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บทคดัย่อ 
คณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจได้เขา้มาปฏิบติังานท่ีบริษทั มาร์จิน เฟรม จ ากัด และได้รับ

มอบหมายให้ร่วมมือกับพนักงานภายในองค์กรในการพฒันาระบบจบัฉลากสินคา้ ซ่ึงเป็นระบบท่ี
พฒันามาให้ผูท่ี้มีความสนใจในการเขา้ร่วมแคมเปญจบัฉลากสินคา้เขา้มาใชง้านเว็บไซตไ์ด้ ทางคณะ
นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจจึงไดท้ าการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึ้นพบวา่ตวัระบบงานเดิมนั้นมีการใชง้านท่ี
ซับซ้อนท าให้ผูใ้ชง้านไม่สามารถใชง้านระบบไดอ้ย่างสะดวก และเกิดความสับสนในการใชง้าน ทาง
คณะนักศึกษาจึงได้พัฒนาระบบจับฉลากสินค้า  โดยใช้ Visual Studio Code 1.54.2 และ Fat-Free 
Framework 3.7 เขา้มาเป็นโปรแกรมท่ีใชพ้ฒันา โดยใชภ้าษา PHP 7.2.1.9 ส าหรับการเขียนโปรแกรม
และ MariaDB 10.6.4 มาเป็นระบบฐานขอ้มูลโดยมี Magento 2 เป็นระบบจดัการเน้ือหา ซ่ึงจากการ
พฒันาท าให้ไดร้ะบบท่ีมีหนา้จอของการร่วมจบัฉลากสินคา้ การจดัการขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล และ
การเขา้ร่วมแคมเปญ ซ่ึงจากการท่ีคณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดท้ าการพฒันาระบบขึ้นนั้นท าให้
ผูใ้ชส้ามารถใชง้านระบบไดง้่าย สะดวก และลดขอ้ผิดพลาดของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

ค าส าคญั: พฒันาเวบ็ไซต ์/ ระบบจบัฉลากสินคา้  / ระบบจดัการเน้ือหา 
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Abstract 
 
 The researchers had an opportunity to work at Margin Frame Co. Ltd, as an intern student. The 
company had us work along with the staff to develop a new Raffle System used an the website for those 
who interested in the raffle campaign. The problems we found while developing were, the old system 
is not user-friendly and a complicated process that might cause some customers confused. The 
researchers then developed a new system to replace the old one using Visual Studio Code 1.54.2 and 
Fat-Free Framework 3.7, programming used PHP 7.2.1.9, MariaDB 10.6.4 for database system and 
Magento 2 for data management. The combination of the stated software, contained the drawing 
interface, data management, data display and campaign engagement which is more user-friendly and 
caused less user mistakes. 
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บทที ่1  

บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีพฒันาไปอย่างกา้วกระโดดจนท าให้มีผลต่อการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น การ

พฒันาของอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนท่ีสามารถท าไดทุ้กอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารระยะใกล ฟัง

เพลง หรือแมก้ระทัง่ถ่ายรูป และการพฒันาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถท าให้เขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ 

ไดจ้ากทุกท่ีบนโลกท าใหผู้ค้นในปัจจุบนันิยมซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพราะเขา้ถึงไดง้่าย

สะดวกกว่าการไปซ้ือเองท่ีร้านค้า โดยธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ นั้นถูกเรียกว่าการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือ การขายสินคา้ออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยผูข้ายสามารถน า

สินค้าขึ้ นหน้าเว็บไซต์ได้โดยให้ผูท่ี้สนใจในตัวสินค้าสามารถเข้ามาสั่งซ้ือสินค้าได้โดยตรงไม่

จ าเป็นตอ้งมีหน้าร้านและสามารถขายสินคา้ได้ตลอดเวลาไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา ผูซ้ื้อไม่จ าเป็นต้อง

เดินทางไปหาผูข้ายโดยตรง การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ท่ีผูท่ี้

ตอ้งการซ้ือไม่ตอ้งเดินทางแต่เพียงแค่เปิดหนา้เวบ็ไซตก์็สามารถสั่งสินคา้ได ้

คณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาจึงมีความคิดท่ีจะพฒันาระบบท่ีช่ือว่า “ระบบจบัฉลาก

สินค้า” ซ่ึงเป็นระบบท่ีน าสินค้ามาจัดแคมเปญให้ผู ้ท่ีสนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียน  และเม่ือ

ลงทะเบียนจนครบจ านวน หรือถึงเวลาท่ีก าหนดจะท าการสุ่มหาผูท่ี้ลงทะเบียนท่ีโชคดี ผูล้งทะเบียนจะ

ไดรั้บสินคา้ในแคมเปญ แต่เน่ืองดว้ยระบบน้ีมีผูใ้ชง้านพร้อมกนัเป็นจ านวนมากท าให้เกิดปัญหา เช่น  

ความล่าชา้ของตวัระบบไม่สามารถรองรับผูใ้ชง้านจ านวนมากได ้ และเน่ืองดว้ยระบบงานเดิมมีความ

ปลอดภยัท่ีไม่เป็นปัจจุบนั 

 จากปัญหาข้างต้นทางคณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจึงท าการรวบรวมข้อมูลและ

ปรึกษาหารือกับทางพนักงานท่ีปรึกษาของบริษทัในการแกปั้ญหาของ “ระบบจบัฉลากสินคา้” เพื่อ

พฒันาระบบให้สามารถรองรับผูใ้ช้งานไดม้ากขึ้น และเพิ่มความเสถียรในการเขา้ถึงระบบโดยพฒันา

ระบบใหต้อบสนองต่อผูใ้ชง้านมากขึ้น ตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และพฒันาระบบเดิมใหดี้ยิง่ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

  เพื่อออกแบบและพฒันาระบบจบัฉลากสินคา้ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. คุณสมบติัของเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ มีดงัน้ี 
1.1. จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

