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Abstract 

 
 Rudy Technology Company Limited is a cloud sales management system provider for 
construction businesses. The main users of the company are all SCG affiliates, SCG dealers and 
construction contractors. For quick management of construction equipment, sales can facilitate both 
buyers and sellers, including creating big datasets for analyzing buyer’s demand trends for 
organizing promotions to increase sales. The cooperative internship student was assigned to 
develop a central system for buyers and sellers under the same platform. The buyer can specify the 
desired product and the seller can place a bid for the buyer to compare and choose the best seller 
through the system built on the web application platform. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ำกัด เร่ิมจำกกำรเป็น Start Up ของ SCG และเป็นผูพ้ฒันำระบบ
บริหำรจดักำรกำรขำยผ่ำนระบบคลำวด์ส ำหรับธุรกิจก่อสร้ำง โดยผูใ้ช้บริกำรหลกัของทำงบริษทั
ประกอบดว้ยบริษทัในเครือของ SCG  รวมถึงตวัแทนจ ำหน่ำยของ SCG ทัว่ประเทศ 

ผูจ้ดัท ำไดม้ำปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ณ บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ำกดั จึงไดรั้บมอบหมำยให้
เรียนรู้และศึกษำงำนเก่ียวกับกำรพฒันำเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของหลงับำ้น (Back-end) ของ
บริษทั ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัเก่ียวกบักำรจดัซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้ำงและกำรประกวดรำคำของร้ำนคำ้ ท่ี
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของ SCG เพื่อหำรำคำท่ีถูกท่ีสุดให้แก่ผูรั้บเหมำเพื่อประกอบกำรตดัสินใจใน
กำรซ้ือ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูซ้ื้อและผูข้ำยให้อยู่ภำยใตแ้พลตฟอร์ม (Platform) เดียวกนั
และเก็บขอ้มูลเป็น Big data เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลแนวโน้มกำรซ้ือ-ขำยของแต่ละปีเพื่อ
จดัท ำโปรโมชนัต่อไปในอนำคต เป็นกำรช่วยส่งเสริมกำรขำยให้กบัตวัแทนจ ำหน่วย และผูซ้ื้อเกิด
ควำมพึงพอใจ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลกำรซ้ือ-ขำยของช่ำงและร้ำนคำ้เพื่อน ำไปวิเครำะห์ 
1.2.2 เพื่อใหง้่ำยต่อกำรดูขอ้มูลกำรซ้ือขำยของแต่ละเดือนในร้ำนคำ้ 
1.2.3 เพื่อน ำเสนอโปรโมชนัและกระตุน้ยอดขำยของร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 
1.2.4 เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนโดยลดขั้นตอนกำรประสำนงำน   
1.2.5 เพื่อสร้ำงตวักลำงเช่ือมต่อขอ้มูลเขำ้กบัแพลตฟอร์มท่ีแตกต่ำง 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
1.3.2 แพลตฟอร์มท่ีใชใ้นกำรพฒันำโปรแกรมเป็นครอสแพลตฟอร์ม (Cross Platform) 

สำมำรถใชไ้ดท้ั้ง เวบ็แอปพลิเคชนัและโมบำยแอปพลิเคชนั 
1.3.3 กำรท ำงำนของระบบแบ่งเป็น 
     1.3.3.1 Customer (ผูรั้บเหมำ) 
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1.3.3.1.1 ผูรั้บเหมำขอรำคำผ่ำนแอปพลิเคชันของ PJB และส่งข้อมูล
สินคำ้ท่ีตอ้งกำรเพื่อขอรำคำมำยงัแพลตฟอร์มของรูด้ีโดย PJB 
เป็นฝ่ังผูข้ำยซ้ือ (Buyer) และรูด้ีเป็นฝ่ังผูข้ำย (Seller) 

