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บทคัดย่อ 
 

 บริษทั ไอ เอม็ ดี จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้นการวางระบบ และใหบ้ริการดา้นการอบรม
ระบบซอฟตแ์วร์ ตอ้งการระบบจดัการคู่มือ เน่ืองจากในการจดัคู่มือนั้นยงัไม่มีระบบท่ีเขา้มาจดัการ
ในส่วนน้ี ท าให้การจดัการคู่มือนั้นยากต่อการจดั ทางบริษทัมีความตอ้งการระบบน้ีเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัพนกังานฝ่าย การจดัการคู่มือ ไดมี้การจดัคู่มือไดอ้ยา่งสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ทาง
บริษทั ไอ เอ็ม ดี จ ากดั จึงไดม้อบหมายให้คณะผูจ้ดัท า ท าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการคู่มือ 
ขึ้นมา โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข หัวขอ้เมนู เน้ือหาคู่มือ เวอร์ชนัของคู่มือได ้และสามารถ
เลือกเผยแผร่ เน้ือหาคู่มือ เวอร์ชนัของคู่มือได ้โดยแอดมินเท่านั้น ส่วนผูใ้ช้งานสามารถดูเน้ือหา
คู่มือ และเลือกดูเน้ือหาคู่มือของแต่ละเวอร์ชันได้เท่านั้ น  โดยท าการพัฒนาด้วยโปรแกรม         
วิชวลสตูดิโอโค้ด โดยใช้ภาษาไพธอน และพัฒนารูปแบบโมเดลวิวคอนโทรลเลอร์  โดยใช้                       
เว็บแอปพลิเคชนัโดยเว็บแอปพลิเคชนัสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงาน และสามารถ
ช่วยในการส่ือสารและติดต่อประสานงานไดอ้ย่างรวดเร็วขึ้น โดยระบบสามารถช่วยให้พนักงาน
ฝ่าย การจดัการคู่มือ จดัการปัญหาเบ้ืองตน้ไดง้่าย และมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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Abstract 

 

 IMD Co., Ltd. is a system installation service provider and training on software systems 
services. They needs a manual management system, because they don't have a system to 
management in the section. The company needs this system to help facilitate employees. The 
company was assigned the team develop a web application to create this system. In this system can 
add, delete, edit menu topics,  edit version, and can choose to propagate content version. All can 
do it by admin only. The users can view the content and choose to view content of each version. 
The system development by using Visual Studio Code, Python programming language, and develop 
a view controller model style. By using web applications can help to increase the convenience of 
employees. It can help to communicate and coordinate has faster always can help department 
employees. This system easy to manage with basic problems and more efficient. 
 
Keyword : IMD Co., Ltd., manual, web application 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากทางบริษทั ไอ เอ็ม ดี จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการทางดา้นการวางระบบ และให้บริการ
ด้านการอบรมระบบซอฟท์แวร์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ ได้
ประสบกบัปัญหาการจดัการระบบคู่มือเป็นอย่างมาก ทางบริษทัจึงตอ้งการระบบการจดัคู่มือ เพื่อ
จดัการขอ้มูลคู่มือต่างๆ เพื่อใหส้ามารถท าการจดัการคู่มือไดง้่ายยิง่ขึ้น ทางบริษทัจึงมีความประสงค์
ท่ีจะใหท้างคณะผูพ้ฒันา ไดอ้อกแบบระบบการจดัการคู่มือใหก้บัทางบริษทั   

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
              1.2.1 เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัการจดัการคู่มือ ส าหรับ บริษทั ไอ เอม็ ดี จ ากดั 
              1.2.2 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้ของเวบ็แอปพลิเคชนัการจดัการคู่มือ  
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
 1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
 1.3.2 แพลทฟอร์มท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ เวบ็แอปพลิเคชนั 
 1.3.3 การท างานของระบบจะแบ่งเป็น 
  1.3.3.1 ส าหรับผูดู้แลระบบ (Admin) ประกอบดว้ยฟังกช์นั 
   1.3.3.1.1 Login 

