ก่อนท่ีจะเขา้สู่หน้าจอน้ีตอ้งติดตั้งแอพพลิเคชัน่ Power Apps ในโทรศพัท์มือถือก่อนและมี
บญัชีขององคก์รก่อน สามารถดูขั้นตอนน้ีไดท่ี้ภาคผนวก ก. 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

หน้าจอเร่ิมตน้เม่ือเขา้แอพพลิเคชั่นเพื่อเลือกหัวขอ้ท่ีตอ้งการของผูดู้แลระบบและผูใ้ช้งาน 

เพื่อเขา้ใชง้านในส่วนของการจดัการการคืนสินคา้ให้กบัลูกคา้ การกรอกขอ้มูลเพื่อเก็บขอ้มูลเอาไว้

ใน SharePoint list และการส่งขอ้ความในอีเมล์เพื่อออกรายงานข้อมูลต่างๆ เม่ือกรอกขอ้มูลใน

แอพพลิเคชั่นแล้วเรียบร้อย ให้เลือกท่ีแถบ Customer Return Request แล้วโปรแกรมจะแสดง

หนา้จอดงัภาพท่ี 4.2  

1. คลิกท่ีแถบเพื่อเขา้สู่หนา้จอกรอกรายละเอียดค าขอคืนสินคา้ของพนกังานขาย 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 1 

หน้าจอน้ีผู ้ใช้สามารถท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดค าขอท่ีคืนสินค้า โดยมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. เลือกแผนก เช่น TT-Test เป็นตน้ 

2. เลือก Sale Area เช่น ZZ000 เป็นตน้  

3. กรอก Sales Rep. Code เช่น 110 เป็นตน้ 

4. กรอก Sale Rep. Name เช่น Thanapot เป็นตน้ 

5. กรอก SaleRepTel เช่น 0834418774 เป็นตน้ 

6. เลือกขอ้มูลผูอ้นุมติั เช่น thanapot.t@phc.co.th เป็นตน้ 

7. เลือกขอ้มูล Warehouse E-mail เช่น thanathon.m@phc.co.th เป็นตน้ 

8. ช่องกรอก Refer Invoice No. เช่น inv. 91836261 เป็นตน้  

9. ช่องกรอกช่ือลูกคา้ เช่น Thanapot เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 2 

หน้าจอน้ีผู ้ใช้สามารถท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดค าขอท่ีคืนสินค้า โดยมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. เลือกพื้นท่ีท่ีลูกคา้อยู ่เช่น Others อ่ืนๆ เป็นตน้ 

2. กรอกรายละเอียดพื้นท่ีท่ีลูกคา้อยู ่(ถา้เลือก Others) เช่น Japan เป็นตน้  

3. กรอก Customer Address เช่น Supalai grand tower เป็นตน้ 

4. กรอก Customer Contact Name เช่น Thanapot เป็นตน้ 

5. กรอกเบอร์โทรลูกคา้ เช่น 0982781460 เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 3 

หน้าจอน้ีผู ้ใช้สามารถท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดค าขอท่ีคืนสินค้า โดยมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. เลือกเหตุผลท่ีคืน เช่น  

1=คุณภาพสินคา้ (Product Quality) 

2=แพย้า อาการไม่พึงประสงค ์(Pharmacovigilance) 

3=ตอ้งการเปล่ียนชนิดสินคา้/ ขนาดสินคา้ 

4=ตอ้งการเปล่ียนการจดัส่ง 

5=เปิดบิลผดิ 

6=เปิดบิลซ ้ า 

7=ไม่ไดรั้บของแถมตามท่ีตกลง 

8=สินคา้หมดอายุ 

9=สินคา้ใกลห้มดอายุ 

10=สินคา้ช ารุด 

11=ส่งสินคา้ผดิร้าน 

12=ส่งสินคา้ผดิชนิด/จ านวน 

13=ส่งสินคา้ซ ้ า 

14=Overstock 
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15=ไม่ไดใ้ชสิ้นคา้/ขายไม่ได ้