1.1.1. ขอ้มูลสมาชิก 
1.1.2. ขอ้มูลท่ีอยู่ 
1.1.3. ขอ้มูลแคมเปญ 
1.1.4. ขอ้มูลสินคา้ 

1.2. การแสดงผลขอ้มูล 
1.2.1. แสดงรายการแคมเปญ 

1.2.1.1. คน้หาขอ้มูลแคมเปญ 
1.2.1.2. แสดงผลรายการแคมเปญ 

1.2.2. แสดงขอ้มูลท่ีอยู่ 
1.2.2.1. ตรวจสอบขอ้มูลสมาชิก 
1.2.2.2. คน้หาขอ้มูลท่ีอยู่ 
1.2.2.3. แสดงผลขอ้มูลท่ีอยู่ 

1.2.3. แสดงสถานะการเขา้ร่วมแคมเปญ 
1.2.3.1. ตรวจสอบขอ้มูลสมาชิก 
1.2.3.2. ตรวจสอบขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมแคมเปญ 
1.2.3.3. แสดงผลสถานะการเขา้ร่วมแคมเปญ 

1.3. การเขา้ร่วมแคมเปญ 
1.3.1. คน้หาแคมเปญ 
1.3.2. เลือกแคมเปญท่ีตอ้งการ 
1.3.3. ตรวจสอบขอ้มูลสมาชิก 
1.3.4. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีอยู ่
1.3.5. ตรวจสอบขอ้มูลแคมเปญ 
1.3.6. บนัทึกขอ้มูล 
1.3.7. แสดงขอ้ความยนืยนัการเขา้ร่วมแคมเปญ 
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ท าใหส้ามารถรองรับผูใ้ชง้านพร้อมกนัเป็นจ านวนมากขึ้นได ้ 
2. ท าใหล้ดเวลาและภาระในการปฏิบติังานภายในองคก์รลงไดเ้น่ืองจากไดท้ าการพฒันาระบบ

ใหมี้ความมัน่คง 
3. ท าใหร้ะบบมีความปลอดภยัมากขึ้น 
4. ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเว็บไซต์สามารถแสดงผลเ น้ือหาข้อมูลต่าง  ๆ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

 
 ภาพท่ี 2.1 ระบบเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ 

  การท างานของระบบจบัฉลากสินคา้ ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูเวบ็ไซต์จบัฉลากสินคา้ไดผ้่านทาง
บราวเซอร์โดยเม่ือผูใ้ชไ้ดรั้บลิ้งคส์ าหรับเขา้ใชง้านเวบ็ไซตจ์ะท าการน าขอ้มูลแคมเปญแสดงให้แก่ผูใ้ช ้
และเม่ือท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมแคมเปญ เวบ็ไซตจ์ะน าขอ้มูลการเขา้ร่วมแคมเปญ ส่งผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปท่ีเซิร์ฟเวอร์เพื่อท าการประมวลผลผ่าน Fat-Free Framework และจัดเก็บไว้ใน
ฐานขอ้มูล 

2.2 ทฤษฏีและแนวคิดที่เกีย่วข้อง 

  ระบบการจัดการเน้ือหาเว็บไซต์ หรือ CMS (Content Management System) คือระบบท่ีถูก
ออกแบบและพฒันาขึ้นมาเพื่อลดการใชท้รัพยากรในการสร้างและบริหารเวบ็ไซตเ์ป็นระบบท่ีช่วยใน
การสร้างและออกแบบเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป ลดการใช้จ านวนคน เวลา และตน้ทุนไดม้าก โดยผูใ้ช้
แทบไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นการพฒันาโปรแกรม ก็สามารถสร้างเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเองไดอ้ย่าง
ง่ายดาย แต่จ าเป็นตอ้งศึกษาระบบต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการสร้างเว็บไซต์นั้น ๆ รวมถึงการใช้โปรแกรม
และส่วนเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเว็บไซต์ เช่น ถา้ตอ้งการสร้างเว็บไซตข์าย
เส้ือผา้ออนไลน์จ าเป็นตอ้งมีระบบเลือกซ้ือสินคา้ลงตะกร้า ผูใ้ชส้ามารถหาส่วนเสริมมาติดตั้งดว้ย
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ตนเองไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งพฒันาระบบขึ้นเองดว้ยส่วนเสริมฟรีหรือเสียค่าบริการท่ีหาไดใ้นเวบ็ไซตท่ี์
มีใหเ้ลือกเป็นจ านวนมาก 

คุณสมบติัของ CMS (Content Management System) มีดว้ยกนัดงัน้ี 

1. สร้างเวบ็ไซตไ์ดง้่ายไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการพฒันาโปรแกรมก็สามารถใชง้านได ้
2. ประหยดัเวลา เน่ืองจากไม่ตอ้งออกแบบและพฒันาระบบต่าง ๆ ขึ้นเองหรือศึกษาทางดา้น

โปรแกรมมากนกั 
3. มีส่วนเสริมให้เลือกใช้ตามความตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งพฒันาเอง เช่น ส่วนเสริมปุ่ มเขา้สู่

ระบบดว้ยเฟสบุ๊ก ส่วนเสริมหนา้ต่างความคิดเห็น ส่วนเสริมสถิติการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้
4. หากหนา้ตาเวบ็ไซตไ์ม่ตรงต่อความตอ้งการสามารถเปล่ียนไดง้่ายเพียงแค่คน้หาเทมเพลตท่ี

ตอ้งการของเวบ็ไซต ์
5. ดูแลง่ าย  ด้วยระบบท่ี มีอยู่ ถู กออกแบบมาให้ใช้ง าน  และบริหารจัดการได้ง่ าย  

(ThaiBussinessSearch, 2563)  