 แอดมินตอ้งท าการเขา้รหสัของตวัเองเพื่อสามารถแกไ้ขเน้ือหา 
 ขอ้มูลได ้

                                         1.3.3.1.2 Add Picture 
                                                        สามารถใส่รูปภาพไดจ้ากไฟลใ์นรูปภาพในในเคร่ือง หรือ 
                                                        สามารถใชลิ้งค ์URL ของรูปภาพได ้  
                                         1.3.3.1.3 Add Video 
                                                        สามารถใส่ Video ไดจ้ากไฟลใ์น Video ในในเคร่ือง หรือ 

 สามารถใชลิ้งค ์URL ของ Video ได ้
                                         1.3.3.1.4 Change Logo  
                                                        สามารถแกไ้ขโลโกบ้ริษทั และแกไ้ขขอ้ความใตภ้าพโลโกไ้ด ้
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                                         1.3.3.1.5 Change Company’s name 
     สามารถแกไ้ขช่ือบริษทัได ้
                                         1.3.3.1.6 Master Data 
     สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูล สร้างและลบเวอร์ชนั ก านดการ     
                                                        เผยแผร่คู่มือ และเวอร์ชนัได ้
                           1.3.3.2 ส าหรับผูใ้ชง้าน (User) ประกอบดว้ยฟังกช์นั 
                                         1.3.3.2.1 ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูเน้ือหาได ้
                                         1.3.3.2.2 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเน้ือหาท่ีตอ้งการได ้ 
                                         1.3.3.2.2 ผูใ้ชส้ามารถเลือกเวอร์ชนัเน้ือหาท่ีต่างกนัได ้
 
1.4 ขอบเขตของกำรออกแบบ UI 

1.4.1 ออกแบบให้ดูสะอาด สวยงาม ดึงดูดใจผูใ้ชง้าน  
1.4.2ออกแบบให้เขา้ใจง่าย ใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยาก 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.5.1 ช่วยใหก้ารจดัคู่มือมีความสะดวกมากยิง่ขึ้น 
1.5.2 ช่วยลดขั้นตอนในการจดัการคู่มือ 
1.5.3 ลดระยะเวลาในการท างานใหร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
1.5.4 ใชง้านไดง้่ายขึ้น ไม่ยุง่ยาก 

 
1.6 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 

1.6.1  รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  
 ทางผูพ้ฒันา ท าการรวบความตอ้งการ โดยการประชุมกบัพนักงานท่ีปรึกษา ถึง

ขอบเขตการท างานของระบบว่าตอ้งการอะไรบา้ง และท าการรวบรวมปัญหาต่างๆท่ีได้ มาเพื่อ
น ามาพฒันาระบบใหต้รงกบัความตอ้งการและมีประสิทธิภาพ 

1.6.2  วิเคราะห์ระบบงาน 
 น าข้อมูลต่างๆท่ีเก็บรวบรวมมาได้ มาวิเคราะห์ วางแผนและแบ่งหน้าในการ

ปฏิบติังาน เพื่อทการออกแบบหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัและตวัระบบการท างาน 
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1.6.3  ออกแบบระบบงาน  
 ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด  
1.6.4  จดัท าหรือพฒันาระบบ 
 ถา้ตวัเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีออกแบบนั้นตรงความตอ้งการแลว้ ทางผูพ้ฒันาจะเร่ิมท า

การพฒันาระบบให้สมบูรณ์ และเม่ือท าการพฒันาตวัเวบ็แอปพลิเคชนัเสร็จ จะมีการส่งตวัเวบ็แอป
พลิเคชนัใหพ้นกัท่ีปรึกษาไดท้ดลองใชง้าน หากมีขอ้ผิดอะไรก็น าเอากลบัแกใ้หส้มบรูณ์ 

1.6.5  ทดสอบและสรุปผล 
   ผูจ้ัดท าได้ท าการทดสอบระบบไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ 
Google Chrome ในการทดสอบเว็บไซต์ และตรวจสอบปัญหา พร้อมทั้งแกไ้ขเม่ือพบขอ้ผิดพลาด 
นอกจากน้ียงัมีการทดสอบร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อหาขอ้ผิดพลาด และท่าทางการปรับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด 