1.3.3.1.2 สำมำรถต่อรองรำคำกลบัไปยงัผูข้ำยได ้
1.3.3.1.3 สำมำรถเปรียบเทียบรำคำจำกหลำยๆ ร้ำนต่อกำรขอรำคำ 1 คร้ัง 

และแสดงรำคำของแต่ละ ร้ำนพร้อมกันเพื่ อง่ ำยต่อกำร
เปรียบเทียบรำคำ 

1.3.3.1.4 สำมำรถยกเลิกกำรขอรำคำได ้
1.3.3.1.5 สำมำรถเลือกร้ำนท่ีเสนอรำคำถูกท่ีสุดและด ำเนินกำรซ้ือ-ขำยใน

ระบบได ้
 1.3.3.2 Seller (ผูข้ำย) 

1.3.3.2.1 รับขอ้มูลโครงกำรพร้อมขอ้มูลกำรเสนอรำคำและบนัทึกลงใน
ระบบของรูด้ี 

1.3.3.2.2 ร้ำนค้ำรับรำคำจำกทำงฝ่ังผูซ้ื้อและเสนอรำคำกลับไปโดย
แพลตฟอร์มของรูด้ี และระบบจะท ำกำรเช่ือมโยง (Interface) 
ขอ้มูลไปทำง PJB 

1.3.3.2.3 สำมำรถกดสนใจรำยกำรขอเสนอรำคำได ้
1.3.3.2.4 สำมำรถออก QT (ใบเสนอรำคำ) ได ้
1.3.3.2.5 สำมำรถออก SO (Sell Order) และพิมพเ์ป็น PDF ได ้

1.3.3.3 Seller Center (ผูดู้แลระบบกลำง) 
1.3.3.3.1 อนุมติักำรขอสมคัรเขำ้ร่วมเป็นผูข้ำยได ้
1.3.3.3.2 สำมำรถอ่ำนขอ้มูลกำรขำยทั้งหมดผำ่นระบบได ้
1 .3 .3 .3 .3  สำมำรถดู  Dashboard เพื่ อวิ เครำะห์ สินค้ำขำยดีได้ เพื่ อ

ประกอบกำรท ำโปรโมชนัและสินคำ้ท่ีควรส่งเสริมกำรขำย  
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.1 ช่วยใหก้ำรซ้ือขำยผำ่นแพลตฟอร์มท่ีต่ำงกนัท ำไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง อ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูใ้ชท้ั้งฝ่ังผูซ้ื้อและฝ่ังผูข้ำย 

1.2 ผูซ้ื้อสำมำรถเปรียบเทียบรำคำของสินคำ้ท่ีตอ้งกำรจำกหลำยร้ำนผำ่นแพลตฟอร์ม
เดียวเพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรซ้ือไดง้่ำยและรวดเร็วขึ้น 

1.3 สำมำรถต่อรองรำคำคร้ังเดียวไดที้ละหลำยๆ ร้ำน 
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1.4 เป็นกำรเก็บขอ้มูลกำรซ้ือ-ขำยไวใ้นระบบกลำงเพื่อน ำข่อมูลไปใชใ้นกำรวิเครำะห์
ทำงกำรตลำดโดยกำรเก็บขอ้มูลจำกผูใ้ชจ้ริงไดถู้กตอ้งและแม่นย  ำ 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนโครงงำน 

1.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูล 
1.5.6.1 ขอ้มูลจำกลูกคำ้โดยลูกคำ้จะแจง้รำยละเอียดท่ีตอ้งกำรวำ่ตอ้งกำรให้

ระบบช่วยงำนดำ้นใดบำ้ง และใชง้ำนบนอุปกรณ์ใด 
1.5.6.2 น ำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีไดข้ำ้งตน้มำประชุมร่วมกบัทีมงำนเพื่อหำ

ขอ้สรุปถึงควำมเป็นไปไดจ้ำกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสรุปเป็น 
Requirement Specification และน ำกลบัไปเสนอใหลู้กคำ้อีกคร้ัง 