  Magento คือ ระบบจัดการเน้ือหาเว็บไซต์ CMS (Content Management System) พัฒนาโดย 
บริษทั Varien ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น Magento Inc. โดยในปี 2018 Adobe Inc. ไดท้ าการเขา้ซ้ือกิจการ 
Magento ดว้ยมูลค่า 1.68 ลา้นเหรียญหรือ 54.6 ลา้นบาท (Adobe, 2018) Magento ถูกออกแบบเพื่อการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท าให้มีส่วนเสริมท่ีเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัเว็บไซต์ของผูใ้ช้ ไม่ว่าจะเป็นส่วน
เสริมในการออกแบบหนา้ตาเว็บไซต์ การจดัการขอ้มูลภายในเว็บ หรือการดูสถิติต่าง  ๆ ของเว็บไซต์ 
(Martin Zhel, 2016) 

  MVC (Model-View-Controller) คือ หลกัการออกแบบหรือ Design Pattern รูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็น
ท่ีนิยมในการออกแบบ แต่ไดรั้บการประยุกตใ์ชใ้นพฒันาแอพพลิเคชัน่ เวบ็ไซต ์หรือซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 
โดย MVC จะถูกแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2.2 การพฒันาระบบในรูปแบบ MVC 

Model (M) คือส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆไม่ว่าจะเก็บในรูปแบบใดซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นผู ้
เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 

View (V) คือส่วนของการแสดงผลท าหน้าท่ีเป็นส่วนท่ีใช้ในการติดต่อ และรับค าสั่งจากผูใ้ช ้และส่ง
ต่อใหก้บั Controller เพื่อประมวลผลขอ้มูลจากนั้นจึงแสดงผลออกมาใหก้บัผูใ้ช ้

Controller (C) คือส่วนท่ีท าหนา้ท่ีรับค าสั่ง และน าค าสั่งท่ีเกิดขึ้นจากส่วนของการแสดงผลหรือ View 
น ามาประมวลผลตามตรรกะท่ีไดว้างไว ้ซ่ึง Controller จะท าหนา้ท่ีประสานงานกนัระหวา่ง Model และ 
View เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงก็สามารถเปรียบไดเ้ป็นสมองของระบบ (MooPing 
Hkt, 2562) 
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2.3 เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง 

 คณะนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดท้ าการคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้มูลในเวบ็ไซตมี์
ประโยชน์ในการพฒันาระบบ โดยมีเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.3 https://fatfreeframework.com/3.7/home 

  Fat-Free คือ PHP Framework ท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตซ่ึ์งมุ่งเน้นให้สามารถพฒันาไดร้วดเร็ว
พฒันาไดง้่ายและมีความปลอดภยั 
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ภาพท่ี 2.4 https://magento.com 

  Magento คือ CMS (Content Management System) ซ่ึงเป็นทั้งระบบจดัการฐานขอ้มูล และเน้ือหา
ของเวบ็ไซตท์ั้งหมด และยงัสามารถลงส่วนเสริมเพิ่มเติมไดโ้ดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งพฒันาระบบขึ้นเองได ้

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
ภาพท่ี 2.5 https://stackoverflow.com/ 

  Stack Overflow เป็นเว็บไซต์ชุมชนของนักพฒันาระบบท่ีคอยช่วยแก้ปัญหา หรือแสดงความ
คิดเห็น แนะน าแนวทางในการพฒันาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 
ภาพท่ี 2.6 https://jquery.com/ 

  jQuery คือ JavaScript Library ตวัหน่ึงท่ีถูกพฒันาขึ้นเพื่อใหง้่ายต่อการใชง้านโดยสามารถเขา้ถึง 
Dom ไดภ้ายใตค้  าสั่ง “$” ท าใหง้่ายต่อการพฒันา 
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ภาพท่ี 2.7 https://www.w3schools.com/ 

  w3schools เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมพื้นฐานของการพฒันาเวบ็ไซตใ์นภาษาต่าง ๆ เช่น php 
javascript หรือ html ไวใ้นท่ีเดียว สามารถช่วยใหเ้รียนรู้ไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกียวข้อง 

  คณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจได้ท าการศึกษาค้นหาเก่ียวกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามา
ประยกุตใ์ช ้

 
ภาพท่ี 2.8 การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์ายสินคา้ไอทีออนไลน์ 

  ธนกร  สุวรรณโสภณ ธนบัตร  จูจันทร์ และศราวุธ  มีธรรม ( 2559) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม การพฒันาระบบเว็บไซต์ขายสินคา้ไอที
ออนไลน์ เป็นการพฒันาระบบเพื่อแกปั้ญหาเว็บไซต์มีหน้าตาลา้สมยัและฐานขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั 
เวบ็ไซตน้ี์พฒันาดว้ยภาษา PHP 5.6 และจดัเก็บฐานขอ้มูลดว้ย Mysql 5.7 
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ภาพท่ี 2.9 เวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

  กิตติธัช ละครวงษ์ ธนพงศ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ และอดิศักด์ิ บวรธีระกิจชัย ( 2562) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนถูกพฒันามาแกปั้ญหาระบบงานเดิมใหส้ามารถแจง้เหตุหรือปัญหาไดท้นัที เวบ็ไซตถ์ูกพฒันา
ดว้ย  C# โดยใช ้SQL Server R2 เป็นระบบฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.10 เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิลฟาร์มาซี) 

  ภูดิศ  กล่ินสุคนธกุล และธิติวฒัน์ หิรันยครรถ (2563) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา เป็นเวบ็ไซตท่ี์พฒันาขึ้นเพื่อ
แกปั้ญหาความล่าชา้ในการท างานของโปรแกรม และไม่สามารถเก็บขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากได ้เวบ็ไซต์
ถูกพฒันาดว้ย  PHP 7.3.2 โดยใช ้MariaDB 10.1.38 เป็นระบบฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.11 การพฒันาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านอาหารครัวละมุน 