1.6.6  จดัท าเอกสาร 
 เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการ

และขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือการใชง้านส าหรับ
สถานประกอบการใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 

1.6.7  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.7.1 ฮำร์ดแวร์  
1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค รุ่น MSI GL75 9SCK-003TH 
 Intel® Core™ i7-9750H Ram 8 GB 

1.7.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครุ่น Lenovo  IdeaPad Gaming 3 (15)  

AMD Ryzen™ 7 4800H Ram 8 GB 

 
1.7.2 ซอฟต์แวร์  
 1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft windows 10  

 1.7.3.2 โปรแกรม Visual Studio Code 

 1.7.3.3 โปรแกรม Draw.io 
 

 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการคู่มือ น้ี คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลย ี และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน 
ประกอบดว้ย 
 
2.1 การเขียนโปรแกรมแบบ MVC1 
 MVC  คือสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ชนิดหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัมี Frameworks ส าหรับสร้าง Web 
Apps จ านวนมาก แต่เกือบทั้งหมดมีโครงสร้างแบบ MVC ซ่ึงแต่ละ Web Apps จะถกูแบ่งออกเป็น
สามส่วน คือ 
 Model  คือส่วนท่ีใชใ้นการติดต่อกบัฐานขอ้มูล ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการดึงขอ้มูลขึ้นมาจาก
ฐานขอ้มูลขึ้นมา และท าการจดัการขอ้มูลต่างๆไวใ้นรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 View คือส่วนท่ีจะน าขอ้มูลจาก Model ไปใชแ้สดงผลให้ผูใ้ชเ้ห็นผลลพัธ์ออกมาใน User 
Interface  
 Controller คือส่วนท่ีจะคอยรับ Input จาก Client เขา้มาแลว้น าค าสั่งไประมวลผลเพื่อ
สั่งงาน View และ Model ให้ประมวลผลออกมาเป็นอยา่งไร 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 อธิบายขั้นตอนการท างานของ MVC 

 

 
1 https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc5 
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1. เร่ิมจาก Client ส่ง Request ไปท่ี Web App ซ่ึงจะถูกส่งตอ่ให ้Controller ท าการตรวจสอบ                                             
   ขอ้มูลท่ีมาให ้(Request Method, Request Parameters) 
2. แลว้ Controller จะเรียก Method ใหท้ างานเพื่อจดัการ Request นั้น 
3. Model จะท าการค านวณและอาจจะติดต่อกบั Database เพื่อจดัการกบั Request นั้นแลว้

     ส่งผลลพัธ์กลบัไปท่ี Controller 
4. เม่ือ Controller ไดผ้ลลพัธ์จาก Model แลว้ก็ใชผ้ลลพัธ์นั้นส่งต่อให ้View ท างาน 
5. View จะสร้าง Page ส าหรับแสดงผลลพัธ์นั้น แลว้ส่ง Page กลบัไปท่ี Controller 
6. Controller ส่ง Page นั้น (เป็น Response) กลบัไปยงั Client 
 

2.2 HTML2  
 เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใช ้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ยอ่มาจากค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผา่นลิงค ์(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิง     ต่าง 
ๆ ท่ีแสดงอยูบ่นเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็
เพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผา่น Hyperlink และน ามาใชร่้วมกบัภาษา PHP โดยใช ้Tag 
ภาษา html เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็น Tag ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใชแ้ละเขา้ใจไดง้่าย สามารถปรับใช้
ร่วมกนัไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 
2.3 CSS3 
 เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World 
Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ 
XHTML ใหมี้หนา้ตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ยการก าหนด
คุณสมบัติให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นต้น โดยผูจ้ัดท าได้น า 
CSS มาใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันเน่ืองจากเป็นมาตรฐานของ W3W และสามารถตกแต่ง
ความสวยงามทั้งหมดผา่น CSS จะท าใหก้ารพฒันาแอปพลิเคชนัดูสวยงามและเป็นสัดส่วนมากขึ้น 
 

