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บทคัดย่อ 

 

 บริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ การทาํการผลิตเพื่อการส่งออกถึง

ต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกา ไตห้วนัและอ่ืนๆ ผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยือกแข็งในรูปแบบ

พร้อมปรุง และพร้อมรับประทาน โดยทางบริษทัไดมี้การพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัสําหรับจดัการ

ระบบหลงับา้นสาํหรับจดัการขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทใ์นบริษทัฯ สามารถช่วยใหร้องรับการทาํงาน

ของระบบหน้าบา้นของเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ ทางบริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกัด จึงได้

มอบหมายใหผู้จ้ดัทาํ ทาํการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการหมายเลขโทรศพัทภ์ายในบริษทัฯ ขึ้นมา 

โดยระบบสามารถช่วยให้พนกังานทุกฝ่ายสามารถคน้หาหมายเลขโทรศพัทใ์นองคก์ร โดยสืบคน้

ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันว่าตอ้งการคน้หาหมายเลขโทรศพัท์ โดยท่ีไม่ตอ้งไปเปิดเอกสารเพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็ว โดยทาํการพฒันาดว้ยโปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ โดยใชภ้าษาพีเอชพี 

และเอชทีเอ็มแอล และใชฐ้านขอ้มูลจาก มายเอสคิวแอล โดยเวบ็ไซตส์ามารถช่วยเพิ่มความสะดวก

ใหแ้ก่พนกังาน และสามารถช่วยในการส่ือสารและติดต่อประสานงานไดอ้ยา่งรวดเร็วขึ้น 

 

คําสําคัญ : บริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกดั, เวบ็แอปพลิเคชนั, หมายเลขโทรศพัท ์
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Abstract 
Tep Kinsho Foods Co., Ltd is a development company that operates making produce for 

export abroad e.g. Japan, United States, Taiwan, etc. The frozen food products are supplied in both 
ready-to-cook and ready-to-eat. The company developed a web application system for efficient 
management of all phone numbers within the organisation. This web application enables employees 
from any department to quickly find and connect with every other department and employee 
throughout the whole organisation. The web application was designed to facilitate registered 
departments Employees of  Tep Kinsho Foods Co., Ltd can obtain and connecting to any phone 
number within the organisation by searching through the application web pages  to find a phone 
number without the inconvenience of having to open documents. The web application used Adobe 
Dreamweaver CC 2018 and was based on PHP and HTML and used MySQL database. The 
application can help to communicate and coordinate more quickly. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 บริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ การทาํการผลิตเพื่อการส่งออกถึง

ต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกา ไตห้วนัและอ่ืนๆ ผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยือกแข็งในรูปแบบ

พร้อมปรุง(Ready to cook) และพร้อมรับประทาน(Ready to eat) มีพื้นท่ีจาํนวน 20 ไร่ (32,000 

ตารางเมตร) กาํลงัผลิต ประมาณ 30 ตนั/วนั  และมีจาํนวนลูกจา้งประมาณ 1,500 คน 

  โดยทางบริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกัด จึงได้มอบหมายให้ผูจ้ ัดทาํทาํการออกแบบและ

พฒันาในส่วนของระบบหลงับา้นสําหรับจดัการขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์ในบริษทัฯ โดยผูใ้ช้งานจะ

สามารถคน้หาเบอร์โทรศพัท์ท่ีตอ้งการติดต่อ และผูดู้แลระบบสามารถจดัการเบอร์โทรศพัท ์เช่น 

เพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์ แกไ้ขขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์ และลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์ จากการพฒันา

เวบ็แอปพลิเคชนัทาง บริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกดั สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์ได้

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการเบอร์โทรศพัทภ์ายในบริษทัฯ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 

 1.3.2 กลุ่มผูใ้ช ้

  1.3.2.1 ผูดู้แลระบบ 

  1.3.2.1.1 สามารถเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

  1.3.2.1.2 สามารถเรียกดูขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

  1.3.2.1.3 สามารถลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

  1.3.2.1.4 สามารถแกไ้ขขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด้
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ช่วยลดขั้นตอนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี  

1.4.2 ช่วยลดระยะเวลาในการคน้หาเบอร์โทรศพัท ์

1.4.3 ช่วยใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นยาํ 

 

