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Abstract 

 
 K.S.P. Oversea Co., Ltd. is a company that operates offers freight forwarders and agents 
for customs formalities. The company prepares many documents for issuing receipts and the tax 
invoices are sent to the Customs Department. These records use a program installed on the 
company's computer to fill out customer information, receipts, and tax invoices. These is a need to 
develop a receipt and tax invoice form through the website to increase convenience of work. 
Therefore, the author was assigned to develop a system of receipts and tax invoices. It was a form 
for customer information on the website, together with the calculation of the price plus tax, and 
ability to save it as an image file and send it to the Customs Department. The system used the 
Brackets program, HTML to manage text, CSS for positioning, and JavaScript to calculate taxes 
and call the function of the Microsoft system to save the image. The system can help companies 
work more conveniently to send information to the Customs Department. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 บริษทั เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีท ำเก่ียวกบักำรน ำเขำ้ส่งออกนอกประเทศและ
ในประเทศ โดยทำงบริษัทจัดท ำ เ ร่ืองเอกสำรข้อมูลกำรซ้ือขำยน ำ เข้ำส่งออก โดยออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษีส่งให้กรมศุลกำกร โดยระบบงำนเดิมนั้ นบริษัทท ำงำนผ่ำนตัว
โปรแกรมท่ีติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทในกำรกรอกข้อมูลลูกค้ำ ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ำกบัภำษี และเน่ืองจำกทำงบริษทัมีควำมตอ้งกำรเพิ่มระบบกำรท ำงำนใหม่เป็นแบบกำรออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ในรูปแบบกำรท ำงำนบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรท ำงำน
ใหร้วดเร็วมำกยิง่ขึ้น  
 จำกท่ีกล่ำวข้ำงต้นทำงบริษัทจึงได้มอบหมำยให้ผู ้จัดท ำ ท ำกำรพัฒนำพัฒนำระบบ
ใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษี ในรูปแบบกำรกรอกขอ้มูลลูกคำ้ลงบนเว็บไซต ์พร้อมทั้งค  ำนวน
รำคำบวกภำษี ออกมำเป็นใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ำกบัภำษี และบนัทึกออกมำเป็นไฟล์รูปภำพเพื่อส่ง
ให้กรมศุลกำกร โดยท ำกำรพฒันำด้วยโปรแกรม Brackets โดยใช้ภำษำ HTML ในกำรจัดกำร
ขอ้ควำมตวัหนังสือ และใช้ภำษำ CSS ในกำรจดัต ำแหน่งกำรวำง และใช้ภำษำ JavaScript ในกำร
ค ำนวณภำษี และเรียกใช้ Function ของระบบ Microsoft ในกำรบนัทึกรูปภำพ โดยระบบสำมำรถ
ช่วยใหบ้ริษทัท ำงำนไดส้ะดวกมำกยิ่งขึ้นในกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษีเพื่อน ำส่งขอ้มูลต่อ
ใหก้รมศุลกำกร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
  เพื่อพฒันำระบบใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษี 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 พฒันำระบบในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั 

1.3.2 ฟังกช์นักำรท ำงำนของระบบ 
 1.3.2.1 สำมำรถป้อนขอ้มูลลูกคำ้ ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั, ท่ีอยู,่ เลขท่ีใบแจง้หน้ี, ลงวนัท่ี,

              จ ำนวนเงิน 
 1.3.2.2 สำมำรถค ำนวนรำคำบวกภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% โดยสำมำรถกรอก จ ำนวนเงิน

               , ภำษีมูลค่ำเพิ่ม, จ ำนวนเงินทั้งสินหลงัหกัภำษี 
  1.3.2.3 สำมำรถบนัทึกรูปภำพใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษี 
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1.4.1 ช่วยเพิ่มช่องทำงในกำรท ำงำนในกำรออกใบเสร็จ/ ใบก ำกบัภำษีไดดี้ยิง่ขึ้น 
 1.4.2 ช่วยท ำใหก้ำรท ำงำนในกำรออกใบเสร็จ/ ใบก ำกบัภำษี สะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
 1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล (Requirement Gathering and Detailed 
Study)  
 ผูจ้ดัท ำท ำกำรศึกษำหำขอ้มูล รวบรวมควำมตอ้งกำรตำมท่ีบริษทัไดม้อบหมำย รวบรวม
เก็บขอ้มูลจำกใบตวัอย่ำงท่ีทำงบริษทัได้ช้ีแจงบอกรำยละเอียดส่วนต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรพฒันำ
เวบ็ไซต ์รวมถึงขอบเขตกำรท ำงำนของระบบ และรวบรวมปัญหำท่ีไดเ้พื่อน ำไปแกไ้ขและปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภำพ และครอบคลุมมำกท่ีสุด รวมถึงศึกษำโปรแกรมและภำษำท่ีจะน ำมำใชใ้นกำร
พฒันำระบบ 

1.5.2 วิเครำะห์ระบบงำน (System Analysis) 
 เป็นขั้นตอนหลงัจำกท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลมำแลว้นั้น โดยน ำมำท ำกำรวิเครำะห์ และวำงแผน
กำรปฏิบติังำน โดยเร่ิมจำกกำรวิเครำะห์ภำพรวมของระบบ และฟังกช์นัในกำรใชง้ำนท่ีมีในระบบ
ว่ำควรปรับแกไ้ขหรือเปล่ียนให้เป็นแบบใด เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรให้มำกท่ีสุด โดย
น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยใช้แผนภำพ UML (Unified Modeling Language) ประกอบด้วย Use 
Case Diagram ในกำรน ำเสนอองคป์ระกอบของฟังกช์นัหลกัของระบบ 