 
2 http://www.codingbasic.com/html.html 
3 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
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2.4 Python4 
             ภาษาไพธอน (Python) เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดบัสูง ท่ีน าขอ้ดีของภาษาต่างๆ มา
รวมไวด้ว้ยกนั ถูกออกแบบมาใหเ้รียนรู้ไดง้่าย และมีไวยากรณ์ท่ีช่วยให้เขียนโคด้สั้นกวา่ภาษาอ่ืนๆ 
มีความสามารถใชช้นิดขอ้มูลแบบไดนามิก จดัการหน่วยความจ าอตัโนมติั สนบัสนุนกระบวนทศัน์
การเขียนโปรแกรม (Programming paradigms) ประกอบดว้ย การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (OOP : 
Object Oriented Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงค าสั่ง (Imperative Programming) การเขียน
โปรแกรมเชิงฟังกช์ัน่ (Functional) 
และการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ มีลกัษณะเป็นภาษาสคริปตท่ี์ท างานร่วมกบัภาษาอ่ืนได ้มี
ไลบราร่ีมาตรฐานมากมาย และใชอิ้นเตอร์พรีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ท างานบนระบบปฎิบติั
การได้หลากหลาย ทั้งบน Windows, MAC, Linux และ Unix นอกจากนั้นยงัเป็นโปรแกรมแบบ 
Open source ท่ีน าใชไ้ดฟ้รี เหมาะส าหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กแบะขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเกม 
เฟรมเวิร์กพฒันาเว็บ โปรแกรมท่ีใช้กราฟิกติดต่อกบัผูใ้ช้งาน (GUI) งานค านวนทางวิทยาศาสตร์
และสถิติ งานพฒันาซอฟแวร์ และซอฟแวร์ควบคุมระบบ เป็นตน้ 
 
2.5 Client/ Server Network5 
 ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (Server) และเคร่ือง
ผูใ้ชบ้ริการ (Client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผู ้
ให้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้
เครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบ หลกัร้อย หรือหลกัพนั 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้าท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจาก
ถูกต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) และต้องคอยให้บริการ
ทรัพยากร  ให้กับเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็น
คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้โดยการน าเทคโนโลยีน้ี
มาพฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการ เน่ืองจาก ง่ายต่อการบริหารจดัการหากเครือข่ายถูกขยาย
ขนาด รวมทั้งมีผูใ้ชง้านเพิ่มขึ้นก็ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่าย 

 
4 https://www.borntodev.com/c/xakhrcirthnchotichwalwithy/ท าความรู้จกักบั-python-ภาษาเปล่ียน
โลก-5fddbe6484e78#:~:text=ภาษาไพธอน%20(Python)%20เป็นภาษาการเขียนโปรแกรม
,paradigms)%20ประกอบดว้ย%20การเขียนโปรแกรม 
5 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 



8 
 

 

รูปท่ี 2.2 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 
 

2.6 Web application6 
 Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการ
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global 
(โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าใหเ้หมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time 
(เรียลไทม)์  
 การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering 
Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตัว Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลักๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือ
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ 
โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยู่บน Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ี
แสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างาน
หลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะ
ประกอบไปดว้ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS 
(เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ีส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็น
ตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ ง  .NET Framework          
(ดอทเน็ต เฟรมเวิ ร์ก) ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์) ท่ีใช้แปลภาษา intermediate              
(อินเทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET (ซีฉาบ ดอทเน็ต) หรือ
อาจจะเป็น J2EE (เจ ทู อี อี) ท่ีมีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้  
 สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีให้ตอบสนองต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยรูปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอท่ีมีความ