1.5 ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

 1.5.1  รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  

  ผูจ้ดัทาํไดท้าํการรวบรวมความตอ้งการโดยมีการประชุมร่วมกนักบัพนกังานและ 

หัวหน้าโครงการ และไดมี้การพูดคุยกบัลูกคา้เก่ียวกบัความตอ้งการของบริษทัลูกคา้ โดยมีความ

ตอ้งการโปรแกรมท่ีรองรับระบบหนา้บา้นรูปแบบใหม่ และสามารถเพิ่มขอ้มูลไดที้ละหลาย ๆ แถว

แบบไดนามิก นาํความตอ้งการท่ีไดไ้ปแกไ้ขและปรับปรุงให้ระบบหลงับา้นเว็บแอปพลิเคชัน มี

ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 

 

 1.5.2  วิเคราะห์ระบบงาน 

  นําขอ้มูลต่าง ๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์ และ

วางแผนปฏิบติังานเพื่อทาํการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของบริษทั

ลูกคา้อย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการทาํงานของเว็บแอปพลิเคชัน

และจากทางลูกคา้ท่ีเสนอมา 

 

1.5.3  ออกแบบระบบงาน  

  ในขั้นตอนน้ีจะทําการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันท่ีจะนํามาใช้จริง เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

  1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 

              สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ ไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 

  1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

              ระบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลแบบมี 

              ความสัมพนัธ์กันระหว่าง Table ใช้ MySQL Server เป็นฐานข้อมูลของ

              ระบบเพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 

              ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้หรือหน้าจอ ให้สามารถกรอกข้อมูลท่ีมีใน

              ระบบฐานขอ้มูลไดค้รบถว้น 
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1.5.4  จดัทาํหรือพฒันาระบบ 

  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการนําขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์

และออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดคาํสั่ง โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 

2018 ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ใช้ MySQL Server ในการติดต่อกับ

ฐานขอ้มูล 

 

 1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 

  ผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อม ๆ กนั โดยใชเ้วบ็เบราว์เซอร์ 

Google Chrome, Mozilla Firefox,  Microsoft Edge ใ นก า รท ดส อบ เว็บ แอป พ ลิ เค ชัน  (Web 

Application) เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการทํางานของระบบและการแสดงผล รวมทั้ ง

ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการทาํงานในขั้นตอนใดบ้าง ถา้พบ

ข้อผิดพลาดจะทําการแก้ไขให้ถูกต้อง และทําการทดสอบอีกคร้ังหลังจากทําการแก้ไขเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ 

 

 1.5.6  จดัทาํเอกสาร 

  เป็นการจดัทาํเอกสารแนวทางในการดาํเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ

ดาํเนินโครงงาน เพื่อนาํเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้งานสําหรับสถาน

ประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 

 

1.5.7  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 

1. รวบรวมความตอ้งการ 

2. วิเคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จดัทาํเอกสาร 
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1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.6.1 ฮาร์ดแวร์  

 1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น Swift3   

- Intel Core i5-6500 CPU 

- NVIDIA GeForce GT 710 

- 17.0 inch (1280 x 1024) Full HD LCD 

- 8 GB DDR4, 2400 MHz 

- 1 TB HDD SEAGATE BARRACUDA 7200RPM SATA3 

- Windows 10 Pro (64 Bit) 

 

1.6.2 ซอฟตแ์วร์  

 1.6.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft windows 10 

 1.6.2.2 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018 

 1.6.2.3 โปรแกรม XAMPP  

 1.6.2.4 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการจดัทาํโครงงานเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการเบอร์โทรศพัทภ์ายในบริษทัฯ น้ี ผูจ้ดัทาํได้

ทาํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อนาํมาประยุกต์ใช้ในการ

พฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 

 

2.1 XAMPP 1 

 XAMPP คือโปรแกรมสําหรับจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราให้ทาํงานใน

ลกัษณะของ Webserver ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเคร่ืองแม่ และเคร่ืองลูกในเคร่ือง

เดียวกนั โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั Internet ก็สามารถทดสอบกบัเวบ็ไซตท่ี์เราสร้างขึ้นมาไดทุ้กท่ีทุก

เวลา อีกทั้งยงัประหยดัเวลาและไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีไดรั้บความนิยมจากผูใ้ช ้

CMS ในการสร้างเวบ็ไซต ์ 

XAMPP ประกอบด้วย  Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซ่ึงเป็นโปรแกรม