 1.5.3 ออกแบบระบบงำน (System Design) 
 ในขั้นตอนน้ีจะท ำกำรออกแบบระบบท่ีจะน ำมำใช้จริง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ระบบท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ชใ้ห้มำกท่ีสุด โดยเร่ิมตน้กำรออกแบบในส่วนของหน้ำ
เวบ็ไซต ์ตำมท่ีทำงบริษทัไดม้อบหมำยในส่วนของกำรท ำงำนบนเวบ็ไซต ์กำรป้อนขอ้มูล วนัท่ีและ
ค ำนวณภำษี ต ำแหน่งขอ้ควำมต่ำงๆ 
  1.5.3.1  ออกแบบสถำปัตยกรรม (Architectural Design) 
   สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำระบบเป็นแบบไคลแอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
  1.5.3.3  ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design)  

โดยเนน้ใหส้ำมำรถงำนไดง้่ำย ไม่ซบัซอ้น โดยใชห้ลกักำรขอ้มูลจริงท่ีเรำ
ไดท้ ำกำรเก็บขอ้มูลมำในรูปแบบเอกสำร โดยมีกำรป้อนขอ้มูลส่วนของ
ลูกคำ้ และน ำมำค ำนวณภำษีออกมำแสดงใหผู้ใ้ชง้ำนเขำ้ใจง่ำยไม่ซบัซอ้น  
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 1.5.4 จัดท ำหรือพฒันำระบบ (System Development) 
 ขั้นตอนในกำรพฒันำระบบ เป็นกำรน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดวิ้เครำะห์และออกแบบระบบไว ้
น ำมำพฒันำ ตำมขั้นตอนและวิธีกำรท่ีไดเ้ตรียม โดยพฒันำโปรแกรมกำรค ำนวนโดยใชภ้ำษำ  java 
Script กำรค ำนวนหำผลลพัธ์แลว้แสดงค่ำออกมำ ใชโ้ปรแกรม Bracketsในกำรพฒันำระบบ โดยใช้
ภำษำ HTML,  JavaScript, CSS  

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล (System Testing) 
 ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรทดสอบและพฒันำระบบไปพร้อมๆ กนั โดยกำรท ำกำรทดสอบฟังกช์นั 
รวมไปถึงกำรใช้งำนระบบต่ำงๆ เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมพร้อมในกำรใช้งำนของ
เวบ็ไซต ์โดยให้พนกังำนภำยในบริษทัไดช่้วยทดสอบฟังก์ชนักำรท ำงำน หำกพบขอ้ผิดพลำดจะท ำ
กำรแกไ้ขปรับปรุงให้ตรงตำมควำมตอ้งมำกท่ีสุด และน ำไปสรุปผล เพื่อปรับปรุงและพฒันำให้ดี
ยิง่ขึ้น 

1.5.6  จัดท ำเอกสำร 
  เป็นกำรจัดท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดท ำโครงงำน วิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและคู่มือกำรใชง้ำนส ำหรับสถำน
ประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 

 
1.6  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 62 ส.ค. 64 
1.รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2.วิเครำะห์ระบบ 
3.ออกแบบระบบ 
4.พฒันำระบบ 
5.ทดสอบระบบ 
6.จดัท ำเอกสำร 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.7.1 ฮำร์ดแวร์  

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น Nitro 5 

- Intel Core i5-8300H 

- NVIDIA GTX 1050 Ti 

- 16 GB DDR5 2933 MHz 

- 250 GB SSD PCIe M.2 

- Windows 10 Home (64 Bit) 

 

1.7.2 ซอฟต์แวร์  
 1.6.2.1 ระบบปฏิบติักำร Microsoft windows 10  

 1.6.3.2 โปรแกรม Brackets 

  
 

 
 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผู ้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 ความหมาย ใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ากบัภาษี1 
 2.1.1 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 
  หรือท่ีตามกฎหมายเรียกวา่ ใบรับ เป็นเอกสารท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งออกให้ลูกคา้
ท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการทนัทีท่ีมีการรับเงิน เพื่อเป็นการยืนยนัว่า คุณไดรั้บเงิน หรือ ลูกคา้ไดท้ าการ
ช าระเงินเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงใบเสร็จรับเงินจะตอ้งระบุรายการสินคา้หรือบริการพร้อมทั้งราคาท่ีท า
การซ้ือขายและราคาท่ีตกลงช าระไวด้ว้ย 
 2.1.2 ใบก ากบัภาษี (Tax Invoice) 
  เป็นเอกสารส าคญัท่ีผูป้ระกอบการท่ีท าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่าเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกคา้มาแลว้ โดยจะตอ้งออกให้กบัลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้และ
บริการทุกคร้ังท่ีท าการขายสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีใบก ากับภาษีจะตอ้งระบุมูลค่าของสินคา้หรือ
บริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการเรียกเก็บจากลูกคา้ในแต่ละคร้ัง 

• ธุรกิจค้าขาย ผูป้ระกอบการจะตอ้งออกใบก ากบัภาษีให้กบัลูกคา้ทนัทีท่ีมี
การส่งมอบสินคา้แมว้า่ลูกคา้หรือผูซ้ื้อสินคา้ยงัไม่ช าระเงินค่าสินคา้ก็ตาม 

• ธุรกิจให้บริการ ผูป้ระกอบการจะสามารถออกใบก ากบัภาษีไดก้็ต่อเม่ือ 
ลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการนั้นท าการช าระค่าบริการ 