 
6 mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3664-web-application-เวบ็-แอพพลิเคชนั-คืออะไร.html 
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แตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยืดหยุน่และหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ยู ไอ) การท่ีน า
เว็บแอปพลิเคชนัเขา้มาใช้ในการพฒันาเน่ืองจากตอ้งการท่ีจะพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัการจดัการ
โครงการมาแต่แรกอยู่แลว้ เม่ือน าเวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาร่วมก็จะง่าย สะดวกสบาย และเขา้ใจง่าย
แก่ผูใ้ชง้านและผูพ้ฒันา  
 

 

รูปท่ี 2.3 สถาปัตยกรรม และการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
 

2.7 Visual Studio Code 7 
 คือ  โปรแกรม Code Editor ท่ีใช้ในการแกไ้ขและปรับแต่งโคด้ จากค่ายไมโครซอฟท์ มี
การพฒันาออกมาในรูปแบบของ Opensource จึงสามารถน ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆ ท่ีตอ้งการความ
เป็นมืออาชีพ 

     ซ่ึง Visual Studio Code นั้น เหมาะส าหรับนกัพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านขา้มแพลตฟอร์ม 
รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript 
และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได ้น ามาใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ 
ใหเ้ลือกใชอ้ยา่งมากมาก ไม่วา่จะเป็น 1.การเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, 
PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นตน้ 

   

 

 

 
7https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8
%B2%E0%B8%A1/microsoft/4829-visual-studio-code.html 
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2.8 UI 8 

           คือ  ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้าน หรือ ส่วนท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อกบัผูใ้ชง้าน กล่าวคือ ส่วนท่ี
ใหผู้ใ้ชง้านสามารถโตต้อบกบัการใชง้านผลิตภณัฑไ์ด ้ ซ่ึงจะมุ่งเนน้ไปท่ีเร่ืองของหนา้ตา การ
ออกแบบ และการดีไซน์ ยกตวัอยา่งเช่น หนา้จอ แพลตฟอร์ม เมนู ฟอร์มต่าง ๆ การวางภาพ ขนาด
ตวัอกัษร ปุ่ ม แป้นพิมพ ์เสียง หรือแมแ้ต่แสงไฟ เป็นตน้ 
           ส่ิงส าคญัส าหรับ UI ก็คือดีไซน์ท่ีดูสะอาด สวยงาม ดึงดูดใจ อีกทั้งตอ้งเขา้ใจง่าย ใชง้านง่าย 
มีมาตรฐานและเป็นมิตรต่อผูใ้ชง้าน นอกจากน้ียงัตอ้งมีฟังกช์นัท่ีน่าสนใจมีภาษาภาพท่ีท าใหค้น
เกิดความรู้สึกอยากจะใชง้าน และท่ีส าคญัจะตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่น แต่ก็ไม่ลน้หรือต่าง
มากจนเกินไป ฉะนั้นอาจเปรียบไดว้า่ UI คือ “ศาสตร์แห่งความสวยความงาม” ท่ีจะมาเติมเตม็ให้ 
UX ออกมาเป็นรูปร่างจนเกิดเป็น first impression ท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูใ้ชง้านนัน่เอง 

 
8 https://www.dmit.co.th/th/ข่าวสาร/ux-vs-ui/ 



บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ไอ เอม็ ดี จ ากดั (IMD Company Limited) 
ท่ีตั้ง : 218 อาคารชินธวชัชยั ชั้น 5 ถนนลาดหญา้ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน       
          กรุงเทพมหานคร 10600 
เบอร์โทรศพัท ์: 0971455995  
อีเมล : ssp.y@imd.co.th 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั ไอ เอม็ ดี จ ากดั 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั ไอ เอม็ ดี จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้นการวางระบบ และใหบ้ริการดา้นการอบรม
ระบบซอฟท์แวร์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงในหลากหลายองคก์ร อีกทั้งยงัมีบริการใหค้  าปรึกษา แนะน า การวาง
ระบบคลังข้อมูล และดูแลแอพพลิเคชัน พัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ างระบบ
ฐานขอ้มูลของลูกคา้ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับระบบคลงัขอ้มูล ท่ีช่วยให้องคก์รต่างๆ กา้วสู่
ความเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งมัน่คง 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   
 

