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Abstract 

 

 The objective of this cooperative education project was to develop a mobile application 

for move forward today’s move forward party. This would be a new channel for communication 

and broadcast the news of the move forward party via mobile phone. Previously, news was only 

posted through the website. The membership of the party increased in large numbers, therefore, 

the party wants its members and the general public to have access to the party's information with 

ease, speed, modern, and create new user experiences for the members of the party by applying 

digital technology. The general public can apply for membership and the members can access 

information and manage their profile through the application.  We, the cooperative internship 

students, were assigned by Absolute Management Solutions Co., Ltd. to develop this system 

based on the API Services and the existing database to reduce a coding and development time. 

The computer language used was Dart, and coding used Visual Studio Code. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

บริษทั แอ๊บโซลูท แมเนจเมน้ท์ โซลูชั่นส์ จ ำกัด เป็นผูพ้ฒันำและดูแลเว็บไซต์และแอป
พลิเคชนัต่ำงๆ ให้พรรคกำ้วไกล เดิมช่องทำงในกำรส่ือสำรและเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของพรรค
ก้ำวไกลมีเพียงเว็บไซต์ แต่ด้วยจ ำนวนสมำชิกของพรรคมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับ
เทคโนโลยีดิจิตลัในปัจจุบนั ผูใ้ชทุ้กคนสำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำยดว้ยอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ ทำงพรรค
ก้ำวไกลจึงต้องกำรเพิ่มช่องทำงในกำรส่ือสำรและเผยแพร่ข่ำวสำรของพรรคผ่ำนทำง
โทรศพัทมื์อถือ โดยตอ้งกำรใหบุ้คคลทัว่ไปสำมำรถสมำชิกสมำชิก และสมำชิกสำมำรถรับข่ำวสำร
หรือแจง้ข่ำวสำร รวมถึงกำรแจง้เร่ืองรำวขอควำมช่วยเหลือ หรือบริจำคผ่ำนผ่ำนโมบำยแอปพลิเค
ชนัได ้เป็นตน้ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท ำในฐำนะนักศึกษำปฏิบติังำนสหกิจศึกษำจึงไดรั้บมอบหมำยให้
พฒันำโมบำยแอปพลิเคชนักำ้วไกลทูเดย ์ใหแ้ก่พรรคกำ้วไกล 

โดยในกำรพฒันำระบบ คณะผูจ้ดัท ำไดพ้ฒันำใหส้ำมำรถใชง้ำนขำ้มแพลตฟอร์มได ้(Cross 
Platform) โดยสำมำรถใชง้ำนไดท้ั้งบนระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด ์(Android) และไอโอเอส (iOS) 
และในกำรพฒันำจะอยู่บนพื้นฐำนของ API และฐำนขอ้มูลเดิมท่ีทำงบริษทัไดส้ร้ำงไวใ้ช้ในส่วน
ของเวบ็ไซตอ์ยูแ่ลว้ เพื่อประหยดัเวลำในกำรเขียนชุดค ำสั่งและขอ้มูลมำจำกแหล่งขอ้มูลเดียวกนั ไม่
ว่ำจะใชง้ำนผ่ำนช่องทำงใดทุกคนจะไดรั้บขอ้มูลเหมือนกนั โดยคณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรพฒันำส่วน
ติดต่อกบัผูใ้ช ้(Front-end) ดว้ย Fluster Framework และภำษำ Dart แอปพลิเคชนัท่ีพฒันำขึ้นมำน้ีจะ
เป็นอีกหน่ึงช่องทำงส ำคัญในกำรส่ือสำรและแจ้งข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนของพรรคกำ้วไกล ซ่ึงมีภำรกิจหลกัคือกำรใหค้วำมช่วยเหลือประชำชน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 เพื่อพฒันำโมบำยแอปพลิเคชนักำ้วไกลทูเดย ์ใหก้บัพรรคกำ้วไกล 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 พฒันำเป็นโมบำยแอปพลิเคชนัท่ีสำมำรถท ำงำนขำ้มแพลตฟอร์มได้ 
1.3.2 ฟังกช์นักำรท ำงำนส ำหรับประชำชนทัว่ไป 

1.3.2.1 สำมำรถสมคัรสมำชิกได ้
1.3.2.2 สำมำรถดูข่ำวสำรได ้
1.3.2.3  
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1.3.3 ฟังกช์นักำรท ำงำน ำหรับสมำชิกของพรรคกำ้วไกล 
1.3.3.1 สำมำรถแกไ้ขโปรไฟลข์องตนได ้
1.3.3.2 สำมำรถโพสตค์วำมคิดเห็นได ้
1.3.3.3 สำมำรถดูโพสตข์องสมำชิกพรรคได ้
1.3.3.4 สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นโพสตต์่ำงๆ ได ้
1.3.3.5 สำมำรถแชร์โพสตต์่ำงๆ ได ้
1.3.3.6 สำมำรถท ำกำรคน้หำรำยช่ือสมำชิก แฮชแทก็ของโพสต ์และเหตุกำรณ์

ของโพสตต์่ำงๆ ได ้
1.3.3.7 สำมำรถดูโปรไฟลข์องสมำชิกคนอ่ืนๆ ได ้                      

1.3.4 สำมำรถดูสินคำ้ของพรรคได ้และสำมำรถสั่งซ้ือไดผ้ำ่นทำงไลน์ 
1.3.5 สำมำรถท ำกำรบริจำคผำ่นแอปพลิเตชนัได ้โดยเลือกไดว้ำ่จะบริจำคเพื่อสนบัสนุน

พรรค หรือบริจำคเพื่อเขำ้โครงกำรต่ำงๆ  
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.1 จ ำนวนสมำชิกของพรรคกำ้วไกลเพิ่มขึ้น 
1.2 เพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพนัธ์ ติดต่อส่ือสำรกบัประชำชนและสมำชิกของ