พื้นฐานท่ีรองรับการทาํงาน CMS เป็นชุดโปรแกรม สําหรับออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมใน

ปัจจุบนั ไฟลส์าํหรับติดตั้ง XAMPP นั้นอาจมีขนาดใหญ่สักหน่อย เน่ืองจาก มีชุดควบคุมการทาํงาน

ท่ีช่วยให้การปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ง่ายขึ้ น XAMPP นั้ นรองรับระบบปฏิบัติการหลายตัว เช่น 

Windows, Linux, MacOS โดยใช้โปรแกรมในการเปิดใช้งานเพื่อจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้

ทาํงานในลกัษณะของ Webserver ทาํใหโ้ปรแกรมสามารถทาํงานต่อไปได ้

 

2.2 HTML2  

 เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใช ้Tag ในการกาํหนดการแสดงผล 

HTML ยอ่มาจากคาํวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั

ผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการกาํหนดการแสดงผลส่ิง     

ต่าง ๆ ท่ีแสดงอยู่บนเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการกาํหนดการแสดงผล

เว็บเพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink และนาํมาใช้ร่วมกบัภาษา PHP โดยใช้ 

Tag ภาษา html เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็น Tag ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใช้และเขา้ใจไดง้่าย สามารถปรับ

ใช้ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย โดยผูจ้ดัทาํได้นําภาษา HTML มาใช้ในการพฒันาโครงการ โดย 

ภาษา HTML นั้นเหมาะสมกบัการนาํมาพฒันาสาํหรับโครงการ 

 
1 https://nakomah.com/blog/จาํลองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ดว้ย-xampp 
2 http://www.codingbasic.com/html.html 
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2.3 CSS3 

 เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกกาํหนดมาตรฐานโดย W3C (World 

Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้สําหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ 

XHTML ใหมี้หนา้ตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ยการกาํหนด

คุณสมบติัให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นตน้ โดยผูจ้ดัทาํได้นํา 

CSS มาใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั และสามารถปรับแต่งความสวยงามของโครงการทั้งหมด

ผา่น CSS จะทาํใหก้ารพฒันาแอปพลิเคชนัดูเป็นระเบียบและเป็นสัดส่วนมากขึ้น 

 

2.4 Web application4 

 Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการ

ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global 

(โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํใหเ้หมาะสาํหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time 

(เรียลไทม)์  

 การทํางานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering 

Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตัว Rendering Engine จะทาํหน้าท่ีหลักๆ คือนําเอาชุดคาํสั่งหรือ

รูปแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงผล  นํามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ 

โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยู่บน Rendering Engine จะทาํหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ี

แสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการทาํงาน

หลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะ

ประกอบไปดว้ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงทาํหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS 

(เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทาํหน้าท่ีส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็น

ตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework (ดอท

เน็ต เฟรมเวิร์ก) ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์) ท่ีใช้แปลภาษา intermediate (อิน

เทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนด้วย 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

แตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยดืหยุ่นและหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ยู ไอ) การท่ีนาํ

 
3 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
4 mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3664-web-application-เวบ็-แอพพลิเคชนั-คืออะไร.html 
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เวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาใชใ้นการพฒันาโครงการ เม่ือนาํเวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาร่วมทาํใหใ้ชง้านได้

ง่าย สะดวกสบาย และเขา้ใจง่ายแก่ผูใ้ช้งานและผูพ้ฒันา และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของเวบ็

แอปพลิเคชนัไดต้ลอดเวลา 

 

 

รูปท่ี 2.1 สถาปัตยกรรม และการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

 

2.5 Adobe Dreamweaver CS65 

 Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างเวบ็ไซต ์และเหมาะสมสาํหรับ

นกัพฒันาเวบ็ไซตมื์อใหม่ โดยสามารถนาํรูปภาพหรือขอ้ความมาประกอบเป็นเวบ็เพจ อีกทั้งยงัเพิ่ม

ลูกเล่นต่าง ๆ เช่น เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดิโอ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งรู้หลกัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา 

HTML ก็สามารถสร้างเวบ็ไซตไ์ด ้

            อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือช่ือเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ 

(Macromedia Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแกไ้ข HTML พฒันาโดยบริษทัแมโครมีเดีย (ปัจจุบนั

ควบกิจการรวมกบับริษทั อะโดบีซิสเต็มส์) ดรีมวีฟเวอร์มีทั้งในระบบปฏิบติัการแมคอินทอช และ