 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์ร 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บคือ Software Engineer ท าหนา้ท่ีในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยท าการออกแบบการท างานระบบจดัการคู่มือ ของเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 คุณ วีระวฒัน์ อินทร์สอน          ต าแหน่ง : นกัพฒันาแอพพลิเคชนั 
             คุณ โอภาส ยงหนู               ต าแหน่ง : นกัพฒันาแอพพลิเคชนั 
 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั ไอ เอ็ม ดี จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ภาพรวมการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อช่วยลดเวลาการท างานให้แก่ฝ่าย ดูแลระบบคู่มือ 
เร่ืองการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น และสามารถส่งต่อให้ ฝ่าย นกัพฒันาแอปพลิเคชนั แกไ้ขต่อไป 
ระบบเวบ็จดัการคู่มือ เป็นเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่พนกังาน โดย
จะช่วยประหยดัเวลาการท างานในแต่ละฝ่ายขององคก์ร โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

ระบบจะท าหนา้ท่ีจดัการคู่มือ สามารถแกไ้ขเน้ือหาคู่มือ สร้างเมนูต่างๆ สร้างเวอร์ชนัของ
คู่มือ  และสามารถเลือกการเผยแผร่เน้ือหาคู่มือและเวอร์ชันของคู่มือไดโ้ดยแอดมินเท่านั้น ส่วน
ผูใ้ชง้านสามารถเลือกดูเน้ือหาคู่มือต่างๆและเลือกดูขอ้มูลในแต่ละเวอร์ชนัของคู่มือไดเ้ท่านั้น ส่วน
การออกแบบหนา้ UI นั้นจะออกแบบใหดู้สวยงามเรียบง่าย และเขา้ใจการใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซอ้น  

ในการพฒันา ไดแ้ก่ Visual Studio Code โดยใชเ้วบ็บราวเซอร์ในการแสดงขอ้มูลต่าง ๆ คือ  
Google Chrome, Firefox และ Internet Explorer เป็นตน้  ภาษาท่ีใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั 
คือ HTML, CSS, Python, JavaScript, Bootstrap,  และ Django 
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4.2 การท างานของระบบ 
4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
  4.2.1.1 Use Case Diagram 
 

 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการคู่มือ 
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4.2.1.2 Use Case Description 
 

ตารางท่ี 4.1 Use Case : Login Admin 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Login Administrator 

Actor(s) Administrator 

Description ลอ็กอินเพื่อเขา้สู่ระบบส าหรับพนกังาน (Administrator) เพื่อใชง้านฟังกช์นั
ทั้งหมด 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัทั้งหมดได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชร้ะบบท าการกรอกขอ้มูล Username และ Password คลิกท่ีปุ่ ม

ลอ็กอิน 
3. ระบบท าการตรวจสอบ Username และ Password ถูกหรือไม่ 

3.1. ถา้ถูกก็จะท าการเขา้สู่ระบบ ไปยงัหนา้ Home 
3.2. ถา้ไม่ถูกก็จะท าการแจง้วา่ “เขา้สู่ระบบไม่ส าเร็จ กรุณา

ตรวจสอบช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” แลว้ใหก้รอกขอ้มูลใหม่ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.2 Use Case : Add Data 

Use Case No. UC002 

Use Case Name Add Data 

Actor(s) Administrator 

Description สามารถใส่ขอ้มูลคู่มือได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงหนา้เพิ่มขอ้มูล  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือเลือกเมนูของคู่มือท่ีตอ้งการจะดูขอ้มูล 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

2.1. ถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  Add 
2.1.1. ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอก ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่ม 

2.1.1.1.  เม่ือคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case : Delete Data 

Use Case No. UC003 

Use Case Name Delete Data 

Actor(s) Administrator 

Description สามารถลบขอ้มูลคู่มือได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงหนา้ลบเน้ือหาคู่มือ  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือเลือกเมนูของคู่มือท่ีตอ้งการจะดูขอ้มูล 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