พรรคกำ้วไกล 
1.3 เพิ่มควำมสะดวกต่อผูใ้ชง้ำนมำกยิง่ขึ้น 
1.4 ช่วยลดปัญหำในกำรติดต่อส่ือสำรภำยในองคก์ร 
1.5 มีผูท่ี้สนบัสนุนและบริจำคช่วยเหลือพรรคและโครงกำรเพิ่มขึ้น              

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน          

1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล 
                โดยกำรสัมภำษณ์ จำกบุคลำกรภำยในองค์กร และบุคคลส ำคัญของพรรค  รวมถึงได้
ท ำกำรศึกษำเว็บไซต์ของพรรคกำ้วไกล ประกอบดว้ยฟังก์ชนักำรท ำงำน และขั้นตอนกำรใช้งำน
ฟังกช์นัต่ำงๆ รวมถึงศึกษำโครงสร้ำงของเวบ็ไซต ์และ API ต่ำงๆ เพื่อน ำมำพฒันำโมบำยแอปพลิเค
ชนักำ้วไกลทูเดย ์

1.5.2 วิเครำะห์ระบบ 
                 เม่ือได้ควำมต้องกำร และขอ้มุลต่ำงๆ ท่ีได้ศึกษำรวบรวมมำแลว้ ได้ท ำกำรวิเครำะห์
เพื่อให้ทรำบถึงฟังก์ชนักำรท ำงำน และโครงสร้ำงของแอปพลิเคชนั วิเครำะห์กำรท ำงำนและกำร
เรียกใช้งำน API ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรพฒันำแอปพลิเคชัน เม่ือได้ฟังก์ชันกำรท ำงำนแล้วได้
น ำเสนอต่อพนกังำนท่ีปรึกษำและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อท ำกำรตรวจสอบวำ่มีควำมเขำ้ใจตรงกนัหรือไม่ 
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1.5.3 ออกแบบระบบ 
 ท ำกำรออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) โครงสร้ำงของแอปพลิเคชนั  
และน ำเสนอต่อพนกังำนท่ีปรึกษำเพื่อรับขอ้เสนอและ และเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำต่อไป                   

1.5.4 พฒันำระบบ 
                  ท ำกำรพฒันำแอปพลิเคชนัตำมท่ีไดว้ิเครำะห์และออกแบบไว ้โดยใช ้Flutter Framework 
และภำษำ Dart ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนกำรพฒันำแอปพลิเคชนัแบบขำ้มแพลตฟอร์ม (Cross 
Platform) ในกำรเขียนชุดค ำสั่งใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code  

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 
 ในกำรทดสอบ คณะผูจ้ดัท ำได้ท ำกำรทดสอบด้วยตนเองพร้อมกบัขั้นตอนกำรพฒันำ
ระบบเพื่อหำขอ้ผิดพลำดในกำรท ำงำนของฟังก์ชนัต่ำงๆ ถำ้มีฟังก์ชนัใดท่ีท ำงำนไม่ถูกตอ้งหรือให้
ผลลพัธ์ (Output) ท่ีไม่ถูกตอ้งจะท ำกำรแกไ้ขทนัที และไดท้ ำกำรทดสอบร่วมกบัพนกังำนท่ีปรึกษำ
และพนกังำนท่ำนอ่ืนๆ และรับขอ้เสนอแนะมำท ำกำรปรับปรุงแอปพลิเคชนัใหมี้ควำมสมบูรณ์ และ
มีควำมผิดพลำดนอ้ยท่ีสุด  

1.5.6 จัดท ำเอกสำรประกอบโครงงำน 
                  จดัท ำเอกสำรรำยงำนเพื่อน ำเสนอรำยละเอียดของโครงงำนน้ี และกำรปฏิบติังำนสหกิจ
ศึกษำ เพื่อใชเ้ป็นเอกสำรอำ้งอิงส ำหรับนกัศึกษำท่ีจะไปปฎิบติังำนสหกิจศึกษำต่อไป 
 
1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

 
 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.7.1   ฮำร์ดแวร์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น Swift3 

- Intel Core i5-8300H 
- NVIDIA GeForce 1050TI (4GB GDDR5) 

  ขัน้ตอนการด าเนนิงาน พ.ค.-64 ม.ิย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64

1.รวบรวมความตอ้งการ

2.วเิคราะหร์ะบบ

3.ออกแบบระบบ

4.พัฒนาระบบ

5.ทดสอบระบบ

6.จัดท าเอกสาร
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- 14.0 inch (1920 x 1080) Full HD IPS 
- 16 GB DDR4, 2400 MHz 
- 512 GB SSD PCIe M.2 

- อุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ (Smartphone) ระบบปฏิบติักำร Android  และ IOS    
 1.7.2   ซอฟตแ์วร์ 

- ระบบปฏิบติักำร Microsoft Windows 10 
- โปรแกรม Visual Studio Code 
- โปรแกรม Android Studio 
- โปรแกรม Adobe Photoshop  
- โปรแกรม Adobe Illustrator  
- โปรแกรม Postman 
- Flutter Framework 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 

 

2.1 การเรียนรู้เคร่ืองมือ Postman1 
            Postman เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับ API Developers ซ่ึงสามารถอธิบายในความหมายง่ายๆ 
คือโดยเม่ือเขียน API Service ขึ้นมาจึงมกัจะใช ้Postman ท่ีเป็น API Testing tool ในการส่ง Request 
และดู Response ท่ีไดต้่างๆ กลบัมา ซ่ึงคือการทดสอบว่า Dev. ไดส้ร้าง API ขึ้นมาถูกตอ้ง เช่น รับ 
arguments, header  

ขอ้ดี 
  1. สร้าง Collection ไวส้ าหรับเก็บชุดของ API  
  2. สามารถ run API ทั้งหมดในแต่ละ Collection ได ้
  3. API ต่าง ๆ ใน Postman สามารถ share กนัได ้
  4. แต่ละ API สามารถเขียน script ส าหรับการทดสอบได ้
  5. สามารถท าการ run Postman ผา่น command line ได ้

ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดน้ าเคร่ืองมือ Postman มาใชใ้นการพฒันา
เพื่อท าการส่ง Request ไปท่ีระบบ เพื่อท่ีจะน า Response มาใช้งานกับ UI ท่ีทางคณะผูจ้ัดท าได้
ออกแบบไว ้ใหต้รงตามความตอ้งการ 

 

 
รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งหนา้โปรแกรม Postman 

 
1 https://medium.com/@WAEROHANEEWAEHAYEE 
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2.2   การเรียนรู้เคร่ืองมือ Flutter2 
Flutter เป็น Framework ท่ีใชส้ร้าง UI (User Interface) ส าหรับ Mobile Application ท่ี

สามารถท างานขา้มแพลตฟอร์มไดท้ั้ง iOS และ Android ในเวลาเดียวกนั โดยภาษาท่ีใชใ้น Flutter 
นั้น คือภาษา Dart ซ่ึงเป็นภาษาท่ีถูกพฒันาโดย Google และท่ีส าคญัภาษา Dart น้ีเป็น Open Source 
ท่ีสามารถใชง้านไดฟ้รี  

จุดเด่นของ Flutter 
• ระบบ Hot Reload โดยเม่ือมีการสร้างฟีเจอร์หรือการกระท าต่างๆ กบั UI จะตอ้งมี

การ Reload เพื่อท าให้หน้า UI Update ซ่ึงระบบ Hot Reload จะช่วยย่นระยะเวลา
ในการ Reload ใหเ้หลือเพียงเส้ียววินาทีเท่านั้น ท าใหก้ารพฒันา UI ของแอปพลิเค
ชนั มีความรวดเร็วขึ้นอยา่งมาก  

• Build-In ท่ีช่วยในการออกแบบ UI ใหมี้ความสวยงามยิ่งขึ้นอย่าง Material Design 
และ Cupertino (iOS-flavor) มี Framework ท่ีช่วยใหก้ารท าแอนนิเมชนัต่างๆ หรือ 
Gesture ของ UI เป็นเร่ืองง่ายยิง่ขึ้น และยงัสามารถใชง้านร่วมกบั IDE ท่ีก าลงัเป็น
ท่ีนิยมในปัจจุบนัอยา่ง Visual Studio Code และ Android Studio ได ้

ขอ้เสียของ Flutter 
• การใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา ซ่ึงผูพ้ ัฒนาส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่คุ ้นเคยกับ

รูปแบบของค าสั่งของภาษาน้ี เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการใชง้านอาจะท าให้ผูพ้ฒันา
ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 

ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูล และน า Flutter มาใชใ้นการ
ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ ใหต้รงกบัความตอ้งการขององคก์ร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 https://medium.com/@hizokaz/มาท าความรู้จกักบั-flutter-กนัเถอะ 

https://medium.com/@hizokaz/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-flutter-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0
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2.3    Cross-platform application3 
 Cross-Platforms คือการพัฒนาระบบเพียงคร้ังเดียว แต่สามารถน าไปติดตั้ งในหลาย
แพลตฟอร์มหรือหลายอุปกรณ์ได้ ซ่ึง Cross Platform สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า Hybrid Mobile 
Application เช่น ซอฟตแ์วร์สามารถรันไดใ้นระบบ Windows บนสถาปัตยกรรม x86 และ Mac  OS 
X บน PowerPC Platforms 
         2.3.1 Hybrid Application 
             Hybrid Application มีกระบวนการพฒันาเช่นเดียวกับเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ภาษา HTML 
CSS และ JavaScript ในการพฒันา ร่วมกับคอมโพเนนท์ท่ีท าให้แอปพลิเคชันสามารถเรียกใช้
ความสามารถของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบติัการของอุปกรณ์ได ้โดยในปัจจุบนัมี  Framework ใน
การพฒันาแอปพลิเคชนั Hybrid Application อยู่มาก เช่น PhoneGap, Ionic, Framwork7 หรือ React 
Native  
 ขอ้ดีของ  Hybrid Application 
                            พฒันาดว้ยภาษา HTML CSS และ JavaScript ท าใหง้่ายและเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
พฒันาคร้ังเดียวสามารถใชไ้ดห้ลายแพลตฟอร์มทั้ง iOS และ Android ใชต้น้ทุนในการพฒันานอ้ย
กวา่ Native Application 
            ขอ้ดอ้ยของ  Hybrid Application 
                          ประสิทธิภาพการท างานจะดอ้ยกวา่ Native Application  บางกรณีใชค้วามสามารถ
ของอุปกรณ์ไดไ้ม่เตม็ท่ี เน่ืองจากขึ้นอยูก่บั Framework ท่ีเลือกในการพฒันานั้นมี Component ท่ี
ตอ้งการหรือไม่ 

ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูล และน า Cross-Platforms 
มาใชเ้พราะสามารถใชไ้ดไ้ดท้ั้ง  iOS และ Android จึงเหมาะสมกบัการน ามาจดัท าโมบายแอปพลิเค
ชนั กา้วไกลทูเดย ์ 
 
2.4    Mobile Application4 
              Mobile Application ประกอบขึ้นดว้ยค าสองค า คือ Mobile กบั Application มีความหมาย
ดงัน้ี Mobile คืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใชง้านไดต้ามพื้นฐานของโทรศพัท์
แลว้ ยงัท างานไดเ้หมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัเด่น 

 
3
 https://www.mindphp.com/บทความ/31ความรู้ทัว่ไป/4635-what-is-cross-platform.html 

4 https://www.admissionpremium.com/it/news/1852 
  https://www.uds.co.th/article/2020/04/27/mobile-application/ 
  https://sites.google.com/site/sasipornone00/khxdi-laea-khx-seiy-khxng-xaeph-phli-khechan 

https://www.admissionpremium.com/it/news/1852
https://www.uds.co.th/article/2020/04/27/mobile-application/
https://sites.google.com/site/sasipornone00/khxdi-laea-khx-seiy-khxng-xaeph-phli-khechan
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คือ ขนาดเล็กน ้ าหนักเบาใช้พลงังานค่อนขา้งน้อย ปัจจุบนันิยมใช้ท าหน้าท่ีได้หลายอย่างในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกบัคอมพิวเตอร์ ส าหรับ Application หมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พื่อช่วยการ
ท างานของผูใ้ช้ (User) โดย Application จะตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกว่า ส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ (User Interface 
หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่าง  