 
ตารางท่ี 2.1 ใบเสร็จรับเงิน VS ใบก ากบัภาษี กบัความต่างกนั 

ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษ ี
ไม่ตอ้งจด VAT ก็ออกได ้ ตอ้งจด VAT ถึงจะออกใบก ากบัภาษีได ้
ออกเม่ือมีการขายสินคา้หรือบริการคร้ังละ 100 
บาทขึ้นไป 

ตอ้งออกใบก ากบัภาษีทุกคร้ังท่ีท าการซ้ือ-ขาย 

ออกเม่ือมีการรับช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการ
เท่านั้น 

ตอ้งออกใบก ากบัภาษีทนัทีท่ีส่งมอบสินคา้ 
(แมจ้ะยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน) 

 
 

1 https://www.itax.in.th/media/ใบเสร็จ-vs-ใบก ากบัภาษี/ 
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 โดยผูจ้ดัท าไดศึ้กษาความหมายและทฤษฎีเก่ียวกบัใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีเพื่อน า
ความรู้มาเป็นแนวทางในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 
 
2.2 หลกัการค านวณภาษีเบื้องต้น2 
 การค านวณภาษี คือ การน ารายไดร้วมทั้งปี หักออกดว้ยค่าใชจ่้าย หักดว้ยค่าลดหย่อน แลว้
น ายอดท่ีเหลือไปค านวณภาษีตามอตัราท่ีก าหนด ซ่ึงจะเห็นไดว้่า การค านวณตอ้งมีส่ีองคป์ระกอบ
หลกั ดงัน้ี 
 1. รายไดร้วมทั้งปี 
  นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม หรือในภาษากฎหมาย เรียกว่า "เงินได้
พึงประเมิน” ตวัอย่าง เช่น เงินเดือน รวมถึงรายไดจ้ากการท างานพิเศษ โดยก่อนท่ีจะน าเงินไดพ้ึง
ประเมินไปค านวณค่าใช้จ่าย จะหักออกดว้ยเงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ เช่น เงินท่ีลงทุนในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ส่วนท่ีไม่เกิน 10,000 บาท หรือเงินสะสมกองทุนบ านาญขา้ราชการ 
 2. ค่าใชจ่้าย 
  ตามกฎหมายก าหนดใหห้กัค่าใชจ่้ายตามประเภทของรายไดค้รับ เช่น กรณีรายได้
ทัว่ไปอยา่งพนกังานออฟฟิศ สามารถหกัค่าใชจ่้ายได ้40% ของเงินไดท่ี้ค านวณจากขอ้ 1 ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่เกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
 3. ค่าลดหยอ่น 
  หลงัน าเงินไดพ้ึงประเมิน หักออกดว้ยค่าใชจ่้ายแลว้ ก็น าตวัเลขท่ีเหลือมาหักออก
ดว้ยค่าลดหย่อน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าลดหย่อนของตวัเราเอง, คู่สมรส, บุตร, บิดามารดา รวมไปจนถึงเบ้ีย
ประกันสุขภาพบิดามารดา, เบ้ียประกันชีวิต, เงินท่ีลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพส่วนท่ีเกิน 
10,000 บาท , เ งินลงทุนใน  LTF, RMF, ดอกเบ้ียเ งินกู้เพื่อ ซ้ือท่ีอยู่อาศัย , เ งินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม เป็นตน้ 
  จากนั้ นจึงน ามาหักออกด้วยเงินบริจาค เหตุผลท่ีต้องน ามาค านวณภายหลัง 
เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้วงเงินบริจาคไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินไดห้ลงัหักค่าลดหย่อนนั่นเอง
ครับ 
 
 
 
 

 
2 https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/basic-principles-for-tax-calculation 
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 4. อตัราภาษี 
  ถึงตอนน้ีจะได้เงินได้สุทธิ ท่ีจะน าไปใช้ค  านวณภาษีแลว้ โดยอตัราภาษีจะเป็น
แบบขั้นบนัได เช่น 

ตารางท่ี 2.2 อตัราภาษีแบบขั้นบนัได 
รายได้ อตัราภาษีท่ีต้องเสีย 

รายไดไ้ม่เกิน 150,000 บาท ไม่ตอ้งเสียภาษี 
รายได ้150,001-300,000 บาท ร้อยละ 5 
รายได ้300,001-500,000 บาท ร้อยละ 10 
รายได ้500,001-750,000 บาท ร้อยละ 15 