16=เคลียร์ใบยมื 

17=ขอ้มูลผดิ 

18=ภยัธรรมชาติ 

19=อ่ืนๆ (โปรดระบุในหมายเหตุ) เป็นตน้ 

2. กรอกรายละเอียดเหตุผลท่ีคืน (ถา้เลือกอ่ืนๆ ในเหตุผลท่ีคืน) เช่น Test, ของหมด เป็น

ตน้  

3. เลือก Warehouse process เช่น เครดิตโนต้, แลกเปล่ียน, เคลียร์ใบยมื, อ่ืนๆ Others  

เป็นตน้ 

4. กรอก Warehouse process Detail (ถา้เลือก Others) เช่น Test เป็นตน้ 

5. กรอกวา่ขอโดยใคร เช่น Thanapot เป็นตน้ 

6. เลือกวนัท่ี เช่น 8/19/2021 เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 4 

หน้าจอน้ีผู ้ใช้สามารถท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดค าขอท่ีคืนสินค้า โดยมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. กรอกต าแหน่ง เช่น IT trainee เป็นตน้ 

2. เลือกการคืนวา่คืนด่วนหรือไม่ เช่น No เป็นตน้ 

3. เลือก Item Code1 เช่น 111111 –Test Item1 เป็นตน้ 

4. กรอกจ านวน เช่น 2 เป็นตน้ 

5. เลือก UOM โดยอตัโนมติัเม่ือเลือก Item Code 1 เช่น Box เป็นตน้ 

6. กรอก Lot No. เช่น N001 เป็นตน้ 

7. เลือก Storage Condition เช่น Non control เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอกรอกขอ้มูลการคืนสินคา้ของพนกังานขายส่วนท่ี 5 

หน้าจอน้ีผู ้ใช้สามารถท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดค าขอท่ีคืนสินค้า โดยมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. เลือก Item Code 10 เช่น PATNA1 – IV FILTER 1.2UM LIPIPOR TNA เป็นตน้ 

2. กรอกจ านวน เช่น 15 เป็นตน้ 

3. เลือก UOM โดยอตัโนมติัเม่ือเลือก Item Code 10 เช่น Each เป็นตน้ 

4. กรอก Lot No. เช่น L010 เป็นตน้ 

5. เลือก Storage Condition เช่น 15-25 องศา เป็นตน้ 

6. ใส่ไฟลแ์นบ เช่น DFF0EC3F*E99F*46E8*8F0… เป็นตน้ 

7. กด Reset จะเป็นการลบขอ้มูลท่ีกรอกในหนา้ทั้งหมดและตอ้งเร่ิมตน้กรอกใหม่ 

8. กด Submit โปรแกรมจะน าขอ้มูลท่ีกรอกส่ง Outlook Email ไปใหผู้อ้นุมติัเพื่อให้

ผูอ้นุมติัตดัสินใจวา่จะท าการอนุมติัค าขอหรือไม่อนุมติัค าขอ 

9. กด View จะเป็นการดูขอ้มูลท่ีเรากรอกทั้งหมดดงัภาพท่ี 4.7 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอ View ดูรายละเอียดท่ีกรอก 

หนา้จอ View จะประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีผูใ้ชก้รอกในหนา้ Customer Return Request Form 

จะมีขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูใ้ชก้รอกในโปรแกรม Power Apps แสดงใหดู้ในหนา้ View ตวัอยา่งเช่น  

1. Division จะแสดงขอ้มูล TT – Test  

2. Sales Area จะแสดงขอ้มูล ZZ000  

3. Sales Rep. Code จะแสดงขอ้มูล 110  

4. Sales Rep. Name จะแสดงขอ้มูล Thanapot  

5. SalesRepTel จะแสดงขอ้มูล 0834418774  

6. Approver จะแสดงขอ้มูล Thanapot.t@phc.co.th  

7. Warehouse e-mail จะแสดงขอ้มูล thanathon.m@phc.co.th  

8. Refer Invoice No. จะแสดงขอ้มูล inv. 91836261  

9. Customer Name จะแสดงขอ้มูล Thanapot  

10. Customer Area จะแสดงขอ้มูล Others อ่ืนๆ  

11. Customer Area Detail จะแสดงขอ้มูล Test  

และก็จะมีปุ่ม Back เอาไวย้อ้นกลบัดูหนา้ Customer Return Request Form ก่อนหนา้ท่ีผูใ้ชก้รอก  
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอกรอกขอ้มูลส าเร็จ 