 ขอ้ดี 
          1.ลดขั้นตอนการท างานท่ีซบัซอ้น 
          2.ลดค่าใชจ่้ายในการผลิตส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
          3.ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางออกไปซ้ือสินคา้ และบริการต่างๆ  

ขอ้เสีย 
1.เส่ียงต่อการถูกโจรกรรมขอ้มูล การติดต่อรับส่งขอ้มูลหรือการท าธุรกรรมทางการ    
   เงินผา่นทาง Mobile App  

           2. แอปพลิเคชนัฟรี บางคร้ังก็ไม่ฟรีเสมอไป 
3. แอปพลิเคชนับางตวัตอ้งมีพื้นท่ีจดัเก็บไฟลท่ี์ค่อนขา้งใหญ่และการประมวลผลท่ี 
    ชา้ อนัเน่ืองมาจากการใส่แฟลชแอนิเมชัน่ท่ีมาก 

ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบั Mobile Application 
เน่ืองดว้ย ณ ปัจจุบนั สมาร์ทโฟนนั้นเป็นท่ีนิยมใช ้จึงเลือกพฒันาโมบายแอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์ 
 
2.5    Application Programming Interface (API)5 
                 API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือการเช่ือมต่อจากระบบหน่ึงไปสู่
อีกระบบหน่ึง เพื่อให้ซอฟตแ์วร์ภายนอกเขา้ถึงและอพัเดทขอ้มูลนั้นๆ ได ้แต่ยงัอยู่ในขอบเขตท่ีถูก
ก าหนดไว ้หรือคือ API เป็นตวักลางท่ีจะท าให้คอยรับค าสั่งต่าง ๆ ประมวลผลและกระท าขอ้มูล
ส่งกลบัคืนไปยงัคนสั่งโดยอตัโนมติั อยา่งเช่น Application ต่าง ๆ 

ขอ้ดี 
1. ผูใ้ชง้านจะเห็นเพียง API จาก gateway เท่านั้น วา่ตอ้งส่ง request ไปท่ีไหน มี input     
    อยา่งไรได ้output อยา่งไร โดยไม่รู้เลยวา่ขา้งในท างานอยา่งไร 

ขอ้เสีย 
     1. Single Point of Failure (SPoF) ถา้ API Gateway พงัไป จะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบ  
     2. การ deploy ระบบงาน จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งท างานแบบอตัโนมติั ทั้งการเพิ่ม แกไ้ข และ     
         ลบ serviceจ าเป็นตอ้งใชค้นท่ีมีความสามารถ จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบั 
         งาน 

 
5 https://www.somkiat.cc/api-gateway-with-microservice/ 
 

https://www.somkiat.cc/api-gateway-with-microservice/
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ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบั  API  และเน่ืองดว้ย

ทางองคก์รไดมี้การจดัท า API ไวแ้ลว้ ทางคณะผูจ้ดัท าจึงน า API ขององคก์ร มาใชก้บัแอปพลิเคชนั
กา้วไกลทูเดย ์เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการขององคก์ร  
 
 
 

 

 



บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : Absolute management solutions co. ltd 
ท่ีตั้ง  : เลขท่ี 22 ซ.เพชรเกษม 47/2  ถ.เพชรเกษม  แขวงบางแค   
    เขตบางแค  กทม. 10160  
โทรศพัท ์  :  ฝ่ายขาย  02-026-3200 (กด 1) 
                        ส านกังานใหญ่  02-026-3200 (กด 2) 
อีเมล ์  :  ฝ่ายขาย  contact@absolute.co.th 
                       ฝ่ายบริการ  support@absolute.co.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเมน้ท ์โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร    

 บริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเมน้ท ์โซลูชัน่ส์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันาซอฟแวร์
บ ริห า ร ธุ ร กิ จ  (ERP)  โปรแกรมบ ริห า ร ธุ ร กิ จผ่ า น ระบบคล า วด์  ( CLOUD ERP) ม า
พร้อม Solutions ทางธุรกิจท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด ตั้งแต่ ระบบขายสินคา้หนา้ร้าน ,คลงัสินคา้ ,จดัซ้ือ 
เป็นตน้ Absolute ยนือยูบ่นความเช่ือท่ีว่า Cloud จะเป็นเทคโนโลยท่ีีเปิดโอกาสให ้SMEs สามารถมี
ระบบบริหารจดัการธุรกิจ (ERP) ท่ีดีได ้จึงเป็นจุดก าเนิดของระบบ Absolute ERP (|SOLn|) ท่ีถือ
เป็นระบบบริหารจดัการธุรกิจออนไลน์บน Cloud รายแรกของไทย 

ABSOLUTE ชนะเลิศรางวลั True Cloud Winner Project ABSOLUTE ได้รับการรับรอง

จาก SOFTWARE PARK (THAILAND) ว่าเป็น ERP on Cloud รายแรกของไทย ผ่านการประกวด

จากโครงการ "True Cloud Winner Project" ซ่ึงถือเป็นโครงการประกวด Cloud Software ท่ีจดัขึ้น

เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย  

จุดเร่ิมตน้ของทีม "บริการลูกคา้" จดัตั้งทีม C กา้วเขา้สู่กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี พ.ศ. 