 โดยอัตราภาษี ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนข้างต้น จะมีการปรับปรุงอยู่เสมอ สามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลล่าสุดไดท่ี้ กรมสรรพากร 
 จากการค านวณตามอตัราภาษีขา้งตน้ ถึงตอนน้ีจะไดย้อดเงินภาษีท่ีตอ้งช าระแลว้ จากนั้น 
น าภาษีท่ีค  านวณไดน้ี้ เปรียบเทียบกบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีเราไดช้ าระไปแลว้ในระหว่างปี หากยอด
รวมภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย สูงกว่าภาษีท่ีค  านวณได้ ก็จะไดรั้บเงินภาษีคืน และในทางตรงขา้ม หากยอด
รวมภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ต ่ากว่าภาษีท่ีค  านวณได้ ก็มีหน้าท่ียื่นช าระภาษีเพิ่มเติม แต่ถา้เลขทั้งสองตวั
เท่ากนั ก็หมายความว่า เราไดช้ าระภาษีครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งช าระเพิ่ม และไม่ไดเ้งินคืน แต่ยงัคง
ตอ้งยืน่แบบภาษีไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานเท่านั้น ส าหรับตวัเลขภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จะอยูใ่นหนงัสือรับรอง
การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีนายจา้งจะส่งให้เม่ือมีการช าระเงิน หรือบางบริษทั จะส่งให้พนกังานประจ า
ตอนปลายปี เพื่อใชเ้ป็นเอกสารในการยืน่แบบภาษี 
 โดยผูจ้ดัท าไดน้ าหลกัการในการค านวนภาษีเรามาใช้เป็นแนวทางวิธีในการพฒันาระบบ
ในการค านวณภาษีโดยได้ใช้ภาษา JavaScript ในการค านวนค่าเพื่อแสดงค่าออกมา ท าไมตอ้งใช้
ภาษา JavaScript ภาษา JavaScript สามารถท าการเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน การเขียนโปรแกรม
เชิงวตัถุ หรือการเขียนโปรแกรมแบบ Functional เราจึงเลือกใชภ้าษา JavaScript ในการค านวน 
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2.3 การเรียนรู้ และการใช้งาน Brackets3

 

 

 
รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์โปรแกรม Brackets 

 Brackets คือ เป็นโปรแกรมใช้ส าหรับการแกไ้ข การพฒันาโปรแกรม (เขียนโคด้) แบบ 
Open-Source เหมาะส าหรับ Programmer หรือ ผูพ้ฒันาโปรแกรม สามารถน ามาใชง้าน ในการเขียน
โปรแกรมตามภาษาต่างๆ ไดดี้ ทั้งยงัใชง้านง่าย โดยเนน้ในเร่ืองของการท าเวบ็ไซต ์สนบัสนุนภาษา 
HTML, CSS, JavaScript อีกทั้ งย ังเป็น Project Open-Source ซ่ึงแจกให้ไปใช้งานกันแบบฟรีๆ 
โปรแกรม Brackets ยงัมีระบบพรีวิวกนัให้ดูแบบ Real Time วา่ เม่ือเขียน Code ไปแบบน้ี แลว้หนา้
เว็บไซต์ของจริงจะออกมาเป็นรูปแบบยงัไง เม่ือดูแล้วยงัไม่พอใจก็กลบัไปแก้ใหม่ อีกทั้งยงัมี 
Option พิเศษต่างๆ อีก เช่น เคร่ืองมือเลือกสี, เคร่ืองมือไล่สี เป็นตน้ พร้อมแสดงตวัอยา่งสีให้ดูทนัที 
 โดยผูจ้ดัท าไดน้ า Brackets มาใชใ้นการพฒันาระบบในส่วนของหนา้เวบ็ตวัใบเสร็จรับเงิน 
เน่ืองจากตวังานท่ีสร้างหน้าเว็บให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แลว้จ าเป็นตอ้งดูผลแบบ Real 
Time วา่ เม่ือเขียน Code ไปแบบน้ี แลว้หนา้เวบ็ไซตข์องจริงจะออกมาเป็นรูปแบบยงัไง เพื่อให้การ
ท างานสะดวกและรู้ผลลพัธ์ไดร้วดเร็วแบบ Real Time ต่อการพฒันาระบบเวบ็ไซต ์

โดยผูจ้ดัท าไดน้ าโปรแกรม Brackets มาใชใ้นส่วนของการจดัการแบ่งหน้าภาษาท่ีชัดเจน
เพราะท าใหผู้ใ้ชง้านใชง้านไดส้ะดวกและเขา้ใจง่ายไม่มีความซบัซอ้น  

 

 

รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งการใชง้านโปรแกรม Brackets 
 โดยไดเ้ตรียมภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา 2 ส่วน คือ HTML , CSS 

 
3
 https://www.amyeditor.com/โปรแกรม-brackets-เขียนโคด้ใชง้่าย 
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รูปท่ี 2.3 หนา้จอพฒันาระบบดว้ยโปรแกรม Brackets 

 จากรูปท่ี 2.3 แสดงภาษา HTML ท่ีใชใ้นการออกแบบหนา้ตาของตวัเวบ็ไซต์ตามท่ีได้เก็บ
ข้อมูลมาโดยจะใช้ในการ ป้อนข้อมูล ช่ือ ท่ีอยู่ เลข ID วนัท่ี จ านวนเงิน และขนาดตัวหนังสือ
สามารถจดัท าไดห้นา้น้ี 

 
รูปท่ี 2.4 หนา้จอพฒันาระบบดว้ยโปรแกรม Brackets 
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 จากรูปท่ี 2.4 แสดงภาษา CSS ท่ีใช้ในการก าหนดรายละเอียดทุกส่วนของ  HTML เช่น 
ขนาดตวัหนงัสือ การก าหนดต าแหน่งของตวัหนงัสือหรือช่องการใส่ขอ้มูลท่ีมีความละเอียดในการ
จดัวางต าแหน่งตามท่ีเราตอ้งการ และการก าหนดสีของตวัหนงัสือก็ท าไดเ้ราสามารถก าหนดขอ้มูล
ลงไปแลว้เราจะเอาช่ือตวัแปลท่ีเก็บเรียกใชผ้า่นทางหนา้ HTML มาแสดงผล 
 