ไมโครซอฟท์วินโดวส์ ดรีมวีฟเวอร์ยงัสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่าน

โปรแกรมจาํลองอย่าง WINE ได้ โดยการนําโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 มาใช้ในการ

เขียนโปรแกรมเพื่อสะดวกต่อการใชง้านของพนกังานแลว้ ยงัสามารถเขา้ถึงระบบของบริษทัไดง้่าย 

 

2.6 Client/Server Network6 

ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (Server) และเคร่ือง

ผูใ้ชบ้ริการ (Client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผู ้

ให้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้

 
5
 https://sites.google.com/site/phinsuphinya/-naeana-porkaerm-dreamweaver-cs6 

6
 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
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เครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย

จาํนวนมาก โดยการรองรับจาํนวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบ หลกัร้อย หรือหลกัพนั 

เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะนํามาทาํหน้าท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจาก

ถูกต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) และต้องคอยให้บริการ

ทรัพยากร  ให้กับเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะนํามาทําเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็น

คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้โดยการนาํเทคโนโลยีน้ี

มาพฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการ เน่ืองจาก ง่ายต่อการบริหารจดัการ รวมทั้งมีผูใ้ช้งาน

เพิ่มขึ้นก็ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่าย และสะดวกต่อการใชง้านมากยิ่งขึ้น ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์จึง

เหมาะสมกบัการนาํมาพฒันาต่อสาํหรับโครงการน้ี 

 

รูปท่ี 2.2 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 

 

2.7 Database7 

Database หรือ ฐานขอ้มูล คือ กลุ่มของขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึง

กันและกัน โดยไม่ได้บงัคบัว่าขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะตอ้งเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกันหรือแยกเก็บ

หลาย ๆ แฟ้มขอ้มูล 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้ไว้

ดว้ยกนัอยา่งมีระบบมีความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ในระบบฐานขอ้มูลประกอบดว้ย

แฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูล เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและเปิดโอกาสให้

ผูใ้ชส้ามารถใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ี ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ท่ี

เปรียบเสมือนส่ือกลางระหวา่ง 

 
7 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html 
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ผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มูล เรียกว่า ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

หรือ DBMS (data base management system)มีหน้าท่ีช่วยให้ผูใ้ช้เขา้ถึงขอ้มูลได้ง่ายสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล การแกไ้ขฐานขอ้มูล หรือการตั้ง

คาํถามเพื่อให้ได้ขอ้มูลมา โดยผูใ้ช้ไม่จาํเป็นตอ้งรับรู้เก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของ

ฐานขอ้มูล โดยการนาํเทคโนโลยีน้ีมาพฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการ เน่ืองจาก ง่ายต่อการ

จัดเก็บข้อมูลต่างๆ และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทาํให้ข้อมูลมีความปลอดภยัและเป็น

ระเบียบมากยิง่ขึ้น 

 

2.8 MySql8 

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์โอเพนซอร์สบนพื้นฐานของ SQL ซ่ึง 

MySQL ไดรั้บการออกแบบและปรับใหเ้หมาะสมสําหรับเวบ็แอปพลิเคชนัและสามารถทาํงานบน

แพลตฟอร์มใดก็ได ้MySQL ทาํงานเป็นดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ และอนุญาตให้ผูใ้ช้หลายคนจัดการ

และสร้างฐานขอ้มูลจาํนวนมาก มนัเป็นองค์ประกอบสําคญัใน LAMP (LAMP ย่อมาจาก Linux, 

Apache, MySQL และ PHP) เม่ือความตอ้งการใหม่และแตกต่างกนัเกิดขึ้นกบัอินเทอร์เน็ต MySQL 

กลายเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกสําหรับนกัพฒันาเวบ็ไซตแ์ละเวบ็แอปพลิเคชนั เน่ืองจากไดรั้บการ

ออกแบบมาเพื่อประมวลผลการคน้หานับลา้น และในการติดตั้ง WordPress ส่วนใหญ่ใช้ LAMP 

stack เพราะเป็นโอเพ่นซอร์สและทาํงานร่วมกบั WordPress ไดอ้ย่างราบร่ืน MySQL เป็นตวัเลือก

ยอดนิยมสําหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีตอ้งการจดัการการโอนเงินหลายคร้ัง ซ่ึงมีความยืดหยุ่นตาม