2555พฒันา ระบบบริหารงานก่อสร้าง และ ระบบบริหารงานขายเน่ือง จากกลุ่ม ธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง และมีปัจจยัท่ีส าคญัในการอยู่รอดคือ การควบคุม 

ตน้ทุน, คุณภาพ และเวลา ทางบริษทัฯ จึงเลง็เห็นโอกาสในการเจาะตลาดกลุ่มธุรกิจน้ี และไดพ้ฒันา 

ระบบบริหารงานก่อสร้าง (|Construction| ) เพื่อใช้จัดการต่างๆ ปัจจัยเหล่านั้นนอกจากน้ี ด้วย

กระแสความตอ้งการ ระบบ CRM ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันา ระบบบริหารงานขาย ( 

|AMS| ) และเปิดให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปอีกด้วย  CUSTOMER SUPP  ต่อเ น่ืองไปท่ีธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 พฒันา ระบบขายอสังหาริมทรัพย ์ระบบทรัพยากรบุคคล พฒันา 

ระบบขายอสังหาริมทรัพย ์( |Real-estate| ) ส าหรับบริหารจดัการ งานขาย บา้น และคอนโด เป็นตน้ 

โดยรองรับตั้งแต่การออกใบเสนอราคา, ใบจอง และ สัญญา เป็นตน้ ไปจนถึงการโอนกรรมสิทธ์ิ 

และการรับประกนับา้น จากประสบการณ์ตรงของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาในการบนัทึกเวลาเขา้-ออก 

ของคนงานรายวนั บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันาระบบทรัพยากรบุคคล ( |HR| ) ท่ีใชก้ารสแกนใบหนา้ (Face 

Recognition) ในการบนัทึกเวลาเขา้-ออก เพื่อป้องกนัปัญหาการทุจริตและแกปั้ญหาลายน้ิวมือขาด

ของคนงาน ORT เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบ้ริการจากฐานลูกคา้ท่ีเติบโตขึ้นกวา่เท่าตวั 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกัของบริษทัรองรับธุรกิจต่อไปน้ี  

- คลงัสินคา้ 

- คา้ปลีก 

- คา้ส่ง 



12 

 

- จดัซ้ือ 

- การเงิน 

- ก่อสร้าง 

- อสังหาริมทรัพย ์

- บริหารงานขาย 

- ฝ่ายบุคคล 

 
3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงานท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บหมาย คือ Developer (นกัพฒันาโปรแกรม) โดยมีลกัษณะ
งานท่ี ดงัน้ี 

3.3.1 ศึกษาและเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีใชก้ารพฒันาแอปพลิเคชนัขององคก์ร 
3.3.2 พฒันาแอปพลิเคชนั ในส่วนของ  Front End  จ านวน 3 แอปพลิเคชัน่ ไดแ้ก่  

- theme app   
- font app  
- google dive 

3.3.3 ออกแบบแอปพลิเคชนัของพรรคกา้วไกล 
3.3.4 พฒันาโมบายอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์

 
3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

ช่ือ-นามสกุล :  คุณจนัทร์สุดา  ศิริไกรวฒัน์ 
ต าแหน่ง       :  Head Programmer 
อีเมล ์            :  junsuda.s@absolute.co.th 

 
3.5 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเมน้ท ์โซลูชัน่ส์ จ ากดั  
ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4..1 รายละเอยีดของโครงงาน 

โมบายแอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์ เป็นอีกช่องทางหน่ึงส าหรับการส่ือสารและเผยแพร่
ข่าวสารของพรรคกา้วไกล ท่ีใชง้านผา่นอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงเดิมมีเพียงเวบ็ไซตเ์ท่านั้น โดย
ฟังกช์นัการท างานต่างๆ จะพฒันาโดยเรียกใช ้API เดิมท่ีใชง้านบนเวบ็ไซตอ์ยูแ่ลว้เพื่อประหยดัเวลา
ในการพฒันา และขอ้มูลมาจากแหล่งขอ้มูลเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงแกไ้ขผา่นช่องทางใด 
ทุกแพลตฟอร์มจะแสดงขอ้มูลแหมือน แอปพลิเคชนัรองรับการใชง้านทั้งของประชาชนทัว่ไปและ
สมาชิกของพรรคกา้วไกล พฒันาดว้ย Flutter Framework ดว้ยภาษา Dart เป็นการการสร้าง Native 
Interface ส าหรับ Android และ iOS โดยท่ีขอ้มูลของผูใ้ชง้านจะถูกจดัเก็บลงในฐานขอ้มูลกลาง  

 
4.2 โครงสร้างของแอปพลเิคชนั (Application Structure Map) 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของโมบายแอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของโครงสร้างโมบายแอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์

รายการ ค าอธิบายรายละเอยีด 

Login (login.dart) การเขา้สู่ระบบเพื่อยนืยนัตวัตน 
Register (register.dart) การลงทะเบียน เพื่อเขา้ใชง้าน 
Home (HomeScreen.dart) ระบบจะแสดงโพสเร่ืองราวทั้งหมดในระบบโดยเรียก

ตามวนัเวลา 
Searchbar (searchbar.dart) ระบบจะแสดงเสนอเร่ืองราว จากส่ิงท่ีผูใ้ชพ้ิมคน้หา โดย

ใช ้
-คียเ์วิด 
-แฮชแทก็ 

info (info.dart) ระบบจะโชวส์มาชิกท่ีไดรั้บการยนืยนัจากระบบโดยจะ
เป็นนกัการเมืองหรือ กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางพรรค 

Support (Support.dart) เป็นเวบ็มีให้เลือกบริจาคระหวา่ง 
-บริจาคใหพ้รรคการเมือง 
-บริจาคใหก้บัโครงการต่างๆ 

Edit Profile (editprofile.dart) 

 

การจดัการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยขอ้มูลท่ีสามารถแกไ้ข
มีดงัน้ี 
- รูปภาพ 
- ช่ือท่ีตอ้งการแสดง 
- ช่ือ 
- สกุล 
- เพศ 

commentlist (commentlist.dart) โดยจะแสดงคอมเมนตต่์างๆในโพสนั้นๆ 
Profile (Profile.dart) แสดงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 

 
 
 
 
 
 