2.4 ภาษา HTML4 
 เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ยอ่มาจากค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผ่านลิงค ์(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง 
ๆ ท่ีแสดงอยู ่ HTML ถูกพฒันาจาก SGML และ Tim ก็คิดเสมือนว่า HTML เป็นโปรแกรมย่อยของ 
SGML อยู่ในตอนนั้น ต่อมาในปี 1996 เพื่อก าหนดมาตรฐานให้ตรงกัน W3C World Wide Web 
Consortium จึงเป็นผูก้  าหนดสเปกทั้งหมดของ HTML และปี 1999 HTML 4.01 ก็ถือก าเนิดขึ้น โดย
มี HTML 5 ซ่ึงเป็น Web Hypertext Application ถูกพฒันาต่อมาในปี 2004 นอกจากน้ียงัมีการพฒันา
ไปเป็น XHTML ซ่ึง คือ Extended HTMLซ่ึงมีความสามารถและมาตรฐานท่ีรัดกุมกว่าอีกด้วย 
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ W3C (World Wide Web Consortium) 

 
รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ HTML 

 ผูจ้ดัท าน า HTML มาใช้ในการใส่ขอ้มูล เช่น ตวัหนังสือ ขนาดตวัหนังสือ ช่องการป้อน
ขอ้มูล และขนาดของหนา้เวบ็ไซต ์และดว้ยโปรแกรมของ Brackets ยงัสามารถน าภาษาอ่ืนๆ น ามา
เขียนเขา้ดว้ยกนักบั HTML รวมอยูด่ว้ยกนัไดภ้ายในหนา้เดียวของ HTML แต่จะมีเง่ือนไขในการน า
ภาษานั้นๆ เขา้มาใช ้ในท่ีน้ีไดน้ าภาษา JavaScript เขา้มารวมอยูใ่น HTML ในการพฒันาในคร้ังน้ี 
 
 
 
 

 
4
 http://www.codingbasic.com/html.html 
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2.5 JavaScript5 

 
รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์ JavaScript 

 ภาษา JavaScript หรือยอ่ JS เป็นภาษาเขียนโปรแกรมท่ีถูกพฒันาและปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
มาตรฐานของ ECMAScript; ภาษา JavaScript นั้นเป็นภาษาระดบัสูง คอมไพลใ์นขณะท่ีโปรแกรม
รัน (JIT) และเป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบหลายกระบวนทศัน์ เช่น การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน 
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ หรือการเขียนโปรแกรมแบบ Functional; ภาษา JavaScript มีไวยากรณ์
ท่ีเหมือนกบัภาษา C ใช้วงเล็บเพื่อก าหนดบล็อคของค าสั่ง นอกจากน้ี JavaScript ยงัเป็นภาษาท่ีมี
ประเภทขอ้มูลแบบไดนามิกส์ เป็นภาษาแบบ Prototype-based และ First-class function 

ภาษา JavaScript นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีหลกัของการพฒันาเวบ็ไซต ์(World Wide Web) 
ท าให้หน้าเว็บสามารถตอบโตก้ับผูใ้ช้ได้โดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งรีเฟรชหน้าใหม่ (Dynamic website) 
เว็บไซต์จ านวนมากใช้ภาษา JavaScript ส าหรับควบคุมการท างานท่ีฝ่ัง Client-side นั่นท าให้เว็บ
เบราวเ์ซอร์ต่างๆ มี JavaScript engine ท่ีใชส้ าหรับประมวลผลสคริปของภาษา JavaScript ท่ีรันบน
เวบ็เบราวเ์ซอร์ 
 

2.6 CSS6 

 
รูปท่ี 2.7 ภาษา CSS 

 
5 http://marcuscode.com/lang/javascript/introducing-to-javascript 
6
 https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/79237/CSS 
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CSS คือ ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง 

พื้นหลงั เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลกัษณะเป็น

ภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถู้กก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษา

หน่ึงในการตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

 ประโยชน์ของ CSS 
 CSS มีประโยชน์อยา่งหลากหลาย ซ่ึงไดแ้ก่ 
  1.ช่วยให้เน้ือหาภายในเอกสาร HTML มีความเขา้ใจไดง้่ายขึ้นและในการแก้ไข
     เอกสารก็สามารถท าไดง้่ายกวา่เดิม เพราะการใช้ CSS จะช่วยลดการใช ้
     ภาษา HTML ลงไดใ้นระดบัหน่ึง และแยกระหวา่งเน้ือหากบัรูปแบบในการ 
     แสดงผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
  2.ท าให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว เน่ืองจาก  code ในเอกสาร HTML ลดลง 
     จึงท าใหไ้ฟลมี์ขนาดเลก็ลง 
  3.สามารถก าหนดรูปแบบการแสดผลจากค าสั่ง style sheet ชุดเดียวกนั ให้มีการ
     แสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรือในทุกๆ หน้าได ้ช่วยลดเวลาในการ
     ปรับปรุงและท าให้การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงั
     สามารถควบคุมการแสดงผล ใหค้ลา้ยหรือเหมือนกนัไดใ้นหลาย Web Browser 
  4.ช่วยในการก าหนดการแสดงผลในรูปแบบท่ีมีความเหมาะกบัส่ือต่างๆ ไดเ้ป็น
     อยา่งดี 
  5.ท าให้เวบ็ไซตมี์ความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทนัสมยั สามารถรองรับ
     การใชง้านในอนาคตไดดี้ 
 