หนา้จอเม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้กด Submit Form แลว้จะข้ึนหนา้น้ีวา่กรอกขอ้มูลส าเร็จแลว้ 

จากนั้นระบบจะส่งอีเมลไ์ปแจง้พนกังานขายท่ีกรอกขอ้มูลดงัภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอ Outlook Email ท่ีส่งใหพ้นกังานขาย 

รายละเอียดค าขอท่ีพนกังานขายกรอกทั้งหมดในโปรแกรม Power Apps เพื่อยืนยนัการส่ง

แบบฟอร์มและใหผู้ใ้ชง้านตรวจสอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้มูลรายละเอียดการคืนสินคา้จะประกอบไปดว้ยเวลาท่ีกด Submit, เลขท่ีค าขอ, ส่งโดยใคร, 

แผนก, พื้นท่ีพนักงานขาย, Sales Rep. Code, Sales Rep. Name, SalesRepTel, ผูอ้นุมัติ, อีเมล์

ของคลงัสินคา้, ช่ือลูกคา้, Warehouse process, ขอโดยใคร, วนัท่ี, ต าแหน่งของคนท่ีขอ, คืน

ด่วน, เหตุผลท่ีคืน 
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2. ข้อมูลรายละเอียดสินคา้ประกอบไปด้วยช่ือสินค้า , จ  านวน, หน่วยของสินค้า, หมาย

เลขล็อต,  สภาพการเก็บรักษา และขอ้มูลหมายเหตุมีช่ือลูกคา้, เบอร์โทรศพัท์ลูกค้า, 

รายละเอียดท่ีอยูข่องลูกคา้, พื้นท่ีท่ีลูกคา้อยู ่
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4.2 ส่วนของผู้ใช้งานทีเ่ป็นผู้อนุมัติ 

 

ภาพท่ี 4.10 หนา้จอ Outlook Email ท่ีส่งใหผู้อ้นุมติั 

หนา้จอน้ีจะส่ง Outlook E-mail รายละเอียดค าขอท่ีพนกังานขายกรอกทั้งหมดในโปรแกรม 

Power Apps ส่งใหผู้ใ้หอ้นุมติัเพื่อใหผู้อ้นุมติัตดัสินใจ ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลรายละเอียดการคืนสินคา้จะประกอบไปดว้ยเวลาท่ีกด Submit, เลขท่ีค าขอ, ส่งโดยใคร, 

แผนก, พื้นท่ีพนักงานขาย, Sales Rep. Code, Sales Rep. Name, SalesRepTel, ผูอ้นุมัติ, อีเมล์

ของคลงัสินคา้, ช่ือลูกคา้, Warehouse process, ขอโดยใคร, วนัท่ี, ต าแหน่งของคนท่ีขอ, คืน

ด่วน, เหตุผลท่ีคืน 
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2. ข้อมูลรายละเอียดสินคา้ประกอบไปด้วยช่ือสินค้า , จ  านวน, หน่วยของสินค้า, หมาย

เลขล็อต,  สภาพการเก็บรักษา และขอ้มูลหมายเหตุมีช่ือลูกคา้, เบอร์โทรศพัท์ลูกค้า, 

รายละเอียดท่ีอยูข่องลูกคา้, พื้นท่ีท่ีลูกคา้อยู ่

3. จากนั้นใหก้ดปุ่ม Approve จะท าการอนุมติัค าขอและเขา้หนา้จอท่ี 4.11  

4. ถา้กดปุ่ม Reject จะเป็นการปฏิเสธค าขอ 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอ Approve confirm ของผูอ้นุมติั 

หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีเม่ือผูอ้นุมติักด Approve แลว้ใน Outlook E-mail แลว้ก็จะข้ึนหนา้ต่าง