2.1. ถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  delete 
ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.4 Use Case : Edit Data 

Use Case No. UC004 

Use Case Name Edit Data 

Actor(s) Administrator 

Description สามารถ แกไ้ข ขอ้มูลทั้งหมดของคู่มือได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงหนา้ แกไ้ข ขอ้มูลทั้งหมดของคู่มือ 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือเลือกเมนูของคู่มือท่ีตอ้งการจะดูขอ้มูล 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

2.1. และถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  Edit 
2.1.1. ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอก ขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 

2.1.1.1.  เม่ือคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง  

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.5 Use Case : Add Version 

Use Case No. UC005 

Use Case Name Add Version 

Actor(s) Administrator 

Description สามารถ แกไ้ข Version ทั้งหมดของคู่มือได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงหนา้ แกไ้ข ขอ้มูลทั้งหมดของคู่มือ 

Flow of Event 1. สเคสจะเร่ิมเม่ือเลือกเมนูของคู่มือท่ีตอ้งการจะดูขอ้มูล 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

2.1. ถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  Add Version 
2.1.1. ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอก Version ท่ีตอ้งการเพิ่ม 

 เม่ือคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.6 Use Case : Delete Version 

Use Case No. UC006 

Use Case Name Delete Version 

Actor(s) Administrator 

Description สามารถลบ Version ได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงหนา้ ลบ Version 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือเลือกเมนูของคู่มือท่ีตอ้งการจะดูขอ้มูล 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 
3. ถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  delete Version 
4. ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.7 Use Case : View Data 

Use Case No. UC007 

Use Case Name View Data 

Actor(s) User 

Description สามารถดูเน้ือหาคู่มือ และเลือกดู Version คู่มือได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงหนา้เน้ือหาทั้งหมด 

Flow of Event 1. เลือกดูเน้ือหาของคู่มือได ้
2. เลือกดูขอ้มูลในแต่ละเวอร์ชนัของคู่มือได ้

Alternative Flows - 

Exceptions - 

 

4.2.1.3 Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 4.2 Sequence Diagram : Login Admin 
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รูปท่ี 4.3 Sequence Diagram : Add Data 

 

 

รูปท่ี 4.4 Sequence Diagram : Delete Data 
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รูปท่ี 4.5 Sequence Diagram : Edit Data 

 

 
รูปท่ี 4.6 Sequence Diagram : Add Version 
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รูปท่ี 4.7 Sequence Diagram : Delete Version 

 

 
รูปท่ี 4.8 Sequence Diagram : View Data 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงหนา้ลอ็กอินเขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี 4.9 ลอ็กอินเขา้สู่ระบบโดยใช ้ไอดี และ รหสัผา่น ท่ีบนัทึกไวใ้น Config 

 

 
รูปท่ี 4.10 แสดงหนา้แรกของเวบ็แอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้เมนูทั้งหมดของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย เมนูต่างๆท่ีไดส้ร้างไว ้
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รูปท่ี 4.11 แสดงหนา้จอเพิ่มเมนูหลกั 

จากรูปท่ี 4.11 เม่ือคลิกเมนูจะแสดงไดอะลอ็กใหก้รอกช่ือเมนู 
 

 
รูปท่ี 4.12 แสดงหนา้จอเพิ่มเมนูหลกัยอ่ยและเมนูรอง 

จากรูปท่ี 4.12 เม่ือคลิกเมนูจะแสดงไดอะลอ็กใหก้รอกช่ือเมนู และเลือกเมนูรองโดยกการติก 
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รูปท่ี 4.13 แสดงหนา้จอเพิ่มเมนูรองย่อย 

จากรูปท่ี 4.13 เม่ือคลิกเมนูจะแสดงไดอะลอ็กใหก้รอกช่ือเมนู 
 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้จอเพิ่มเวอร์ชัน่คู่มือ 