  ชลธิชา เซ่ียงหลิว (2562) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ระบบสั่งอาหารออนไลน์ เป็นระบบสั่งอาหารออนไลน์ท่ีช่วยแกปั้ญหา
ร้านอาหารท่ีมีผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมากท าใหไ้ม่มีท่ีจอดรถเพียงพอ โดยผูท่ี้ตอ้งการสั่งอาหารสามารถสั่ง
ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ตอ้งไปท่ีร้าน ซ่ึงสามารถเช็คสถานะการจดัส่ง และช าระเงินออนไลน์ได้
โดยไม่ตอ้งไปท่ีร้านท าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านอาหารครัว
ละมุน พฒันาดว้ย PHP 5.6.30 โดยใชโ้ปรแกรม MySQL 5.7.17 เป็นฐานขอ้มูลระบบ 
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ภาพท่ี 2.12 ระบบขายเส้ือผา้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน F&O SHOPMAKE 

  สิทธิศกัด์ิ ภู่เสือ และวินิจชยั หลิมสกุล (2560) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ น าระบบขายเส้ือผา้ออนไลน์มาพฒันาขึ้นเพื่อปรับปรุงการเก็บขอ้มูลของตวั
ระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น พฒันาโดย PHP 5.6 ในการพฒันาเวบ็ไซต ์และ SQL Server 2.5.10 ใน
การเก็บฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
3.1 ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษทั  : บริษทั มาร์จินเฟรม จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
 ท่ีอยู ่  :โครงการ สามยา่น บิสซิเนส ทาวน์ 654/16 ถนนพระราม 4 
       แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 อีเมล ์  : info@marginframe.com 
 โทรศพัท ์  : 02-026-3320 
 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง ของบริษทั มาร์จินเฟรม จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

  บริษทั มาร์จินเฟรม จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการทางดา้นการออกแบบซอฟต์แวร์ และระบบ
บริหารจดัการเทคโนโลยีออนไลน์ต่าง ๆ แบบครบวงจร โดยเฉพาะทางดา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
เพราะทางบริษทัมีประสบการณ์จากการออกแบบระบบให้กับธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงธุรกิจส่วนตัว 
เน่ืองจากบริษัทน าความคิดและความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาระบบให้มีความโดดเด่น เป็น
เอกลกัษณ์ และตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีทีมงานมากดว้ยประสบการณ์มาร่วมท างาน และมี
ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น เช่น ดา้นออกแบบเวบ็ไซต ์ ดา้นพฒันาเวบ็ไซต ์และดา้นการ
พฒันาแอปพลิเคชัน่ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
ภาพท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร บริษทัมาร์จินเฟรม จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

  ช่ือ-นามสกุล : นายอคัรพล  ฮอ้ยิง่ 
  แผนก  : Manage Service 
  ต าแหน่งงาน : Tester 
  ลกัษณะงาน : ทดสอบระบบ แจง้ปัญหาของระบบ และท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ช่ือ-นามสกุล : นายอฐัพล  ปะโพธิง 
  แผนก  : Developer 
  ต าแหน่งงาน : Back End Developer 
  ลกัษณะงาน : พฒันาเวบ็ไซตใ์หต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้โดยพฒันาตามขอบเขตงานท่ี
       ไดรั้บมอบหมาย 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

  ช่ือ-นามสกุล : นายทะนงศกัด์ิ  ศรีทะ 
  แผนก  : Manage Service 
  ต าแหน่งงาน : Programmer 
  ช่ือ-นามสกุล : นายสิทธิศกัด์ิ  เทพเอ้ือตระกูล 
  แผนก  : Developer 
  ต าแหน่งงาน : Chief Technology Officer 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

1. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 
2. ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
3. วนัเวลาในการปฏิบติังานวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00  น. 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาท่ีพบจากระบบงานเดิมและน าเขา้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อ
แบ่งหนา้ท่ีการด าเนินงานเพื่อพฒันาระบบจบัฉลากสินคา้ 

2. ศึกษาการท างานของโปรแกรมภายในองคก์ร และระบบท่ีพฒันาเพื่อน ามาพฒันาร่วมกบั
พนกังานภายในองคก์ร 

3. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 1.54.2 และ Sorucetree ท่ีใชส้ าหรับพฒันา
เวบ็ไซตภ์ายในเคร่ืองส าหรับการพฒันาระบบ 

4. ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาระบบ 

 ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาระบบจบัฉลากสินคา้มีดงัน้ี 

ภาพท่ี 3.3 หนา้จอแสดงรายการแคมเปญ 

  หน้าจอแสดงรายการแคมเปญ เป็นหน้าจอหลกัส าหรับแสดงรายการแคมเปญทั้งหมดโดยจะ
ประกอบดว้ยรูปภาพแคมเปญ ช่ือ ราคา และปุ่ มส าหรับกดเพื่อเขา้ดูขอ้มูลแคมเปญโดยละเอียด โดยผูท่ี้
เคยเขา้ร่วมแคมเปญไปแลว้ปุ่ มส าหรับกดจะเปล่ียนเป็นสีเทาและแสดงขอ้ความวา่ “JOINED” แสดงวา่
ไดท้ าการเขา้ร่วมแคมเปญน้ีเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 3.4 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดแคมเปญ 

  หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดแคมเปญ ประกอบดว้ย รูปภาพของแคมเปญ ราคา ตวัเลือกสินคา้ 
และท่ีอยู ่โดยผูใ้ชง้านสามารถเพิ่มท่ีอยูไ่ดห้ลายท่ีอยูแ่ต่สามารถเลือกไดเ้พียงท่ีอยูเ่ดียวเม่ือท าการเลือกท่ี
อยู่แลว้ กดปุ่ ม “JOIN RAFFLE” ระบบจะท าการเปล่ียนหน้าไปหน้าแสดงขอ้ความยินดีว่าท่านไดเ้ขา้
ร่วมแคมเปญน้ีแลว้ 
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ภาพท่ี 3.5 หนา้จอการเพิ่มท่ีอยู ่