1.5.6.3 น ำขอ้สรุปท่ีไดม้ำประเมิณรำคำและจดัท ำ TOR (Term Of 
Requirement) เสนอใหลู้กคำ้ท ำกำรตรวจสอบ และเซ็นตเ์อกสำรเพื่อท ำ
กำรอนุมติั 

1.2 วิเครำะห์ระบบงำน 
1.5.2.1 น ำ TOR มำประชุมร่วมกบัทีมพฒันำ (Developer Team) เพื่อวิเครำะห์

ถึงภำษำท่ีจะใชใ้นกำรพฒันำระบบ 
1.5.2.2 สรุปเป็นขอ้มูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรพฒันำ รวมถึง

ฐำนขอ้มูลท่ีใชแ้นบใน TOR 
1.3 ออกแบบระบบงำน 

1.5.3.1 น ำ TOR มำประชุมร่วมกับ Project Manager (PM), Developer และ 
Designer เพื่อออกแบบ Work flow และ Architecture  

1.5.3.2 Designer ออกแบบ Mockup UI เบ้ืองต้นของระบบเพื่อส่งให้ลูกค้ำ
ตรวจสอบ ถำ้ลูกคำ้ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้จึงน ำมำออกแบบ UI แบบ
ละเอียดอีกคร้ังโดยสำมำรถให้ลูกคำ้ตรวจสอบผ่ำนโปรแกรม Marvel 
App ได ้

1.5.3.3 เขียนภำพรวมของระบบทั้ งหมดโดยเช่ือมโยงทุกโมดูลเข้ำหำกัน 
ออกมำเป็น Architecture ใหญ่ของโปรแกรม รวมถึงแสดงขอ้มูลกำร
เช่ือม API ของแต่ละแพลตฟอร์ม   

1.5.3.4 ออกแบบและจดัท ำ Test Case   
1.5.3.5 ออกแบบและจดัท ำ Entity Relationship Diagram และ Index Dictionary 
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1.4 พฒันำระบบ 
1.5.4.1 PM อธิบำยรำยละเอียดงำน โดยจะแบ่งเป็น Module ต่ำงๆ ลงใน Jira 

เป็น Sprint ย่อยๆ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของงำนโดย 
Developer กบั PO และ PM Monitor ผำ่น Jira ร่วมกนั 

1.5.4.2 Developer ท ำงำนตำมงำนท่ีระบุไวใ้น Jira เพื่อเป็นกำรรักษำเวลำและ
ไทม์ไลน์ท่ีตกลงไวก้ับลูกคำ้ และเพื่อให้สำมำรถส่งมอบงำนให้ตรง
ตำมเวลำท่ีก ำหนด 

1.5.4.3 Scrum โดยกำร Stand Up Meeting ทุกวนั วนัละ 15 นำที เพื่อเป็นกำร
น ำเสนอควำมคืบหนำ้ของงำนโดยใช ้Jira ควบคุม 

1.5.4.4 ในกรณีท่ีเกิดปัญหำระหว่ำงกำรพัฒนำจะช่วยหำทำงออกร่วมกัน 
หรือไม่สำมำรถท ำตำมก ำหนดเวลำได ้ ใหแ้จง้ฝ่ำย Manager Developer 
ให้จัดหำ Developer เข้ำมำช่วย เพื่อให้งำนส่งมอบให้ทันตำมเวลำท่ี
ก ำหนด 

1.5 ทดสอบระบบ 
1.5.5.1 PM, PO และ Developer ร่วมกันทดสอบระบบตำม Test Case ท่ีได้

ออกแบบไว ้  
1.5.5.2 บนัทึกขอ้ผิดพลำดท่ีพบลง Backlog เพื่อส่งให้ Developer แกไ้ข ก่อน