 

https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/home/HomeScreen.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/home/searchbar.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/home/searchbar.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/info/info.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/support/Support.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/support/Support.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/comment/commentlist.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/comment/commentlist.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/profile/Profile.dart
https://github.com/titanzti/today-moveforwardparty/blob/master/lib/screen/profile/Profile.dart
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4..3 การท างานของระบบ 
4.3.1 การวิเคราะห์ระบบ 

4.3.1.1     แสดงฟังกช์นัการท างานของระบบดว้ย Use Case Diagram    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2  Use Case Diagram ของโมบายแอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

User 
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  4.3.1.2     แสดงรายละเอียดของยสูเคส (Use Case Description) 

 ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของ Use case Login 

Use Case Name LOGIN 
Use Case ID UC1 

Brief Description ส าหรับยนืยนัตวัตน โดยใชอี้เมล/์เบอร์โทรศพัทแ์ละรหสัผา่น เพื่อเขา้
ใชง้านแอปพลิเคชนั 

Primary Actors User 
Secondary Actors - 

Preconditions จะตอ้งท าการลงทะเบียน (Register) ก่อนจึงจะท าการเขา้ใชง้านระบบ
ได ้

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั 
2. ระบบจะแสดง Field ส าหรับป้อนขอ้มูลเพื่อเขา้สู่ระบบ โดย

มี Field ดงัน้ี 
2.1 อีเมล/์เบอร์โทรศพัท์ 
2.2 รหสัผา่น 

3. ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลและคลิกปุ่ ม เขา้สู่ระบบ 
3.1 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ถูกตอ้ง 

              ระบบจะแสดงหนา้จอหลกั 
3.2 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล อีเมลห์รือเบอร์โทรศพัท ์และ 

รหสัผา่น ไม่ถูกตอ้ง 
3.2.1 ระบบแสดง ขอ้ความ ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได้ 
3.2.2 ระบบจะใหป้้อนขอ้มูลอีกคร้ัง 

Post Condition เม่ือเขา้สู่ระบบส าเร็จ จะสามารถใชง้านฟังกช์นัต่างๆ ได ้
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของ Use case Register 

Use Case Name REGISTER 
Use Case ID UC2 

Brief Description ส าหรับผูใ้ช ้เพื่อลงทะเบียน เขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั โดยจะ
ลงทะเบียนในคร้ังแรกท่ีเขา้ใชแ้อปพลิเคชนั 

Primary Actors User 
Secondary Actors - 

Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่ ม  

2. ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลในการสมคัรสมาชิกไดแ้ก่  
-ช่ือท่ีตอ้งการแสดง 
-@ยสูเซอร์แนม 
-ช่ือ 
-นามสกุล 
- Email  
-รหสัผา่น 
- เพศ  
2.1 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวถู้กตอ้ง 

2.1.1 ระบบจะแสดงหนา้ Login เพื่อให้ผูใ้ชท้  าการเขา้สู่
ระบบ 

2.2 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด 
2.2.1 ระบบจะแสดงขอ้ความใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มูลให้
ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้

3. ผูใ้ชง้านคลิกปุ่ ม Register 
Post Condition ระบบจะแสดงหนา้ Login เพื่อใหผู้ใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของ Use case Edit Profile 

Use Case Name EDIT PROFILE 
Use Case ID UC3 

Brief Description หนา้ส าหรับแกไ้ขโปรไฟล ์
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่ ม แกไ้ขโปรไฟล ์
2. ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ไดแ้ก่ ช่ือท่ีตอ้งการแสดง 

ช่ือ อีเมล ์รหสัผา่น เพศ  
3. ผูใ้ชง้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข  
4.  ระบบจะท าการอพัเดทขอ้มูลผูใ้ช ้

Post Condition ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีแกไ้ขแลว้ในหนา้โปรไฟล์ 
Alternative Flows - 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดของ Use case Search 

Use Case Name SEARCH 
Use Case ID UC4 

Brief Description ส าหรับผูใ้ชค้น้หาเหตุการณ์ 
 

Primary Actors User 
Secondary Actors - 

Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกสัญลกัษณ์ แวน่ขยาย 

2. ผูใ้ชป้้อนคียเ์วิร์ดท่ีตอ้งการคน้หา หรือแฮชแทก็ท่ีตอ้งการ  
ระบบจะท าการคน้หาและแสดงเพื่อให้ใหผู้ใ้ชส้ามารถกด 
เขา้ไปยงัเน้ือหานั้นๆ ได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดของ Use case Post comment 

Use Case Name Post comment 
Use Case ID UC5 

Brief Description ส าหรับผูใ้ชท้ัว่ไปท่ีตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเหตุการ์ณต่างๆ  
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกสัญลกัษณ์ คอมเมน้ทใ์ต้
โพสตท่ี์ตอ้งการจะคอมเมน้ท ์

2. ผูใ้ชท้ าการใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการแสดงความคิดเห็น และกด
ยนืยนั 

3.  ระบบจะท าการเพิ่มคอมเมน้ทข์องผูใ้ชเ้ขา้ไปในระบบ 
Post Condition - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดของ Use case Edit Comment 

Use Case Name EDIT COMMENT 
Use Case ID UC6 

Brief Description ส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการแกไ้ขคอมเมน้ทข์องตวัเอง 
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกท่ีคอมเมน้ทข์องตวัเองท่ี
จะแกไ้ข 

2. เลือกแกไ้ข 
3. ผูใ้ชท้ าการใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการแกไ้ขในช่องแสดงความ

คิดเห็น 
4. กดยนืยนัการแกไ้ข  
5. ระบบจะท าการแกไ้ขคอมเมน้ของผูใ้ช้ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดของ Use case Delete Comment 

Use Case Name DELETE COMMENT 
Use Case ID UC7 

Brief Description ส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการลบคอมเมน้ทข์องตวัเองเท่านั้น 
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการกดคา้งท่ีคอมเมน้ทข์องผูใ้ช ้
2. แลว้จะมีป็อปอพัใหผู้ใ้ชเ้ลือก ลบคอมเมน้ท ์
3. ผูใ้ชท้ าการลบขอ้ความในช่องแสดงความคิดเห็น 
4. ระบบจะท าการลบคอมเมน้ทข์องผูใ้ช ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดของ Use case Like Post 