 จากรูปท่ี 4.14 เม่ือคลิกเมนูจะแสดงไดอะลอ็กใหก้รอกเวอร์ชัน่คู่มือ 
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รูปท่ี 4.15 แสดงหนา้แกไ้ขช่ือบริษทั 
จากรูปท่ี 4.15 เม่ือคลิกเมนูจะแสดงไดอะลอ็กใหก้รอกแกไ้ขช่ือบริษทั 

 

 

รูปท่ี 4.16 แสดงหนา้เปล่ียนรูปโลโกบ้ริษทั 
จากรูปท่ี 4.16 เม่ือคลิกรูปโลโกบ้ริษทัจะแสดงไดอะลอ็กใหก้รอกแกไ้ขขอ้ความ 
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รูปท่ี 4.17 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้ความใตรู้ปโลโกบ้ริษทั 

จากรูปท่ี 4.17 เม่ือคลิกเมนูจะแสดงไดอะลอ็กใหก้รอกแกไ้ขขอ้ความ 

 

 

รูปท่ี 4.18 แสดงหนา้แกไ้ขและลบเน้ือหาคู่มือ 
           จากรูปท่ี 4.18 เม่ือคลิกเมนูอพัเดทจะเป็นการแกไ้ขเน้ือหาคู่มือ หากคลิกเมนูลบจะเป็นการลบ
เน้ือหาคู่มือ 
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รูปท่ี 4.19 แสดงหนา้แกไ้ขเน้ือหาคู่มือ 
จากรูปท่ี 4.19 เม่ือคลิกเมนูอพัเดทจะเขา้มาสู่หนา้แกไ้ขเน้ือหาคู่มือ 

 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
 เวบ็แอปพลิเคชนัการจดัการคู่มือ ส าหรับ บริษทั ไอ เอ็ม ดี จ ากดั สามารถช่วยให้

การจดัการคู่มือนั้นมีความสะดวก และง่ายยิ่งขึ้น สามารลดระยะเวลาในการจดัการคู่มือ มีการแบ่ง
คู่มือเป็นหลายเวอร์ชัน่ได ้จึงท าให้มีความสะดวกมากขึ้นในการจดัการคู่มือในแต่ละเวอร์ชนั และ
สามารถเพิ่มแกไ้ขหวัขอ้เมนู เน้ือหาไดส้ะดวกมากยิง่ขึ้น 

5.1.2  ขอ้จ ากดั 
               5.2.2.1 การจ ากดัจ านวนตวัอกัษรในการพิมพช่ื์อเมนู เพื่อป้องกนัไม่ใหจ้ านวน  
                           ตวัอกัษรท่ีมากเกินไปแสดงทะลุออกมานอกกรอบเมนู 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากการท่ีไดม้าฝึกปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการไปฝึกปฏิบติังาน 

ไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีน ามใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่เพิ่มมากขึ้น ไดศึ้กษาท่ียงัไม่เคยใชง้าน และ
ยงัเพิ่มทกัษะในการท างานท่ีท าใหส้ามารถท างานไดดี้ยิง่ขึ้น  ในการท างานนั้นจะตอ้งขยนัหาความรู้
ใหม่ๆมาปรับใชก้บัการท างาน รู้จกัการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง และตอ้งรู้จกัท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้น
ในการท างาน 

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ปัญหาท่ีคณะผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน ประกอบด้วย การส่ือสารกับผูอ่ื้นให้

เขา้ใจตรงกนั ความไม่เขา้ใจในภาษาท่ีใชพ้ฒันาตอนแรกท าใหก้ารท างานล่าชา้ 
5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
 ควรศึกษาภาษาท่ีใชใ้นการเขียนไวห้ลายๆภาษา โดยเฉพาะภาษา NodeJS เพราะ

บริษทัน้ีส่วนใหญ่จะใชภ้าษาน้ีเป็นหลกั ส่วนภาษาอ่ืนๆก็มีใชบ้า้งแลว้แต่ความถนดัของผูม้า  
 ฝึกสหกิจ 
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รูปภาพสถานที่ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี ก.1 สถานท่ีปฏิบติังานท่ีสถานประกอบการ 
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