ส่ง UAT ใหแ้ก่ลูกคำ้ 
1.5.5.3 Developer แกไ้ขขอ้ผิดพลำดของ IAT คร้ังแรก 
1.5.5.4 ท ำกำรทดสอบ IAT คร้ังท่ีสองเพื่อตรวจสอบโปรแกรมก่อนส่ง UAT 

ใหแ้ก่ลูกคำ้ 
1.5.5.5 ส่ง UAT ให้แก่ลูกคำ้และรับขอ้แกไ้ขและขอ้เสนอแนะจำกลูกคำ้ ส่งให้ 

Developer ปรับปรุงแกไ้ข และตรวจสอบโดย PM และ PO 
1.5.5.6 ส่งมอบ UAT คร้ังท่ีสองหลงัท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 

1.6 จดัท ำเอกสำร 
1.5.6.1 จดัท ำเอกสำร Test Case เพื่อส่งมอบใหลู้กคำ้ตรวจสอบ 
1.5.6.2 จดัท ำ Entity Relationship Diagram 
1.5.6.3 จดัท ำ Index Dictionary ของฐำนขอ้มูลทั้งหมดท่ีใช ้
1.5.6.4 จดัท ำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนระบบ 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงงำน 
 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 

1. รวบรวมควำมต้องกำรและ
ศึกษำขอ้มูล 

2. วิเครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมื่อท่ีใช้ 

 1.7.1     ฮำร์ดแวร์ 

Huawei Notebook MateBook 13 Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz   
1.99 GHz 

 1.7.2     ซอฟตแ์วร์ 

 1.7.2.1 ระบบปฏิบติักำร Microsoft windows 10 
 1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
 1.7.2.3 โปรแกรม HeidiSQL 

1.7.2.4 โปรแกรม Postman 
1.7.2.5โปรแกรม XAMPP 
1.7.2.6 โปรแกรม GitLab 
1.7.2.7 โปรแกรม Sourcetree 

 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี 
และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 การเขียนโปรแกรมแบบ MVC1 

MVC (Model View Controller) เป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหน่ึง ซ่ึงปัจจุบันมี 
Frameworks ส าหรับสร้างซอฟตแ์วร์จ านวนมาก โดยเพราะ Framework ส าหรับสร้างเวบ็แอปพลิเค
ชัน มีโครงสร้างแบบ MVC ซ่ึงแต่ละแอปพลิเคชันจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงท่ีบริษัท รูด้ี 
เทคโนโลย ีจ ากดั ไดน้ า MVC มาประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 
 Model  เป็นส่วนท่ีใชใ้นการติดต่อกบัฐานขอ้มูล ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
และท าการจดัการรูปแบบต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลส่งไปยงั View ใหแ้สดงผลตามการออกแบบของ UI ท่ี
ไดก้ าหนดไว ้

View  เป็นส่วนท่ีจะน าขอ้มูลจาก Model ไปแสดงผลใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ห็นผลลพัธ์ในหนา้จอ 
 Controller เ ป็น ส่วนท่ี รับข้อมูลน า เข้า  (Input) จาก Client แล้วน าค าสั่ งข้อมูลและ
พารามิเตอร์ส่งเขา้ Model เพื่อท าการคน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 อธิบายขั้นตอนการท างานของ MVC 

 

 
1 https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc5 
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1. เร่ิมจาก ผูใ้ช้ทางฝ่ัง Client ส่ง Request ไปท่ี Controller และน าข้อมูลท่ีได้รับขาก 
Controller ส่งไปยงั Model เพื่อน าข้อมูลผลลัพธ์จาก Database ส่งกลับไปยงั Client 
เพื่อน าไปแสดงผลในหนา้ UI ท่ีไดอ้อกแบบไว ้ 

2. Controller รับค่า Request จากฝ่ัง Client และส่งค่าไปยงั Model 
3. Model จะท าการประมวลผลและเช่ือมต่อกบั Database เพื่อส่งขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ

ไปยงั Client ซ่ึงก็คือ View นัน่เอง 
4. View รับค่าจาก Model และน าค่าท่ีไดรั้บมาแสดงผลตามท่ีไดอ้อกแบบ 