ความตอ้งการตามคุณสมบติัหลกัของ MySQL โดยการนํา MySQL มาใช้ในเร่ืองของการจดัเก็บ

ฐานขอ้มูลต่างๆ ภายในบริษทัทาํให้ปลอดภยั และสะดวกต่อการจดัเก็บฐานขอ้มูล จึงเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสมกบัการนาํมาพฒันาโครงการ 

   

 

 

 

 

 

 

 
8 https://zixzax.net/database/mysql-database-คืออะไร/ 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกดั 

 ท่ีตั้ง    : 76/1-2 หมู่ 3 ถนนเอกชยั ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร                                                 

                                                        จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

 โทรศพัท ์  : 0 3486 4331-5  

 E-mail   : callcenter@tepkinsho.com 

 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ การทาํการผลิตเพื่อการส่งออก

ผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยือกแข็งในรูปแบบพร้อมปรุง(Ready to cook) และพร้อมรับประทาน(Ready 

to eat) 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์ร 

 

3.4 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 ตําแหน่งงานท่ีผู ้จัดทําได้รับ คือ It Support ทําหน้าท่ี ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข 

ซ่อมแซม บาํรุงรักษาเคร่ืองใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Network,Software และ Hardware 

ขององคก์รใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี และพร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 ช่ือ-นามสกุล : นาย พิพฒันกิตต์ิ จะกระนอง  

 ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั เทพคินโช ฟูดส์ จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ.2564  

 

กรรมการการจดัการ 

การตลาด 
ประกนั

คุณภาพ 

ห้องปฎิบติั 

การ 
บญัชีการเงิน 

ความ

ปลอดภยั 

การผลิต จดัซ้ือ คลงัพสัดุ IT HR 



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

 การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการเบอร์โทรศพัท์ภายในบริษทัฯ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการ

ทํางาน และลดระยะเวลาการทํางานให้แก่ผูดู้แลระบบภายในบริษัทฯ เป็นระบบหลังบ้านท่ี

พฒันาขึ้นมาเพื่อทาํให้รองรับการทาํงานของระบบหน้าบา้นรูปแบบใหม่ และลดความผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้นได ้โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 ระบบจะทาํหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลเบอร์โทรศพัทภ์ายในบริษทัฯ และรายละเอียดต่าง ๆ ของผูท้าํ

การจดัการ และเก็บขอ้มูลของเบอร์โทรศพัท์แต่ละแผนก ในการพฒันาระบบหลงับา้นเว็บแอป

พลิเคชนัจะนาํขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยู่ในระบบฐานขอ้มูลท่ีมีการเก็บจากระบบหนา้บา้นโชวบ์นหนา้เวบ็

ให้แก่ผู ้ดูแลระบบ โดยมีการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้แก่ Adobe Dreamweaver CC 2018 และ 

XAMPP โดยใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ในการทดสอบขอ้มูลต่าง ๆ ในการพฒันาคือ Google Chrome ภาษา

ท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั คือ HTML PHP CSS JavaScript มีการจดัการระบบฐานขอ้มูล

ดว้ย MySQL  
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4.2 การทํางานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 

 4.2.1.1 Use Case Diagram    

 

 
 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการเบอร์โทรศพัทภ์ายในบริษทัฯ 
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 4.2.1.2 Use Case Description 

ตารางท่ี 4.1 Use Case Login 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Login 

Actor Admin 

Description ลอ็กอินเพื่อเขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบเพื่อใชง้านฟังกช์นัทั้งหมด 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัทั้งหมดได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะเขา้สู่ระบบ 

2. ผูใ้ชร้ะบบทาํการใส่ขอ้มูล Username และ Password และคลิกท่ีปุ่ มลอ็กอิน 

3. ระบบทาํการตรวจสอบวา่ Username และ Password ถูกตอ้งหรือไม่ 

3.1 ถา้ถูกระบบจะทาํการเขา้สู่ระบบและทาํการส่งขอ้มูลไปหนา้การจดัการ

เบอร์โทรศพัท ์

3.2 ถา้ไม่ถูกระบบจะทาํการแจง้วา่ Username และ Password ไม่ถูกตอ้ง 

4. ผูใ้ชร้ะบบทาํการลา้งขอ้มูลท่ีกรอกขอ้มูลได ้

4.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Reset ระบบจะทาํการลา้งขอ้มูลทั้งหมดได ้