2.8 Website7 

  เว็บไซต์ เป็นชุดหน้าเว็บ หรือเอกสารท่ีเขา้ถึงไดผ้่านอินเทอร์เน็ต เราสามารถเขา้ถึงหนา้
เวบ็ไซตไ์ด ้โดยใชเ้บราวเ์ซอร์ นอกจากน้ียงัสามารถเขา้ถึงหนา้แรกของเว็บไซตไ์ดง้่าย ๆ ดว้ยการ
ใส่ขอ้ความคน้หาในเคร่ืองมือคน้หา เม่ือมีคนให้ท่ีอยู่เว็บไซต์ หรือคุณท าการคน้หาในเคร่ืองมือ
คน้หา คุณจะถูกส่งไปยงัหนา้แรก หรือโฮมเพจของเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นหนา้แนะน าธุรกิจ และน าเสนอ
ขอ้มูล จากหนา้แรกคุณสามารถคลิกลิงก ์เพื่อไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของเวบ็ไซตไ์ด ้ไม่วา่จะเป็น Product, 
Service, Blog หรือ Contact ดงันั้นเวบ็ไซตจึ์งสามารถประกอบดว้ยหนา้เวบ็หน่ึงหนา้ หรือหลาย ๆ 
หนา้ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัเจา้ของเวบ็ไซตต์อ้งการน าเสนออะไรบา้ง 

 
7 https://www.ar.co.th/kp/th/445 
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            เวบ็ไซตจึ์งเปรียบเสมือนหนงัสือหน่ึงเล่มท่ีตอ้งมีปก หรือหนา้แรกของเวบ็ไซต ์เพื่ออธิบาย
ธุรกิจ ซ่ึงสามารถประกอบไปดว้ยขอ้มูลประเภทใดก็ได ้ท่ีตอ้งมีขอ้ความ สี กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียง 
 ท าไมคนถึงต้องเข้าเว็บไซต์? 
            โดยทัว่ไปแลว้คนส่วนใหญ่เขา้ชมเวบ็ไซตด์ว้ยเหตุผล 2 ประการดว้ยกนั 
 - เพื่อหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ตวัอย่างเช่น นกัเรียนท่ีก าลงัมองหาขอ้มูล หรือรูปภาพ ประกอบ
รายงานของตน หรือคนคน้หาร้านคา้ท่ีอยูใ่กลต้วัมากท่ีสุด  เป็นตน้  
 - เพื่อซ้ือสินคา้ หรือบริการ ผูเ้ขา้ชมอาจตอ้งการซ้ือซอฟต์แวร์ท่ีขายดี หรือล่าสุด, ดาวน์
โหลดโปรแกรมซอฟตแ์วร์ และเขา้ร่วมการสนทนาออนไลน์เก่ียวกบังานอดิเรกท่ีช่ืนชอบ เป็นตน้ 
 ประโยชน์ของเว็บไซต์ 
 1.การแสดงตนออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
           การมีเว็บไซต์ หมายความว่า ลูกคา้จะสามารถคน้หาคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา แมน้อก
เวลาท าการก็ตาม ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกสบายในบา้นของตนเอง
โดยไม่มีการกดดนั เพื่อใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ 
 2. การแลกเปล่ียนขอ้มูล 
            เวบ็ไซต ์เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีท าให้การส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายง่าย และ
รวดเร็วขึ้น คุณสามารถแสดงเวลาเปิดท าการ, ใส่ขอ้มูลการติดต่อ, แสดงภาพสถานท่ีหรือผลิตภณัฑ์
ของคุณ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูลจากลูกค้า นอกจากน้ี คุณยงัสามารถ
อัปโหลดวิดีโอโปรโมตเพื่อดึงดูดลูกค้า และขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น่ีจึงเป็นวิธีท่ีดีในการโปรโมตโซเชียลมีเดียของคุณ และสร้างชุมชนกบัลูกคา้ของคุณ
อีกดว้ย 
 3. สร้างความน่าเช่ือถือ 
            ในโลกสมยัใหม่ คนส่วนใหญ่คาดหวงัว่าบริษทัต่าง ๆ จะสามารถใหบ้ริการขอ้มูล
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ ดังนั้นการมีเว็บไซต์ และท่ีอยู่อีเมล ก็เหมือนกับการมีหมายเลข
โทรศัพท์ หรือท่ีอยู่ท่ีสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ โดยเว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประโยชน์ในการแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจให้กบัลูกคา้ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้นการมีเว็บไซตท่ี์ใช้
งานง่าย และมีคุณภาพจะท าใหลู้กคา้รู้สึกสบายใจในการใชบ้ริการของคุณ 
 4. ขยายตลาด 
            เน่ืองจากเวบ็ไซตข์องคุณสามารถเขา้ถึงทุกคนทัว่โลกได ้ท าให้ขจดัอุปสรรคทาง
ภูมิศาสตร์ไดง้่ายกวา่ท่ีเคย เพราะทุกคนจากทุกประเทศจะสามารถคน้หาบริษทัของคุณได ้
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 5. ขอ้มูลเชิงลึกของผูบ้ริโภค 
            เคร่ืองมือวิเคราะห์เว็บไซต์ ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่า ลูกคา้ของคุณคือใคร , 
พวกเขาพบคุณไดอ้ยา่งไร หรือส่ิงท่ีพวกเขาชอบ เป็นตน้ เพื่อน าไปปรับใหเ้ขา้กบัธุรกิจ และเพิ่มการ
สั่งซ้ือผา่นเวบ็ไซตใ์หดี้ยิง่ขึ้น 
 โดยผูจ้ดัท าได้ศึกษาหลกัการทฤษฎีและวิธีในการท าเว็บไซต์น ามาใช้ โดยใช้โปรแกรม 

Brackets ในการ Run ตวัเว็บผ่าน Google Chrome ในการแสดงผลให้กบัผูใ้ช้งงานเม่ือท าการ Run 