Use Case Name LIKE POST 
Use Case ID UC8 

Brief Description ส าหรับใหผู้ใ้ชก้ดถูกใจโพสตต์ต์่างๆ ได ้
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการกดท่ีสัญลกัษณ์รูปหัวใจใน
โพสท่ีผูใ้ชอ้ยากจะกดถูกใจ 

2. ผูใ้ชท้  าการกดถูกใจของโพสตน์ั้น 
3. ระบบจะท าการเพิ่มการถูกใจไปในระบบ 
4. ระบบจะเพิ่มจ านวนการกดถูกใจโพสนั้นไปในระบบ 
5. ท าการแสดงจ านวนการกดถูกใจ 

Post Condition ระบบจะแสดงจ านวน LIKE ของผูท่ี้กดถูกใจ 
Alternative Flows - 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดของ Use case Share Post 

Use Case Name SHARE POST 
Use Case ID UC9 

Brief Description ส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการแชร์โพสต ์หรือบอกต่อเร่ืองราว 
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการกดสัญลกัษณ์แชร์ 
2.  แลว้จะมีป็อปอพัให้เลือกระหวา่งแชร์กบับอกต่อเร่ืองราว 
3. ผูใ้ชท้  าการแชร์หรือบอกต่อเร่ืองราวของโพสตน์ั้นๆ 
4. ระบบจะท าการแชร์เร่ืองราวท่ีผูใ้ชเ้ลือกไปในระบบ 

Post Condition ระบบจะแสดงโพสตท่ี์ผูใ้ชแ้ชร์ในหนา้โปรไฟล์ 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดของ Use case Donate 

Use Case Name DONATE 
Use Case ID UC10 

Brief Description ส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการบริจาคเพื่อสนบัสนุนพรรคหรือโครงการต่างๆ
ของพรรค 

Primary Actors User 
Secondary Actors - 

Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการเลือกท่ีเมนูบริจาค 

2. แลว้จะมีหนา้จอใหเ้ลือก ไดแ้ก่ สนบัสนุนพรรค และ 
สนบัสนุนโครงการ  

3. ผูใ้ชส้ามารถท าการบริจาคตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการเลือก 
Post Condition - 

Alternative Flows - 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดของ Use case Shop 

Use Case Name SHOP 
Use Case ID UC11 

Brief Description ส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้จากทางพรรค 
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการเลือกท่ีเมนูร้านคา้ 
2. จะมีหนา้จอใหเ้ลือก สินคา้ต่างๆ 
3. เม่ือผูใ้ชก้ดไปท่ีไอคอนไลน์ระบบจะท าการเปิดไลน์ ของทาง

ออฟฟิเชียล  
4. โดยผูใ้ชจ้ะท าการสั่งซ้ือใน ไลน์ออฟฟิเชียล 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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5. การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ Login เขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูล เบอร์โทรศพัทห์รือ
อีเมล ์และ รหสัผา่นใหถู้กตอ้งก่อนท าการเขา้สู่ระบบ แต่ถา้เป็นผูใ้ชร้ายใหม่จะตอ้งท าการสมคัร
สมาชิกเสียก่อน 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้ สมคัรสมาชิก  โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูล ตามท่ีระบุ ช่ือท่ีตอ้งการ
แสดง @ยูสเซอร์เนม ช่ือ นามสกุล  อีเมล์ รหัสผ่าน และยืนยนัรหัสผ่าน ให้ครบถว้น ถูกตอ้ง เพื่อ
สมคัรสมาชิก เม่ือสมคัรสมาชิกไดส้ าเร็จ ระบบจะยอ้นกลบัไปยงัหนา้เขา้สู่ระบบอีกคร้ัง 
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รูปท่ี 4.5 หนา้หลกัของแอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์
 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงหนา้หลกัของแอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์หลงัจากท่ีท าการเขา้สู่ระบบ
ไดแ้ลว้ โดยจะสามารถดูขอ้มูล โพสต ์และเหตุการณ์ต่างๆ ไดจ้ากหนา้น้ี   
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รูปท่ี 4.6 หนา้หลกัของแอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดยท่ี์มีใหผู้ใ้ชก้ด คอมเมน้ท ์กดแชร์ กดถูกใจ 

จากรูปท่ี 4.6 ผูใ้ชส้ามารถ กดแสดงความคิดเห็นหรือ กดดูคอมเมน้ทต์่างๆไดใ้นเพียงกดท่ี
ปุ่ มคอมเมน้ท ์และสามารถ กด Like ได ้ กดแชร์เร่ืองราว ได ้
ก็ต่อเม่ือผูใ้ชล้อ็กอินแลว้เท่านั้น  
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รูปท่ี 4.7  แสดงส่วนของการคน้หา 

 จากรูปท่ี 4.7 โดยผูใ้ชส้ามารถคน้หาเร่ืองราวต่างๆได ้และพิมช่ือ เหตุการณ์ 
หรือ แฮชแทก็ ท่ีตอ้งการคน้หาได ้ระบบจะท าการน าเสนอผูใ้ชร้วดเร็วขึ้น 
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รูปท่ี 4.8 หนา้สมาชิก อ๊อฟฟิเชียลท่ีไดรั้บการยนืยนัจากระบบ 

จากรูปท่ี 4.8 หนา้ สมาชิก อ๊อฟฟิเชียลท่ีไดรั้บการยนืยนัจากระบบโดยผูใ้ชส้ามารถดู ขอ้มูล
โปรไฟลข์องสมาชิกคนอ่ืนๆ ไดจ้ากหนา้น้ี โดยการกดท่ีรูปภาพ เพื่อดูขอ้มูลของสมาชิกคนนั้นได ้
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รูปท่ี 4.9 หนา้โปรไฟล ์ของสมาชิกท่ีเป็นอ๊อฟฟิเชียลท่ีไดรั้บการยนืยนัจากระบบ 