 
2.2  Hypertext Markup Language2  

Hypertext Markup Language หรือ HTML เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ 
Tag ในการก าหนดการแสดงผลขอ้มูลบนหนา้เวบ็เพจ โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อ
กนัผ่าน Hyperlink และ Markup Language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิง
ต่างๆ บนเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ีต่าง
ก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผา่น Hyperlink นัน่เอง 

ความเป็นมาของ HTML เร่ิมขึ้นเม่ือปี 1980 เม่ือ Tim Berners Lee เสนอตน้แบบส าหรับ
นักวิจยัใน CERN เพื่อแลกเปล่ียนเอกสาร ขอ้มูลดา้นการวิจยั โดยใช้ช่ือว่า Enquire ในปี 1990 ได้
เขียนโปรแกรมบราวเซอร์ และทดลองรันบนเซิร์ฟเวอร์ท่ีพฒันาขึ้น HTML ได้รับการรู้จกัจาก 
HTML Tag ซ่ึงมีอยู่  18 Tag ในปี 1991 และHTML ถูกพัฒนาจาก SGML ต่อมาในปี 1996 เพื่อ
ก าหนดมาตรฐานให้ตรงกัน W3C (World Wide Web Consortium) จึงเป็นผู ้ก  าหนดมาตรฐาน
ทั้งหมดของ HTML และปี 1999 HTML 4.01 ก็ถือก าเนิดขึ้น โดยมี HTML 5 ซ่ึงเป็น Web Hypertext 
Application ถูกพฒันาต่อมาในปี 2004 นอกจากน้ียงัมีการพฒันาไปเป็น XHTML ซ่ึงคือ Extended 
HTMLซ่ึงมีความสามารถและมาตรฐานท่ีรัดกุมกว่าอีกด้วย โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ W3C 
(World Wide Web Consortium) 

ไทมไ์ลน์ของ HTML 
- ปี 1980 นักฟิสิกส์ Tim Berner-Lee เสนอระบบ ENQUIRE เพื่อแลกเปล่ียนเอกสารใน 

CERN 
- ปี 1989 Tim Berner-Lee เขียน Memo ถึง ระะบบ Internet Based Hypertext System 
- ปี 1990 Tim Berner-Lee เขียนบราวเซอร์และซอฟตแ์วร์ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 

 
2 https://abaiyamook.com/th/2021/02/01/semantic-html 
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- ปี 1991 เอกสารเผยแพร่ HTML ช่ือ HTML Tag เผยแพร่คร้ังแรก มี Tag ทั้งส้ิน 18 Tag และ
มีการใชง้าน 11 Tag จวบจน HTML 4 

- กลางปี 1993 Tim และ Dan Conolly เสนอขอ้ก าหนดของ HTML เป็นคร้ังแรกต่อสาธารณะ 
- ปี 1994 HTML + HTML draft หมดอาย ุHTML WORKING GROUP ด าเนินการต่อ 
- ปี 1995 HTML 2.0 เสร็จส้ิน เป็นขอ้ก าหนด HTML แรกท่ีถูกน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานต่อไป

ในภายหนา้ 
- 24 พฤศจิกายน 1995: HTML 2.0 เผยแพร่เป็น RFC 1866 และบรรจุ RFC 2070 (สากล) 14 

มกราคม 1997 
- 12 กันยายน 1996: HTML 3.2 เผยแพร่เป็นค าแนะน าของ W3C เป็นรุ่นแรกท่ีได้รับการ

พัฒนาและได้รับมาตรฐานโดย W3C เน่ืองจาก IETF ได้ปิดการท างานของ HTML 
Working Group แลว้ 

- 18 ธนัวาคม 1997: HTML 4.0 ไดรั้บการเผยแพร่เป็นค าแนะน า W3C ตอนแรกช่ือรหัสว่า 
"Cougar" 