น้ีเพื่อยนืยนัรายละเอียดหรือ Cancel รายละเอียด และสามารถใส่ความคิดเห็นต่อค าขอท่ีพนกังาน

ขายส่งมาได ้โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. คลิกเขียนความคิดเห็นท่ี Approve หรือ Reject 

2. คลิก Confirm Approve ระบบจะส่งอีเมลไ์ปแจง้คลงัสินคา้ ดงัภาพท่ี 4.12 

3. ถา้ไม่ตอ้งการยนืยนัค าขอน้ีใหค้ลิก Cancel  
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4.3 ส่วนของผู้แลคลงัสินค้า 

 

ภาพท่ี 4.12 หนา้จอของ Email Outlook ท่ีส่งหา Warehouse 

หนา้จอน้ีจะเป็นหนา้จอสุดทา้ยเม่ืออนุมติัค าขอแลว้ก็จะส่งอีเมล์รายละเอียดค าขอน้ีให้ผูดู้แล

คลงัสินคา้ เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มและให้ลูกคา้ท าการคืนสินคา้ ขั้นตอนการเขา้ไปดูรายละเอียด

การคืนสินคา้ท่ีกรอกในโปรแกรม Power Apps มีดงัน้ี 

1. คลิกไปท่ีไฟล์ Return 136.docx ตรง Message คือไฟล์ท่ีแนบมาพร้อมกับอีเมล์ท่ีส่งให้

ผูดู้แลคลงัสินคา้จะแสดงหนา้จอเอกสาร ดงัภาพท่ี 4.13   
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอเอกสารท่ีแนบส่งใหผู้ดู้แลคลงัสินคา้ 

หน้าจอน้ีจะเป็นรายละเอียดท่ีพนักงานขายกรอกในโปรแกรม Power Apps แล้วน ามาใส่ 

Word Template ท่ีสร้างและใส่ฟังกช์ัน่ท่ีเก็บไวใ้น SharePoint list กบั Work Flow ท่ีสร้างใน Power 

Automate ก็จะท าให้ไดต้ารางน้ีข้ึนมาเพื่อแนบมาในอีเมล์ เพื่อส่งให้ผูดู้แลคลงัสินคา้เก็บรวบรวม

ขอ้มูลและใหลู้กคา้ส่งคืนสินคา้ 

 

  



 
 

บทที ่5 

สรุปผลโครงงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

                จากการท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายเขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในบริษทั แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด)์ จ  ากดั ในต าแหน่ง IT trainee support ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการพฒันาระบบการคืนสินคา้ของ

ลูกค้าโดยใช้ Power App ในการพฒันาให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้างานก าหนดตามท่ีได้รับมอบหมายให้

ด าเนินการ และในการแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆจึงมองเห็นปัญหาวา่ในปัจจุบนับริษทัมีระบบยมืสินคา้แต่ยงัไม่มี

ระบบส าหรับคืนสินคา้ของลูกคา้ในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัหน่วยงาน นกัศึกษาจึงไดท้  าการ

พฒันาระบบการคืนสินคา้ส าหรับให้พนกังานขายกรอกขอ้มูล เพื่อท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการคืน

สินค้า เก็บข้อมูล ลดความผิดพลาดและง่ายต่อการใช้งานโดยใช้ Microsoft PowerApps ในการออกแบบ

หนา้จอ ใช ้Microsoft SharePoint ในการสร้างฐานขอ้มูลและเก็บขอ้มูล ใช ้Power Automate ในการสร้าง Flow 

ใหส้ามารถส่ง Email และแนบไฟลท่ี์กรอกในโปะแกรม Power Apps ได ้

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้ร่ิมจดัท าโครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาและอุปสรรค 

ดงัน้ี 

1. ขาดทกัษะและฝีมือในการพฒันาโปรแกรม Mobile Application จึงตอ้งเรียนรู้

อยา่งหนกั 

2. ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการสร้าง Flow ใน Power Automate จึงท าใหใ้ช้