โปรแกรมจะแสดงหนา้เวบ็ของตวัโปรเจ็คผา่นเวบ็ Google Chrome  

 

 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จ ากดั 
 ท่ีตั้ง    : 1025/58 ซอยสุขสวสัด์ิ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
       กทม. 
 โทรศพัท ์  : 02-0545324 

E-mail   : pailin.shipping@gmail.com 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จ ากดั 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการน าเขา้ส่งออกนอก
ประเทศและในประเทศ โดยทางบริษทัจดัท าเร่ืองเอกสารขอ้มูลการซ้ือขายน าเขา้ส่งออก โดยออก
ใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ากบัภาษีส่งให้กรมศุลกากร ท ากิจกรรมของตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้
และตวัแทนออกของ (ตวัแทนด าเนินพิธีการศุลกากร) 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   

 
รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานของบริษทั เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จ ากดั 

 

 
รูปท่ี 3.3 การท างานภายใน บริษทั เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จ ากดั 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 งานท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมาย โดยท าหนา้กรอกขอ้มูลของลูกคา้ลงในโปรแกรมของบริษทั
ท่ีเช่ือมต่อกบักรมศุลกากร แลว้ส่งเร่ืองต่อไปใหก้รมศุลกากรอนุมติั  
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือ-นามสกุล : นาย ณฐัพธัร กวินเลิศเสถียร 
 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการ 
 อีเมล  : pailin.shipping@gmail.com 
 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2564  
 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ระบบใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษี บนเวบ็ไซตเ์พื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรท ำงำนให้
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น จำกเดิมนั้นท ำงำนผ่ำนตวัโปรแกรมท่ีติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัใน
กำรกรอกขอ้มูลลูกคำ้ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ำกบัภำษี โดยมีฟังกช์นักำรท ำงำนสำมำรถระบุขอ้มูลของ
ลูกคำ้ ช่ือบริษทั ท่ีอยู่ เลขท่ีใบแจง้หน้ี ลงวนัท่ี และจ ำนวนเงินเพื่อน ำไปค ำนวนภำษีมูลค่ำเพิ่มรวม
จ ำนวนเงินทั้งส้ินน ำมำแสดง และบนัทึกขอ้มูลเป็นรูปภำพได ้โดยพฒันำดว้ยโปรแกรม Brackets 
ใช้ภำษำ HTML ในกำรจัดกำรข้อควำมตัวหนังสือ และ CSS ในกำรจัดต ำแหน่งกำรวำง  และ 
JavaScript ในกำรค ำนวณภำษี รวมถึงกำรเรียกใช้ Function ของระบบ Microsoft ในกำรบันทึก
รูปภำพ โดยระบบสำมำรถช่วยให้บริษทัท ำงำนไดส้ะดวกมำกยิ่งขึ้นในกำรท ำงำนส่งขอ้มูลให้กรม
ศุลกำกร 
  

 
 รูปท่ี 4.1 หนำ้จอโปรแกรม Brackets ท่ีใชใ้นกำรพฒันำ  
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4.2 การท างานของระบบ 
 4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 

 4.2.1.1 แสดงฟังกช์นักำรท ำงำนของระบบดว้ย Use Case Diagram    

 

 
รูปท่ี 4.2  Use Case Diagram ของระบบใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษี 
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4.2.1.2 แสดงรำยละเอียดของยสูเคส (Use Case Description) 
ตำรำงท่ี 4.1 แสดงรำยละเอียดของ Use Case : Inputdata 

Use Case ID UC1 

Use Case Name Inputdata 

Brief Description เป็นส่วนท่ีใหผู้ใ้ชท้  ำกำรกรอกขอ้มูล ช่ือบริษทั, ท่ีอยู ่, เลขID, เลขใบ

แจง้หน้ี, วนัท่ี, เลขท่ี 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow           1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชค้ลิกป้อนขอ้มูล  

                  - ช่ือบริษทั, ท่ีอยู,่ เลขID, เลขใบแจง้หน้ี, วนัท่ี, เลขท่ี  

          2. จำกนั้นท ำกำรคลิกปุ่ ม “Click” เพื่อท ำรำยกำรหนำ้ต่อไป 

Post Condition - 

Alternative Flows - 

 
ตำรำงท่ี 4.2 แสดงรำยละเอียดของ Use Case : calculate 

Use Case ID UC2 

Use Case Name calculate 

Brief Description ใหผู้ใ้ชท้  ำกำรป้อนจ ำนวนเงินเพื่อน ำไปค ำนวณหกัภำษี 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow          1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ช ้ท ำกำรกรอกขอ้มูลจ ำนวนเงิน  

         2. จำกนั้นคลิกปุ่ ม “ค ำนวณ” เพื่อแสดงจ ำนวนเงินหกัภำษี 

Post Condition - 

Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 4.3 แสดงรำยละเอียดของ Use Case : save picture 
Use Case ID UC3 

Use Case Name save picture 

Brief Description ใหผู้ใ้ชท้  ำกำรคลิกเพื่อบนัทึกใบเสร็จและใบก ำกบัภำษีเป็นรูปภำพ 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions เม่ือผูใ้ชท้ ำกำรป้อนจ ำนวนเงินและค ำนวณเรียบร้อยแลว้ 

Main Flow           1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ ม “Save” เพื่อท ำกำรบนัทึก  

          2. จำกนั้นคลิกยนืยนั “Save” อีกคร้ัง  

          3. เลือกท่ีอยูไ่ฟลรู์ปภำพท่ีตอ้งกำรเก็บลงไปคลิก “ยนืยนั” 