- พฤษภาคม 2000: HTML 4.01 เผยแพร่เป็นค าแนะน า W3C มีรูปแบบ 3 รูปแบบเช่นเดียวกบั 
HTML 4.0 

- วนัท่ี 28 ตุลาคม 2014: HTML5 ไดรั้บการเผยแพร่เป็นค าแนะน า W3C 
- 1 พฤศจิกายน 2016: HTML 5.1 ไดรั้บการเผยแพร่เป็นค าแนะน า W3C 
- 14 ธนัวาคม 2017: HTML 5.2 ไดรั้บการเผยแพร่เป็นค าแนะน า W3C 

 
 

รูปท่ี 2.2 ไทมไ์ลน์ของ HTML 
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2.3 Cascade Style Sheet3 

 การจดัท าเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพตอ้งมีการวางแผนและการออกแบบระบบท่ีดี  โดยใน
ยุคแรกๆ จะใชภ้าษา HTML ในการจดัท าระบบการแสดงผลทางดา้นโครงสร้างและขอ้มูลของเว็บ  
แต่ปัจจุบนัมีการพฒันามาจนถึง HTML5  และยงัมีการพฒันาภาษาท่ีใช้เพื่อก าหนดรูปแบบการ
แสดงผลทางหนา้เวบ็ไซต์ท่ีหลากหลายและมีความยืดหยุ่น  เช่น สีอกัษร สีพิ้นหลงั ขนาดตวัอกัษร 
จดัการเลยเ์อา้ท ์ให้สวยงามและอ่ืน ซ่ึงนั้นก็คือ CSS หรือ Style Sheets คือ โครงสร้างการแสดงผล
ของหนา้ตาเวบ็ไซต ์ 

Cascading Style Sheet (CSS)  หรือเรียกย่อๆ ว่า สไตลชี์ต เป็นภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการ
จดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดย CSS จะก าหนดกฏเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ หรือ 
Style ของเน้ือหาในเอกสาร ได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใช้หลกัการของการแยกเน้ือหาเอกสาร HTML ออก
จากค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่
กบัเน้ือหาของเอกสาร เพื่อใหง้่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลลพัธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาเอกสารบ่อยคร้ัง หรือตอ้งการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผล
เอกสาร HTML มีลกัษณะของความสม ่าเสมอทัว่กนัทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกนั โดย
กฏเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบเอกสาร HTML ถูกเพิ่มเขา้มาคร้ังแรกใน HTML 4.0  เม่ือปีพ.ศ. 
2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ท่ีก าหนดโดย องค์กร World Wide Web 
Consortium หรือ W3C  

 
2.4 Client/ Server Network4 

 ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) คือ การท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ เรียกว่า เตร่ืองแม่ข่าย 
(Server) และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ เรียกว่า เคร่ืองลูกข่าย (Client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ
ไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผูใ้หบ้ริการ เคร่ืองผูใ้หบ้ริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้
บริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปใหเ้ครือข่ายแบบ ไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่าย 
ท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจ
เป็นหลกัสิบหลกัร้อย หรือหลกัพนั เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้าท่ีให้บริการจะตอ้งเป็น
เคร่ืองท่ีมี ประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูกต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด ( Fault 

 
3 https://sites.google.com/site/thanapornzii012css/css-khux 
4 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
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Tolerance) และตอ้งคอยให้บริการทรัพยากร  การให้กับเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะ
น ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์
ก็ได ้

          เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการท่ีเรียกวา่ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีเคร่ืองลูกข่ายต่าง ๆ 
เช่ือมต่อ โดยเครือข่ายหน่ึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกวา่หน่ึงตวั เช่ือมต่อภายในวงแลนเดียวกนัซ่ึง
เซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัก็ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั เช่น 

1. ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เคร่ืองท่ีใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 
2. พรินต์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการงานพิมพใ์ห้แก่เคร่ืองลูกข่าย โดย