  หนา้จอการเพิ่มท่ีอยูเ่ป็นหนา้จอท่ีสามารถเพิ่มท่ีอยูท่ี่ใชส้ าหรับจดัส่งสินคา้ใหก้บัผูใ้ช ้เม่ือ
ผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มเสร็จส้ินจะแสดงท่ีอยูใ่หเ้ลือกส าหรับจดัส่งสินคา้ 
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอแสดงขอ้ความเขา้ร่วมกิจกรรม 

   หนา้จอแสดงขอ้ความเขา้ร่วมกิจกรรม เม่ือผูใ้ชก้ดเขา้ร่วมกิจกรรมเม่ือพบกบัหนา้น้ีแสดงว่าผู ้
ใช้ไดท้ าการเขา้ร่วมกิจกรรมส าเร็จแลว้ และสามารถกดกลบัไปยงัหน้ารายการแคมเปญไดห้ากผูใ้ช้
ตอ้งการเขา้ร่วมแคมเปญอ่ืน ๆ ดว้ย 

5. ท าการทดสอบเวบ็ไซตโ์ดยการใชง้านภายในเพื่อตรวจหาขอ้ผิดพลาดของระบบและท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบเพื่อให้พร้อมส าหรับรองรับผูใ้ชง้านพร้อมกนัจ านวนมาก
ได ้

6. จัดท าเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลการศึกษาของกระบวนการท างานของระบบท่ีพัฒนา 
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งน ามาจดัท ารูปเล่มเอกสารรายงานและน าเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา 
และพนกังานท่ีปรึกษา 
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3.8 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 
1. รวบรวมขอ้มูลปัญหา

และประชุมหารือ 

     

2. ศึกษาพฒันาระบบ      

3. รวบรวมขอ้มูลใน
การพฒันาระบบ 

     

4. พฒันาระบบ      

5. ทดสอบระบบ      

6. จดัท าเอกสาร      

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 
1.1    ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1.1.1 CPU I7 7700K 5 GHz 
1.1.2 RAM 32 GB 
1.1.3 SSD M.2 512 GB 
1.1.4 VGA Geforce GTX 1060 

1.2   ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
1.2.1 ผูใ้ชง้านผา่นโทรศพัท ์

1.2.1.1 Ram ไม่นอ้ยกวา่ 1 GB  
1.2.2 ผูใ้ชง้านผา่นคอมพิวเตอร์ 

1.2.2.1 CPU 2 GHz หรือสูงกวา่ 
1.2.2.2 GPU Geforce 9800 GT หรือสูงกวา่ 
1.2.2.3 Ram ไม่นอ้ยกวา่ 1 GB 

1.3   ฮาร์ดแวร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ 
1.3.1 CPU Intel Xeon Platinum 9282 
1.3.2 RAM 32 GB 
1.3.3 SDD 1 TB 
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2. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
2.1   ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

2.1.1 Microsoft Windows 10 Professional 
2.1.2 Fat-free framework 3.7 
2.1.3 Apache 2.4.35 
2.1.4 PHP 7.2.1.9 
2.1.5 MySQL 5.7.24 
2.1.6 Nginx 1.16.0 
2.1.7 Microsoft Visual Studio Code 1.54.2 
2.1.8 Google Chrome 95 
2.1.9 Sorucetree 3.4.6 

2.2   ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
2.2.1 ผูใ้ชง้านผา่นโทรศพัท ์

2.2.1.1  Android 4 หรือสูงกวา่ 
2.2.1.2  Google Chrome หรือ เบราวเ์ซอร์ทัว่ไป 

2.2.2 ผูใ้ชง้านผา่นคอมพิวเตอร์ 
2.2.2.1 Microsoft Windows 7 ขึ้นไป 
2.2.2.2 Google Chrome หรือ เบราวเ์ซอร์ทัว่ไป 

2.3   ซอฟตแ์วร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ 
2.3.1 เวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ 
2.3.2 Microsoft Windows Server 2012 R2 
2.3.3 Apache 2.4.35 
2.3.4 PHP 7.2.1.9 
2.3.5 MariaDB 10.6.4 
2.3.6 Nginx 1.16.0 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ บริษทั มาร์จินเฟรม จ ากดั มีวิธีการใชง้านดงัน้ี 

4.1.1 ส่วนของผูใ้ชง้าน 

 
ภาพท่ี 4.1 หนา้จอแรกของเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ 

  หนา้จอแรกของเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ จะแสดงรูปภาพสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคาสินคา้ และปุ่ มกด
ท่ีใชใ้นการเขา้ร่วมแคมเปญเม่ือกดปุ่ ม “JOIN RAFFLE” จะน าผูใ้ชไ้ปสู่หนา้รายละเอียดของแคมเปญน
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การเขา้ร่วมแคมเปญมีขั้นตอนดงัน้ี 
- คลิกแถบเมนูเพื่อไปยงัหนา้จอแสดงรายละเอียดแคมเปญ ดงัภาพท่ี 4.2
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอแสดงรายละเอียดแคมเปญ 

  หนา้จอแสดงรายละเอียดแคมเปญจะแสดงขอ้มูลสินคา้ในแคมเปญนั้นซ่ึงจะแสดงตวัเลือกของ
สินคา้เช่น สี ขนาด เป็นตน้ โดยหนา้จอแสดงรายละเอียดแคมเปญจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ส่วนของการเลือกตวัเลือกของสินคา้ ดงัภาพท่ี 4.3 
2. ส่วนส าหรับเพิ่มท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งสินคา้ ดงัภาพท่ี 4.4 
3. ส่วนส าหรับการเขา้ร่วมแคมเปญ ดงัภาพท่ี 4.7 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอเลือกตวัเลือกแคมเปญ 

  หนา้จอเลือกขนาดหรือตวัเลือกเพิ่มเติมจากสินคา้ ซ่ึงราคาสินคา้จะเปล่ียนไปตามตวัเลือกท่ีเลือก
อยู ่โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กดปุ่ มเพื่อเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ 
2. กดเพิ่มท่ีอยูโ่ดยจะปรากฏฟอร์มเพิ่มท่ีอยูด่งัภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอเพิ่มท่ีอยู่ 