Alternative Flows - 

Exceptions - 

 

ตารางท่ี 4.2 Use Case manage phone numbers 

Use Case No. UC002 

Use Case Name manage phone numbers 

Actor Administrator 

Description ฟังกช์นัสาํหรับระบบจดัการเบอร์โทรศพัท ์

Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งทาํการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้

Post-Conditions สามารถจดัการขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่ มแกไ้ขเบอร์บนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบทาํการดูรายละเอียดของเบอร์โทรศพัทแ์ละแกไ้ขขอ้มูลได ้

2.1 เม่ือทาํการคลิกท่ีปุ่ ม edit สามารถ แกไ้ขแผนก ช่ือ เบอร์โทรศพัท ์

และหมายเหตุได ้

3. ผูใ้ชร้ะบบทาํการลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้
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3.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบทาํการคลิกท่ีปุ่ ม delete ระบบจะทาํการลบ

ตรวจสอบการยนืยนัในการลบขอ้มูล แลว้ไปยงัหนา้แกไ้ขเบอร์

โทรศพัท ์

4. ผูใ้ชร้ะบบทาํการเลือกจาํนวนขอ้มูลท่ีแสดงในตารางได ้

4.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบทาํการคลิกท่ีแถบ Show … entries ระบบจะทาํการ

แสดงขอ้มูลตามจาํนวนขอ้มูลท่ีเลือก แลว้แสดงในตาราง 

5. ผูใ้ชร้ะบบทาํการคน้หาขอ้มูลได ้

5.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบทาํการคลิกท่ีแถบ Search ระบบจะทาํการคน้หาได้

ทุก Table แลว้ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลท่ีทาํการคน้หาในตาราง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 

  

ตารางท่ี 4.3 Use Case add phone numbers 

Use Case No. UC003 

Use Case Name add phone numbers 

Actor Administrator 

Description ฟังกช์นัสาํหรับระบบเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งทาํการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้

Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่ มเพิ่มเบอร์บนแถบเมนู  

2. ผูใ้ชร้ะบบทาํการเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัทข์องแต่ละบุคคลได ้

2.1 ผูใ้ชร้ะบบทาํการเพิ่ม ระบบจะทาํการเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

3. ผูใ้ชร้ะบบทาํการเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัทแ์ต่ละบุคคลได ้

3.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Submit ระบบจะทาํการเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

4. ผูใ้ชร้ะบบทาํการลา้งขอ้มูลของขอ้มลูเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

4.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Reset ระบบจะทาํการลา้งขอ้มูลทั้งหมดได ้

5. ผูใ้ชร้ะบบทาํการยกเลิกการเพิ่มขอ้มูลของเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

5.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Cancel ระบบจะทาํการยกเลิกการเพิ่มขอ้มูลเบอร์

โทรศพัทแ์ลว้กลบัไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.4 search phone numbers 

Use Case No. UC004 

Use Case Name search phone number 

Actor Administrator, User 

Description ฟังกช์นัสาํหรับคน้หาขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

Pre-Conditions - 

Post-Conditions - 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้ตารางบนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบทาํการคน้หาขอ้มูลของแต่ละบุคคลได ้

2.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบทาํการคลิกท่ีแถบ Search ระบบจะทาํการคน้หาได้

ทุก Table แลว้ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลท่ีทาํการคน้หาในตาราง 

3. ผูใ้ชร้ะบบทาํการเลือกจาํนวนขอ้มูลท่ีแสดงในตารางได ้

3.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบทาํการคลิกท่ีแถบ Show … entries ระบบจะทาํการ

แสดง     ขอ้มูลตามจาํนวนขอ้มูลท่ีเลือก แลว้แสดงในตาราง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้ Home 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้ Home ท่ีผูใ้ชทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได ้สามารถดูรายละเอียดขอ้มูล

เบอร์โทรศพัทข์องแต่ละหน่วยงานได ้

 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้ Search 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ Search ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้
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 รูปท่ี 4.4 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้ Login เขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผ่าน

ใหถู้กตอ้งก่อนทาํการเขา้สู่ระบบ  

 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้จอเมนูแกไ้ขเบอร์ติดต่อภายนอก 

จากรูปท่ี 4.5 เม่ือผูดู้แลทาํการเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ระบบจะทาํการแสดงหนา้จอส่วน