บนัทึกงานพิมพเ์ก็บไวใ้นรูปแบบของสพลู (Spool) และด าเนินการพิมพง์านตามล าดบั
คิว 

3. ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการฐานขอ้มูลให้แก่เคร่ืองลูก
ข่าย 

4. เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นเวบ็เพจขององคก์ร เพื่อให้ผู ้
ท่องอินเตอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงเวบ็ขององคก์รได ้

5. เมลเซิร์ฟเวอร์ (Maill Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ E-mail ท่ีมีการรับส่งระหวา่งกนัภายในเครือข่าย 

 

รูปท่ี 2.3 เครือข่ายแบบไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 
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2.5 Web application5 

  คือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ขอ้มูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ 
Online ทั้งแบบ Local (ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยงัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ท าให้เหมาะ
ส าหรับงานท่ีต้องการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้งานง่าย ระบบงานท่ี
พฒันาขึ้นมาจะตรงกบัความตอ้งการกบัหน่วยงาน หรือหา้งร้านมากท่ีสุด ระบบสามารถโตต้อบกบั
ลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการแบบ Real Time ผูใ้ช้งานไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมใดๆ ลงบนเคร่ือง
คอมพิเตอร์ของตน นอกจากโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือ เว็บแอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีเขา้ถึงด้วย
โปรแกรมคน้ดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชนั
เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขและดูแลโดยไม่ตอ้งแจกจ่าย และติดตั้ง
ซอฟต์แวร์บนเคร่ืองผูใ้ช้ ตวัอย่างเว็บแอปพลิเคชนัไดแ้ก่ เว็บเมล การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การ
ประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บลอ็ก วิกิ เป็นตน้ 
 

 

รูปท่ี 2.4 สถาปัตยกรรมและการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
 
 

 
5 https://www.uds.co.th/article/2020/06/24/web-application/ 
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2.6 Visual Studio 20176 

Visual Studio 2017 เป็นโปรแกรมตวัหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยพฒันาซอฟตแ์วร์และระบบ
ต่างๆ ซ่ึงสามารถติดต่อส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ แต่ยงัไม่สามารถพฒันาเป็น
ระบบเองได ้เหมาะสมส าหรับภาษา VB, VB.NET, C#, .Net Core เน่ืองจากไมโครซอฟตไ์ดพ้ฒันา
โปรแกรมและภาษาขึ้นมาควบคู่กนัเพื่อให้ใชง้านไดซ่ึ้งกนัและกนั ซ่ึงนกัพฒันาจะน าเคร่ืองมือมา
ใชใ้นการพฒันาต่อยอดใหเ้กิดเป็นระบบต่างๆ หรือเป็นเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั 

2.7 Zeplin Organization Plan7 
 โปรแกรมดา้นงานกราฟิกและการออกแบบ ท่ีมีความสามารถเด่นในการเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยประสานการท างานระหว่างทีมนักออกแบบ UI (UI Designer) และทีมนักพฒันา (Developer) 
ในโปรเจคการพฒันา เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ส าหรับระบบ iOS และ Android ให้เกิดการ
ประสานงานอยา่งราบร่ืน โดยท่ีโปรแกรมน้ีรองรับการใชง้านทั้งบนระบบ Windows และ Mac  
โปรแกรมน้ีจะท าหนา้ท่ีแปลงส่วนประกอบดา้นงานออกแบบต่างๆ ท่ีมาจากทีม Designer ไม่วา่จะ
เป็นแบบอกัษร , สี และ Elements  ต่างๆ ของงานออกแบบ ใหเ้ป็น Code เพื่อส่งไปให้ทีม 
Developer ท างานต่อไดท้นัที ในส่วนของรูปภาพ หรือรูปปุ่ มต่างๆ ท่ีมีใชใ้นงานออกแบบ ก็
สามารถบนัทึกออกมาไดค้รบ เอาไปใชง้านต่อไดง้่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสับสนใน
การประสานงานระหวา่งทีม Designer และทีม Developer ในโปรเจคการพฒันา เวบ็ไซต ์หรือการ
พฒันาแอปพลิเคชนัทั้งบนระบบ iOS และ Android 
 