  หนา้จอเพิ่มท่ีอยูใ่ชส้ าหรับเพิ่มท่ีอยูก่ารจดัส่งสินคา้ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ช่ือจริง เช่น นายอฐัพล เป็นตน้ 
2. นามสกุล เช่น ปะโพธิง เป็นตน้ 
3. บา้นเลขท่ี เช่น 24/5 เป็นตน้ 
4. จงัหวดั เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
5. อ าเภอ เช่น ทุ่งครุ เป็นตน้ 
6. ต าบล เช่น ทุ่งครุ เป็นตน้ 
7. รหสัไปรษณีย ์เช่น 10140 เป็นตน้ 
8. ปุ่ ม OK เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีอยู่ 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอเลือกท่ีอยู ่

  หนา้จอเลือกท่ีอยูใ่นกรณีท่ีมีท่ีอยูห่ลายท่ี สามารถเลือกท่ีอยูส่ าหรับการจดัส่งสินคา้ไดเ้พียงท่ีอยู่
เดียวเท่านั้น และสามารถแกไ้ขท่ีอยูไ่ด ้โดยมีวิธีการใชง้านดงัน้ี 

1. เลือกท่ีอยูท่ี่ตอ้งการ เช่น ตอ้งการใหข้องจดัส่งไปท่ีบา้นเลขท่ี 11/36 ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 เป็นตน้ 

2. กดปุ่ มเพื่อแกไ้ขขอ้มูลท่ีอยู ่จะปรากฏฟอร์มท่ีอยู ่ดงัภาพท่ี 4.6 

 

 

 

 



31 

 

 
ภาพท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลท่ีอยู ่

  ฟอร์มส าหรับแกไ้ขขอ้มูลท่ีอยูโ่ดยมีวิธีการใชง้านดงัน้ี 

1. ช่ือจริง เช่น นางอฐัพล เป็นตน้ 
2. นามสกุล เช่น ปะโพธิง เป็นตน้ 
3. บา้นเลขท่ี เช่น 11/36 หมู่ 1 เป็นตน้ 
4. จงัหวดั เช่น ปทุมธานี เป็นตน้ 
5. อ าเภอ เช่น ล าลูกกา เป็นตน้ 
6. ต าบล เช่น บึงค าพร้อย เป็นตน้ 
7. รหสัไปรษณีย ์เช่น 12150 เป็นตน้ 
8. ปุ่ ม OK เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีอยู่ 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอเขา้ร่วมแคมเปญ 

  หนา้จอเขา้ร่วมแคมเปญใชส้ าหรับยนืยนัในการเขา้ร่วมแคมเปญ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ปุ่ ม “JOIN RAFFLE” คลิกเพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมแคมเปญ 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอเขา้ร่วมแคมเปญส าเร็จ 

  หนา้จอเขา้ร่วมแคมเปญส าเร็จ คือหนา้จอท่ีแสดงวา่ผูใ้ชง้านไดเ้ขา้ร่วมแคมเปญน้ีเรียบร้อยแลว้ 
“TANK FOR JOIN ACTIVITY” โดยมีปุ่ มเพื่อกลบัไปหนา้แสดงแคมเปญตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. ปุ่ มกลบัไปหนา้แสดงรายการแคมเปญทั้งหมด 
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4.2 ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ 

 
ภาพท่ี 4.9 หนา้จอแรกของเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ 

  ในหนา้จอแรกของเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บลิงค์ส าหรับเขา้ใชง้านท่ีหมดอายุ
หรือไม่ถูกตอ้งระบบจะท าการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ และน าลิงคส์ าหรับเขา้ใชง้านเวบ็ไซตอี์กคร้ัง
โดยจะแสดงขอ้ความวา่ “Please Login” 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอแสดงแคมเปญทั้งหมด 

  เม่ือได้ท าการร่วมแคมเปญไปแล้วจะไม่สามารถเขา้ร่วมแคมเปญเดิมซ ้ าได้อีก โดยระบบจะ
เปล่ียนขอ้ความของปุ่ ม “JOINED” แสดงวา่ไดเ้ขา้ร่วมแคมเปญน้ีไปแลว้ 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอแสดงขอ้มูลแคมเปญ 

  เม่ือไดท้ าการเลือกแคมเปญในหน้าจอแสดงแคมเปญทั้งหมดเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอข้อมูล
แคมเปญซ่ึงจะแสดงขอ้มูลสินคา้ ราคา และรายละเอียดแคมเปญโดยถา้ยงัไม่มีท่ีอยู่จะแสดงผลเป็นปุ่ ม 
“ADD NEW ADDRESS” แต่เม่ือมีท่ีอยู่แลว้จะแสดงผลท่ีอยู่ท่ีมีให้เลือกและสามารถเลือกไดเ้พียง ท่ีอยู่
เดียวเท่านั้น ดงัภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอเลือกท่ีอยู ่

  ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านไดท้ าการเพิ่มท่ีอยูไ่วม้ากกวา่หน่ึง จะสามารถท าการเลือกท่ีอยูท่ี่ตอ้งการจดัส่ง
สินคา้ โดยระบบจะอนุญาติใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกท่ีอยูไ่ดเ้พียงท่ีอยูเ่ดียว 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอแสดงขอ้ความยนืยนัเขา้ร่วมกิจกรรม 

  เม่ือผูใ้ช้ท าการเลือกท่ีอยู่และกดเขา้ร่วมกิจกรรม จะแสดงหน้าจอแสดงขอ้ความยืนยนัเขา้ร่วม
กิจกรรมนั้นแสดงว่าผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน้ีเสร็จสมบูรณ์แลว้โดยจะแสดงขอ้ความ “THANK FOR 
JOIN ACTIVITY” 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอแสดงรายละเอียดแคมเปญ 

  หนา้จอแสดงรายละเอียดแคมเปญ เม่ือไดท้ าการเขา้ร่วมแคมเปญน้ีแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนท่ีอยู่
และเขา้ร่วมแคมเปญเดิมไดอี้กโดยปุ่ มเขา้ร่วมแคมเปญจะเปล่ียนเป็นขอ้ความ “JOINED”  แสดงว่าได้
เขา้ร่วมแคมเปญน้ีไปแลว้ ดงัภาพท่ี 4.14 
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ภาพท่ี 4.15 ขอ้ความแจง้เตือนเม่ือเขา้สู่แคมเปญท่ีไม่มีอยู่จริงหรือจบแคมเปญไปแลว้ 

  เม่ือเขา้สู่หนา้จอรายละเอียดแคมเปญ โดยแคมเปญท่ีไม่มีอยูจ่ริงหรือแคมเปญท่ีจบไปแลว้ระบบ
จะแสดงขอ้ความแจง้เตือน “Campaign not found” ดงัภาพท่ี 4.15 
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ภาพท่ี 4.16 แจง้เตือนเม่ือกรอกท่ีอยูไ่ม่ครบ 

  เม่ือกรอกขอ้มูลท่ีอยูไ่ม่ครบ ระบบจะเปล่ียนกล่องขอ้ความเป็นสีแดงเพื่อใหผู้ใ้ชง้านตรวจสอบ
ขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ดงัภาพท่ี 4.16 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการท่ีบริษัท มาร์จินเฟรม จ ากัด ให้คณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้

ร่วมงานกบัพนกังานภายในองคก์รเพื่อพฒันาระบบจบัฉลากสินคา้ ทางคณะนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาจึงได้ท าการคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงานเดิม และศึกษาการใช้

เคร่ืองมือต่างๆในการพฒันาระบบจบัฉลากสินคา้ หลงัจากพฒันาระบบเสร็จส้ินและน าไปใชง้านจริงจึง

สามารถสรุปผลไดว้่าระบบท่ีพฒันาขึ้นมาใหม่นั้น ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอย่างดี คือ 

สามารถรองรับผูใ้ชง้านจ านวนมากไดช่้วยใหร้ะบบสามารถท างานไดอ้ยา่งมัน่คง สามารถแสดงผลหนา้

เวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างรวดเร็วท าให้ผูใ้ช้ระบบสามารถใชง้านเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างราบร่ืน และช่วยแบ่งเบาภาระ

ใหก้บัพนกังานภายในองกรคท่ี์ไม่จ าเป็นตอ้งมาดูแลระบบในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชง้านจ านวนมาก 

 5.1.2 ข้อจ ากดัของโครงงาน 

1. ปัญหาด้านการใช้เคร่ืองมือในการพฒันา การพฒันานั้นต้องมีระบบท่ีจัดเก็บการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น จึงตอ้งติดตั้ง และเรียนรู้การใชง้านเคร่ืองมือเพิ่มเติม 

2. ปัญหาดา้นการพฒันาระบบเน่ืองจากตวัระบบเดิมนั้นมีความซับซ้อนท าให้เกิดความ

ล่าชา้ในการพฒันาระบบ 

3. ปัญหาในการด าเนินงานเน่ืองจากระบบจบัฉลากสินคา้มีแบ่งออกเป็นหลายแผนกแบ่ง

หนา้ท่ีกนัท าแต่ละส่วนท าใหต้อ้งรอใหแ้ผนกนั้นท าเสร็จก่อนจึงจะท าต่อได ้

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการต่อยอดระบบให้สามารถตรวจสอบผูใ้ช้งานระบบว่าเป็นมนุษยจ์ริง ไม่ใช่

โปรแกรมสั่งซ้ืออตัโนมติั 

2. ควรมีการต่อยอดน าระบบประกาศผลรางวลัท่ีจะไดรั้บสินคา้แสดงผลออกมาเป็นแอนิ

เมชัน่บนเว็บไซต์แสดงให้กบัผูใ้ช้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานท่ีดีให้กับ

ผูใ้ชง้าน
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3. ควรมีการปรับปรุงระบบแสดงแคมเปญใหแ้สดงแคมเปญท่ีก าลงัจะหมดระยะเวลา

กิจกรรมเพื่อใหลู้กคา้สามารถตดัสินใจในการเขา้ร่วมแคมเปญไดดี้ขึ้น 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดฝึ้กระเบียนวินยัให้ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย 

2. ไดป้ระสบการณ์การท างานร่วมกบัคนในองคก์ร 

3. ไดเ้รียนรู้โปรแกรมและเทคโนโลยภีายในองคก์ร 

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ขาดประสบการณ์การท างานร่วมกบัคนจ านวนมาก 

2. ขาดความรู้ดา้นการใชซ้อฟตแ์วร์ขององคก์ร 

3. ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานจริงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาด 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาการส่ือสารกบัคนในองคก์รเพื่อความร่วมมือกนัในองคก์ร 

2. ควรศึกษาความรู้ดา้นซอฟตแ์วร์มากขึ้น 
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ภาคผนวก ก  

การออกแบบระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 E-R Diagram ( ภาษาไทย ) 
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram ( ภาษาองักฤษ ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

address 
campaign 
campaign_subscribe 
city 
customers 
district 
product 
subdistrict 

ตารางขอ้มูลท่ีอยู่ 
ตารางขอ้มูลกิจกรรม 
ตารางขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ตารางขอ้มูลจงัหวดั 
ตารางขอ้มูลสมาชิก 
ตารางขอ้มูลอ าเภอ 
ตารางขอ้มูลสินคา้ 
ตารางขอ้มูลต าบล 
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ตารางท่ี ก.2 รายการตารางขอ้มูลท่ีอยู ่(address) 