Post Condition รูปภำพใบเสร็จและใบก ำกบัภำษีท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อย 

Alternative Flows - 

 
4.3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 

 
รูปท่ี 4.3 หนำ้เวบ็ไซตส์ ำหรับกรอกขอ้มูล 

 จำกรูปท่ี 4.3 แสดงหนำ้เวบ็ส ำหรับกรอกขอ้มูล โดยประกอบดว้ยขอ้มูล 
  - ช่ือบริษทั  
  - ท่ีอยูบ่ริษทั  
  - Taxpayer ID (เลขไอดี)  
  - เลขท่ีใบแจง้หน้ี  
  - ลงวนัท่ี  
  - เลขท่ี  
 จำกนั้นคลิกปุ่ ม Click เพื่อไปหนำ้ท ำรำยกำร 
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รูปท่ี 4.4 หนำ้ใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ำกบัภำษี 
 จำกรูปท่ี 4.4 แสดงหนำ้ใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ำกบัภำษี โดยประกอบไปดว้ยขอ้มูล 

- ช่ือบริษทั   
- ท่ีอยูบ่ริษทั  
- เลขID  
- เลขใบแจง้หน้ี  
- วนัท่ี  
- เลขท่ี  
- จ ำนวนเงิน,  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม, จ ำนวนเงินทั้งส้ิน 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 
 จากการพฒันาระบบใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี ให้กับ บริษทั เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี 
จ ากดั ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านไดส้ะดวกมากยิง่ขึ้น โดยสามารถท าการการกรอกขอ้มูลใบเสร็จ 
และใบก ากบัภาษี ค  านวนภาษี และยงัสามารถบนัทึกออกมาเป็นรูปเอกสาร มีการท างานไดร้วดเร็ว 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผูใ้ชแ้ละบริษทัต่อไปไดดี้ยิง่ขึ้น ซ่ึงผูจ้ดัท าไดใ้หพ้นกังานท่ี
ปรึกษาไดร่้วมทดลองใช้งาน เพื่อหาขอ้ผิดพลาด หรือจุดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม ผลจากการ
ทดสอบระบบสามารถท าไดต้รงตามวตัถุประสงค ์และตามความตอ้งการขององคก์ร ทางบริษทัพึง
พอใจกบัผลงานท่ีไดรั้บ 
 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.1.1 เง่ือนไขการจดัวางต าแหน่งท าให้ไม่สามารถป้อนขอ้มูลท่ีอยู่ในบรรทดั
   เดียวกนัไดเ้ป็นไปไดย้าก 

5.1.1.2 ยงัขาดการใส่จ านวนเงิน และใหท้ าการอ่านเลขจ านวนเงินออกมาเป็น   
             ภาษาไทย  
5.1.1.3 ยงัขาดการแสดงเลขท่ีใบเสร็จใหอ้ยู ่ณ ปัจจุบนัท่ีท าการใชง้าน 

5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในอนาคตควรเพิ่มฟังก์ชนัการท างานท่ีรองรับการใช้

งานของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ 
5.1.2.1 การบนัทึกขอ้มูลเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล และสามารถกลบัไปแกไ้ขขอ้มูล 
            ภายในไดอี้กคร้ัง 
5.1.2.2 การแสดงจ านวนเงินเป็นค าอ่านภาษาไทย 
5.1.2.3 การแสดงเลขท่ีใบเสร็จเปลี่ยนไปตาม ณ ปัจจุบนั โดยจะตอ้งสร้าง 
            ฐานขอ้มูลเพื่อเก็บขอ้มูลและน าไปเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลวา่มีขอ้มูลอยู่ 
            เท่าไร และเลขใบเสร็จต่อไปเลขอะไรเพื่อใชใ้นการอา้งอิงในการแสดง  
            ตวัเลข ณ ปัจจุบนั 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ท าให้เขา้ใจเก่ียวกบัระบบงานท่ีบริษทัมากขึ้น ทราบถึงการท างาน และเรียนรู้ลองท าอะไร
ใหม่ๆ การท่ีไดพ้ฒันาระบบให้กบับริษทันบัว่าเป็นประสบการณ์ท่ีดีท าให้ผมเกิดการพฒันาทกัษะ
การเขียนโปรแกรมไดศึ้กษาหาขอ้มูลคน้ควา้เพื่อท่ีจะน าไปต่อยอดกบัการท างานในธุระกิจต่อไป
และในการฝึกสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ผูจ้ ัดท าได้พฒันาระบบเว็บไซต์ให้กับบริษทัตรงกับความ
ตอ้งการของบริษทั และตรงกบัหลกัสูตรท่ีไดเ้รียนมา ไดน้ าความรู้ความสามารถมาใช้และแก้ไข
ปัญหาตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการและสามารถน าความรู้น้ีไปต่อยอดในการสร้างพฒันาระบบเวบ็ไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไปในภายภาคหนา้ 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ในช่วงสถานการณ์โควิดท่ีเราไม่สามารถไปท างานท่ีบริษทั ท าใหก้ารติดต่อหรือการเรียนรู้

ท่ีจะปรึกษากบัระบบงานท่ีบริษทัไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ 
 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 

5.2.3.2 ควรตั้งจุดประสงค์ท่ีเราตอ้งการในตวัโครงงานว่าตอ้งการอะไรเพื่อให้กา
ท างานเป็นไปอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน และตามท่ีตั้งใจไว ้
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