จารูปท่ี 4.9 เม่ือผูใ้ชก้ดเขา้มาดูจากในหนา้สมาชิก จะแสดงหนา้โปรไฟล ์ของ สมาชิกอ๊อฟ
ฟิเชียล เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถดูขอ้มูลและโพสตต์่างๆ ของคนนั้นได ้
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รูปท่ี 4.10 หนา้บริจาค 

 จากรูปท่ี 4.10 หนา้บริจาค  โดยเม่ือผูใ้ชก้ดเขา้มาจะสามารถ เลือกไดว้า่ จะบริจาค 
เพื่อสนบัสนุนพรรค หรือสนบัสนุนโครงการได ้ตามความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้ตอ้งการบริจาค 

 
 
 
 
 



31 
 

 
รูปท่ี 4.11  หนา้ร้านคา้ 

จากรูปท่ี 4.11 หน้าร้านคา้  โดยผูใ้ช้สามารถดูรายการสินคา้ต่างๆ ของพรรคได ้และเม่ือ
ตอ้งการซ้ือสินคา้สามารถกดซ้ือไดท่ี้ @Line ทางดา้นขวามือ 
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รูปท่ี 4.12 หนา้โปรไฟลผ์ูใ้ช ้

จากรูปท่ี 4.12 หนา้โปรไฟลข์องผูใ้ช ้สามารถแกไ้ขโปรไฟล ์และเปล่ียนรูปปก โปรไฟลไ์ด้
โดยกดไปท่ี ปุ่ มแกไ้ขโปรไฟล ์
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รูปท่ี 4.13 หนา้แกไ้ขโปรไฟลผ์ูใ้ช ้

จากรูปท่ี 4.13 หนา้แกไ้ขโปรไฟลผ์ูใ้ช ้สามารถแกไ้ขช่ือท่ีตอ้งการแสดง และ ช่ือ นามสกุล 
เพศ รูปโปรไฟล ์ได ้และกดแกไ้ขเพื่อยนืยนั 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 

การพฒันาโมบายแอปพลิเคชันก้าวไกลทูเดย์ ให้กับองค์กรนั้น คณะผูจ้ัดท าได้พฒันา
ฟังก์ชนัการท างานตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ผูใ้ชซ่ึ้งประกอบดว้ยประชาชนทัว่ไปและสมาชิกของพรรค
กา้วไกล สามารถท าการลงทะเบียนเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั สามารถดูขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์
ของพรรค สามารถเลือกดูสินคา้ และท าการบริจาคได้ ส าหรับสมาชิกของพรรคสามารถท าการ
โพสตข์่าวสาร ความคิดเห็น กดไลก์และกดแชร์โพสตท่ี์ตอ้งการได ้สามารถจดัการขอ้มูลโปรไฟล์
ของตนได้ และสามารถเข้าดูโปรไฟล์ของสมาชิกพรรคคนอ่ืนๆ ได้ คณะผูจ้ัดท า ได้ให้สมาชิก
ภายในองค์กร ทดลองใช้งานระบบเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  เพื่อหาขอ้ผิดพลาด หรือจุดท่ีต้อง
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม ผลจากการทดสอบระบบ แอปพลิเคชนักา้วไกลทูเดย ์ ามารถท าไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์และความตอ้งการขององคก์ร 
 

5.1.1    ข้อจ ากดัของโครงงาน 
เน่ืองจากเป็นการเรียกใชง้าน API และฐานขอ้มูลเดิมท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตข์องพรรค

กา้วไกล และยงัคงมีการปรับปรุง API และฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพอยูใ่นปัจจุบนั จึงส่งใหเ้ม่ือ
มีการปรับปรุงแกไ้ข API หรือฐานขอ้มูลจะส่งผลต่อการแสดงขอ้มูลบนโมบายแอปพลิเคชนั และ
ในบางฟังกช์นัอาจจะตอ้งไปท าการปรับแกชุ้ดค าสั่ง 

5.1.2    ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้แอปพลิเคชนัมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในอนาคตควรเพิ่มฟังก์ชนัการท างานท่ีรองรับ
การใชง้านของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ การแจง้เตือนต่างๆ และการติดตามโปรไฟลข์องคนท่ีเราสนใจได ้โดยให้
ผูใ้ชส้ามารถกดติดตามเพื่อรับการแจง้เตือนได ้
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1     ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ไดค้วามรู้จากการท างานในสถานท่ีท างานจริง ทั้งในดา้น ธุรกิจ ดา้น IT  ดา้นการส่ือสาร
และความรู้ทางดา้นการเขียนโปรแกรม เพิ่มทกัษะและประสบการณ์ในการท างานขององคก์รท่ีตอ้ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความอดทนต่อการท างาน รู้จกัแก้ไขปัญหาด้วตนยเอง และสามารถท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างานได ้สามารถออกแบบและท างานให้ตรงต่อความตอ้งการของผู ้
ใชไ้ด ้ 
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5.2.2    ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
เน่ืองจากบริษทัมีพนกังานจ ากดัแต่ปริมาณงานค่อนขา้งมาก พนกังานอาจจะมีเวลาในการ

ให้ค  าแนะน าจ ากดั คณะผูจ้ดัท าจึงตอ้งท าการศึกษาการท างานดว้ยตนเอง ซ่ึงท าให้คณะผูจ้ดัท ามี
ความพยายามในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 5.2.3     ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับนกัศึกษารุ่นต่อไปท่ีจะไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรมีการเตรียมตนเองใหมี้ความ
พร้อมทางดา้นต่อไปน้ี 
 5.2.3.1  ควรศึกษาการเขียนโปรแกรม และภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ต่างๆ  

เพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อยอดความรู้ และเพิ่มทกัษะในการท างานท่ีรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

5.2.3.2  ควรศึกษาความรู้ทางด้านโครงสร้างซอฟต์แวร์ เพื่อความรวดเร็วและ
สะดวกในการพฒันาระบบ 
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