ระยะเวลาอยา่งมากในการศึกษาคน้ควา้เพื่อท าให้เสร็จให้ทนัเวลา 

3. ขอ้มูลของหน่วยงานค่อนขา้งมากและใชภ้าษาองักฤษ ท าใหก้ารศึกษาคน้ควา้หา

ขอ้มูลก่อนการพฒันาระบบเกิดความล่าชา้ 

4. ปัญหาการส่ือสารกบัพนกังานท่ีปรึกษา เน่ืองจากพนกังานท่ีปรึกษามีภาระงาน

มาก จึงประสานงานหรือส่ือสารกนัล าบาก      

5. เน่ืองจากสถานการณ์โควดิระบาดท าใหน้กัศึกษาตอ้งท างานท่ีบา้นจึงท าใหเ้กิด

ความล่าชา้ในการท างาน         
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 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ระบบควรจดัเก็บขอ้มูลผูท่ี้ไม่ถูกอนุมติัค าขอเขา้มาดว้ย 

2. ระบบควรมีการจดัเก็บขอ้มูลเวลาท่ีผูอ้นุมติัท าการอนุมติัค าขอเพิ่มเขา้มาเน่ืองจาก

จะไดรู้้เวลาท่ีชดัเจนท่ีท าการอนุมติั 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานของสหกจิศึกษา  

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

1. ไดฝึ้กตนเองใหมี้ระเบียบวนิยัและความรับผิดชอบในแต่ละงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ไดรู้้เก่ียวกบักฎระเบียบการท างานในสถานท่ีจริง และการประพฤติปฏิบติัตนให้

เหมาะสมในองคก์ร 

3. ไดรู้้เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัภายในองคก์รและการประชุมวางแผนงานต่างๆ 

4. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีภายในองคก์รใช ้

5. ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานในรูปแบบขององคก์ร 

6. ท าใหไ้ดรู้้จกักบัผูค้นมากมายภายในองคก์ร 

7. มีระเบียบวนิยัมากข้ึนในการเขา้มาท างานใหต้รงต่อเวลา 

8. สามารถน าประสบการณ์จากการฝึกงานไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ขาดประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบองคก์ร 

2. ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใชซ้อฟตแ์วร์ต่างๆท่ีภายในองคก์รใช ้

3. ปัญหาการส่ือสารกบัพนกังานท่ีปรึกษา เน่ืองจากพนกังานท่ีปรึกษามีภาระงาน

มาก จึงท าใหโ้ครงงานเกิดความล่าชา้      

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเก่ียวกับการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อจะได้มีความพร้อมในการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

2. ควรศึกษาเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหท้นักบัองคก์ร 

3. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถ

แกไ้ขปัญหาใหก้บัพนกังานภายในบริษทัได ้
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก. 

การติดตั้งแอพพลเิคช่ัน Power App 

 

 

ภาพท่ี ก.1 หนา้จอ App store 

ขั้นตอนท่ี 1: ค้นหาโปรแกรม Power Apps ใน App store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ ง

แอพพลิเคชัน่ Power Apps 
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ภาพท่ี ก.2 หนา้จอการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ 

ขั้นตอนท่ี 2: เขา้แอพพลิเคชัน่ Power Apps ท่ีท าการโหลดมาใน App store 
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ภาพท่ี ก.3 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

ขั้นตอนท่ี 3: กรอกอีเมลข์องส านกังาน และกดเขา้ไปท่ีแถบลูกศรช้ีไปทางขวาสีม่วงเพื่อเขา้

สู่ระบบของ Power Apps 
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ภาพท่ี ก.4 หนา้จอกรอกรหสัผา่น 

ขั้นตอนท่ี 4: ใส่รหสัผา่นของอีเมลส์ านกังานเพื่อลงช่ือเขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่ Power Apps 
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ภาพท่ี ก.5 หนา้จอใส่รหสั OTP 

ขั้นตอนท่ี 5: ป้อนรหสั OTP และกดไปท่ีปุ่มตรวจสอบเพื่อเขา้สู่หนา้จอหลกั 

  



62 

 

 

ภาพท่ี ก.6 หนา้จอ Power Apps 

ขั้นตอนท่ี 6: เขา้สู่หนา้จอหลกัของ Power Apps เพื่อเลือกแอพพลิเคชัน่ 
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ภาพท่ี ก.7 หนา้จอ Application 