ของแกไ้ขเบอร์ติดต่อภายนอก ผูดู้แลระบบสามารถเรียกดู แกไ้ข และลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัทไ์ด ้
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

จากรูปท่ี 4.6 เม่ือผูแ้ลทาํการแกไ้ขขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์โดยคล๊ิกท่ีปุ่ ม edit ระบบจะทาํการ

แสดงรายละเอียดของขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์เช่น หน่วยงาน ช่ือ  เบอร์ภายนอก เครือข่าย โปรโมชัน่

และหมายเหตุของพนกังาน และสามารถแกไ้ขขอ้มลูเบอร์โทรศพัทไ์ดจ้ากหนา้น้ี 

 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

จากรูปท่ี 4.7 เม่ือผูแ้ลทาํการแกไ้ขขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์โดยคล๊ิกท่ีปุ่ ม Submit ระบบจะทาํ

แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 รูปท่ี 4.8 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

จากรูปท่ี 4.8 ระบบจะนาํขอ้มูลส่วนของขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์และกดปุ่ ม Submit เพื่อ

บนัทึกไดเ้ลย 

 

 
 รูปท่ี 4.9 หนา้จอแสดงขอ้มูลการเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

จากรูปท่ี 4.9 เม่ือผูแ้ลทาํการเพิ่มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์ โดยคล๊ิกท่ีปุ่ ม Submit ระบบจะทาํ

เพิ่มขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
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 รูปท่ี 4.10 หนา้จอลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

จากรูปท่ี 4.10 เม่ือผูดู้แลระบบทาํการทาํการกด ปุ่ ม delete ระบบจะตรวจสอบก่อนวา่ยนืยนั

ท่ีจะลบขอ้มูลหรือไม ่

 

 
 รูปท่ี 4.11 หนา้จอตรวจสอบยนืยนัการลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

จากรูปท่ี 4.11 เม่ือผูแ้ลทาํการลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์โดยคล๊ิกท่ีปุ่ ม ตกลง ระบบจะทาํลบ

ขอ้มูล 

 

 

 รูปท่ี 4.12 หนา้จอแสดงขอ้มูลการลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

จากรูปท่ี 4.12 เม่ือผูแ้ลทาํการลบขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์ระบบจะทาํแจง้เตือนการลบขอ้มูล

เรียบร้อยแลว้



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 

  เวบ็แอปพลิเคชนัระบบหลงับา้นจดัการขอ้มูลเบอร์โทรศพัทใ์นบริษทัฯ สามารถ

ช่วยให้รองรับการทาํงานของระบบหนา้บา้นของเวบ็แอปพลิเคชนัรูปแบบใหม่ ทาํให้ลดระยะเวลา

ในการจดัการขอ้มูลเบอร์โทรศพัทใ์นบริษทัฯ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผูดู้แลระบบในการ

ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ของขอ้มูลเบอร์โทรศพัทใ์นบริษทัฯ ของแต่ละแผนก อีกทั้งยงัลดระยะเวลา

ในการตรวจสอบ และลดความผิดพลาดอีกดว้ย 

 

5.1.2  ขอ้จาํกดัของโครงงาน 

ระบบฐานขอ้มูลมีความซํ้าซอ้น ทาํใหก้ารทาํงานตอ้งมีความละเอียด 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

จากท่ีได้มาปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัทาํได้รับความรู้จากการปฏิบติังานทั้งด้าน IT , 

Network และ Programing ไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตเ์พิ่มมากขึ้น และยงัเพิ่มทกัษะ

ในการทาํงานท่ีสามารถทาํงานไดจ้ริง ด้านความอดทนในการทาํงานจริง และในการทาํงานนั้น

จะตอ้งหาความรู้ แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และตอ้งรู้จกัการทาํงานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีทาํงาน 

 

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  ปัญหาท่ีผูจ้ดัทาํพบในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้เขา้ใจ

ตรงกนั ความไม่เขา้ใจในภาษาท่ีใชพ้ฒันาตอนแรกทาํใหก้ารทาํงานล่าชา้ 

 

5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 

เน่ืองจากตอ้งศึกษา ภาษา และ เคร่ืองมือใหม่ ๆ จึงทาํให้เกิดความล่าช้าในการ

ทาํงาน ควรตอ้งศึกษาการทาํงาน และ โปรแกรมท่ีใช ้เพื่อใหส้ามารถทาํงานไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
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