Name DataType P M Reffer to Description 

address_id int YES YES  รหสัท่ีอยู่ 

user_id int NO NO customers.user_id รหสัสมาชิก 

first_name varchar(255) NO NO  ช่ือ 

last_name varchar(255) NO NO  นามสกุล 

telephone varchar(255) NO NO  เบอร์ติดต่อ 

address varchar(255) NO NO  ท่ีอยู ่

city_id int NO NO city.city_id รหสัจงัหวดั 

district_id int NO NO district.district_id รหสัอ าเภอ 

subdistrict_id int NO NO subdistrict.subdistrict_
id 

รหสัต าบล 

postcode int NO NO  รหสัไปรษณีย ์
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ตารางท่ี ก.3 รายการตารางขอ้มูลกิจกรรม (campaign) 

Name DataType P M Reffer to Description 

campaign_id int YES YES  รหสักิจกรรม 

name varchar(255) NO NO  ช่ือ 

price decimal(10,2) NO NO  ราคา 

special_price decimal(10,2) NO NO  ราคาพิเศษ 

image varchar(255) NO NO  รูปภาพกิจกรรม 

url varchar(255) NO NO  ท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์

brand varchar(255) NO NO  ช่ือผูผ้ลิต 

description longtext NO NO  รายละเอียด 

raffle_start_date datetime NO NO  เร่ิมกิจกรรมเม่ือ 

raffle_end_date datetime NO NO  จบกิจกรรมเม่ือ 

raffle_closes_at varchar(255) NO NO  ปิดกิจกรรมเม่ือ 

created_at datetime NO NO  สร้างเม่ือ 
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ตารางท่ี ก.4 รายการตารางขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม (campaign_subscribe) 

Name DataType P M Reffer to Description 

entity_id int YES YES  รหสัเขา้ร่วมกิจกรรม 

campaign_id int NO NO campaign.campaign_id รหสักิจกรรม 

product_id int NO NO product.id รหสัสินคา้ 

customer_id int YES NO customer.user_id รหสัสมาชิก 

shiping_id int NO NO address.address_id รหสัท่ีอยู่ 

shipping_meth
od 

varchar(255) NO NO  รูปแบบการจดัส่ง 

payment_meth
od 

varchar(255) NO NO  รูปแบบการช าระเงิน 

raffle_status smallint NO NO  สถานะ 

created_at datetime NO NO  สร้างเม่ือ 

updated_at datetime NO NO  ปรับปรุงเม่ือ 

 

ตารางท่ี ก.5 รายการตารางขอ้มูลจงัหวดั (city) 

Name DataType P M Reffer to Description 

city_id int YES YES  รหสัจงัหวดั 

code varchar(255) NO NO  รหสัช่ือจงัหวดั 

name varchar(255) NO NO  ช่ือจงัหวดั 
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ตารางท่ี ก.6 รายการตารางขอ้มูลสมาชิก (customers) 

Name DataType P M Reffer to Description 

user_id int YES YES  รหสัสมาชิก 

first_name varchar(255) NO NO  ช่ือ 

last_name varchar(255) NO NO  นามสกุล 

email varchar(255) NO NO  อีเมล 

password varchar(255) NO NO  รหสัผา่น 

gender int NO NO  เพศ 

telephone varchar(255) NO NO  เบอร์ติดต่อ 

birth_day date NO NO  วนัเกิด 

created_at datetime NO NO  สร้างเม่ือ 

updated_at datetime NO NO  ปรับปรุงเม่ือ 

 

ตารางท่ี ก.7 รายการตารางขอ้มูลอ าเภอ (district) 

Name DataType P M Reffer to Description 

district_id int YES YES  รหสัอ าเภอ 

city_id int NO NO city.city_id รหสัจงัหวดั 

code varchar(255) NO NO  รหสัช่ืออ าเภอ 

name varchar(255) NO NO  ช่ืออ าเภอ 
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ตารางท่ี ก.8 รายการตารางขอ้มูลสินคา้ (product) 

Name DataType P M Reffer To Description 

id int YES YES  รหสัสินคา้ 

campaign_id int NO NO campaign.campaign_id รหสักิจกรรม 

name varchar(255) NO NO  ช่ือ 

description text NO NO  รายละเอียด 

price decimal(10,2
) 

NO NO  ราคา 

special_price decimal(10,2
) 

NO NO  ราคาพิเศษ 

url varchar(255) NO NO  ท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์

size varchar(11) NO NO  ตวัเลือก 

image varchar(255) NO NO  รูป 

created_at date NO NO  สร้างเม่ือ 

 

ตารางท่ี ก.9 รายการตารางขอ้มูลต าบล (subdistrict) 

Name DataType P M Reffer to Description 

subdistrict_id int YES YES  รหสัต าบล 

district_id int NO NO district.district_id รหสัอ าเภอ 

code varchar(255) NO NO  รหสัช่ือต าบล 

name varchar(255) NO NO  ช่ือต าบล 
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ภาพท่ี ก.3 Context Diagram ระบบจบัฉลากสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจบัฉลากสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 : แสดงรายการแคมเปญ 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 : เขา้ร่วมแคมเปญ
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 : เพิ่ม/แกไ้ขขอ้มูลท่ีอยู ่
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 : ตรวจสอบสถานะแคมเปญ 
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ภาพระหว่างปฏิบัติงาน 
 

 
ภาพท่ี ข.1 ก าลงัท าคู่มือ API ดว้ย SWAGGE
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ภาพท่ี ข.2 ขณะก าลงัตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร SWAGGER 
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ภาพท่ี ข.3 ขณะก าลงัทดสอบ API ดว้ยโปรแกรม POSTMAN 
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ภาพท่ี ข.4 พฒันาเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ 
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ภาพท่ี ข.5 ขณะก าลงัทดสอบเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ 
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ภาพท่ี ข.6 ขณะเขา้พูดคุยกบัพนกังานในองคก์ร 
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ภาพท่ี ข.7 ขณะตรวจสอบเอกสาร 
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ภาพท่ี ข.8 ขณะก าลงัทดสอบ API ดว้ยโปรแกรม POSTMAN 
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ภาพท่ี ข.9 ขณะทดลองใช ้SWAGGER 
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ภาพท่ี ข.10 ขณะก าลงัทดสอบเวบ็ไซตจ์บัฉลากสินคา้ 
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