ขั้นตอนท่ี 7: เขา้สู่ตวัแอพพลิเคชัน่ 
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การติดตั้งแอพพลเิคช่ันและการตั้งค่าส าหรับผู้อนุมตัิใน Power Automate 

 

 

ภาพท่ี ก.8 หนา้จอ App Store 

ขั้นตอนท่ี 1: คน้หาโปรแกรม Power Automate ใน App store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง

แอพพลิเคชัน่ Power Automate  
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ภาพท่ี ก.9 หนา้จอมือถือ 

ขั้นตอนท่ี 2: เขา้แอพพลิเคชัน่ Power Automate ท่ีท าการโหลดมา 
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ภาพท่ี ก.10 หนา้จอยอมรับการแจง้เตือน 

ขั้นตอนท่ี 3: คลิก Allow เพื่ออนุญาตใหมี้การแจง้เตือนใน Power Automate 
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ภาพท่ี ก.11 หนา้จอลงช่ือเขา้ใช ้

ขั้นตอนท่ี 4: ใส่อีเมลข์องส านกังานเพื่อเขา้สู่ระบบของ Power Automate 
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ภาพท่ี ก.12 หนา้จอใส่รหสัผา่น 

ขั้นตอนท่ี 5: ใส่รหสัผา่นของอีเมลส์ านกังานเพื่อลงช่ือเขา้ใชง้าน Power Automate 
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ภาพท่ี ก.13 หนา้จอป้อนรหสั OTP 

ขั้นตอนท่ี 6: ป้อนรหสั OTP และกดไปท่ีปุ่มตรวจสอบเพื่อเขา้สู่หนา้จอหลกั 
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ภาพท่ี ก.14 หนา้เร่ิมตน้ก่อนเขา้สู่ Power Automate 

ขั้นตอนท่ี 7: คลิก Continue เพื่อเขา้สู่ Power Automate 
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ภาพท่ี ก.15 หนา้จอการอนุมติั 

ขั้นตอนท่ี 8: เม่ือเขา้สู่หนา้จอน้ีให้คลิกท่ีกิจกรรมและคลิกการอนุมติัเพื่อดูรายการค าขอท่ี

รอด าเนินการ และกดดูรายละเอียดค าขอท่ีตอ้งการอนุมติั ดงัภาพท่ี ก.16 
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ภาพท่ี ก.16 หนา้จอรายละเอียดการอนุมติั 

ขั้นตอนท่ี 9: หนา้จอแสดงรายละเอียดของค าขอ และตอบกลบัค าขอวา่จะอนุมติัหรือ

ปฏิเสธ สามารถเพิ่มความคิดเห็นได ้ 
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ภาพท่ี ก.17 หนา้จอเพิ่มขอ้คิดเห็น 

ขั้นตอนท่ี 10: หนา้จอเพิ่มขอ้คิดเห็นให้ค  าขอ และยนืยนัผลลพัธ์ของค าขอ 
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ภาพท่ี ก.18 หนา้จออนุมติัค าขอส าเร็จ 

ขั้นตอนท่ี 11: เม่ือยนืยนัผลลพัธ์เสร็จจะแสดงหนา้จอวา่ค าขอน้ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

 

 

 

  



 
 

ภาพผนวก ข. 

ภาพการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

ภาพท่ี ข.1 ภาพปฏิบติังานขณะก าลงัสร้าง Flow ใน Power Automate 
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ภาพท่ี ข.2 ภาพปฏิบติังานขณะก าลงัออกแบบหนา้จอโปรแกรม Power Apps 
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ภาพท่ี ข.3 ภาพปฏิบติังานขณะก าลงัท าตารางเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์ใหบ้ริษทั  
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ภาพท่ี ข.4 ภาพปฏิบติังานขณะก าลงัท าสไลด ์PowerPoints น าเสนอโครงงานใหก้บับริษทั  
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ภาพท่ี ข.5 ภาพปฏิบติังานขณะก าลงัสร้างฐานขอ้มูลใน SharePoint List 
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