   

 

 
6
 https://sites.google.com/site/kachapot1150/1-1-microsoft-visual-studio-khux-

xari?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

7
 https://shop.thaiware.com/4923-Zeplin-Organization-Plan.html#:~:text=โปรแกรม%

20Zeplin%20Organization%20Plan%20เป็น,ท่ีโปรแกรมน้ีรองรับการ 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ากดั  
ท่ีตั้ง    : Rudy House ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 36 แขวง บางซ่ือ  
      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
เบอร์โทรศพัท ์  : 096 191 5246 
อีเมล    : Wanwisa.s@merudy.com 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  
บริษทั Rudy Technology จ ากดั เป็น Start-up ท่ีพฒันาแอปพลิเคชัน่ใหก้บับริษทัท่ี

ให้บริการดา้นการก่อสร้าง เป็นตวัช่วยในการบริหารโครงการเพื่ออ านวยความสะดวกใน
กระบวนการก่อสร้าง และท าระบบ CRM & Sales Enablement Platform (SaaS) ให้กว่า 
250 บริษทั ในไทยและต่างประเทศ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รของบริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ากดั ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้
ท างานในต าแหน่ง Back-end Developer ท าหน้าท่ีในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยท าการออกแบบการท างานระบบต่าง ๆ ของเวบ็แอปพลิเคชนัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตวัอยา่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ 
- เขียน API รับรายละเอียดของใบ RFQ และส่งไปในแพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบ 
- เขียน API อ่านขอ้มูลออกมาแสดงบนหนา้ DASHBOARD 
- เขียน API ส่งรายละเอียดกลบัไปใหแ้พลตฟอร์มตน้ทางท่ีไดส่้งใบ RFQ เขา้มา 
- เขียน API ในการ APPROVE USER ท่ีจะเขา้มาใชง้านบนระบบ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 
ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : คุณธรรมธี์วริทธ์ิ   ตุม้ขาว       
ต าแหน่ง   : Head of  IT 

 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัดท าได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณบริษัท รูด้ี เทคโนโลยี จ ากัด ตั้ งแต่วนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ในการพฒันาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง  ประกอบดว้ย 2 
แพลตฟอร์ม ดงัน้ี 

1. Buyer จะส่ง RFQ (ขอเสนอราคารายการสินคา้ท่ีก าหนด) มายงัแพลตฟอร์มของรูด้ี 
เพื่อท าการกระจาย RFQ ไปใหแ้ต่ละร้านท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายภายในระบบ 

2. Seller จะไดรั้บ RFQ (ขอเสนอราคารายการสินคา้ท่ีก าหนด) จากนั้นท าการเสนอราคา
กลบัไปให ้Buyer พิจารณาราคาท่ีไดรั้บจากร้านตวัแทนจ าหน่ายต่างๆ 

ระบบจะเป็นการประกวดราคาของแต่ละร้านตวัแทนจ าหน่าย โดยท่ีฝ่ัง Buyer สามารถ
ต่อรองราคากลบัมาหา Seller ไดผ้่านทางระบบ โดยมีการใชซ้อฟตแ์วร์ต่าง ๆ ในการพฒันา ไดแ้ก่ 
Microsoft Visual Studio โดยใช้เว็บบราวเซอร์ในการแสดงข้อมูลต่างๆ คือ  Google Chrome, 
Firefox และ Internet Explorer เป็นต้น  ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน คือ HTML, 
nuxt.js, Zend framework และมีการจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL  

รูปท่ี 4.1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
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4..2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 

  4.2.1.1 Entity Relationship Diagram 
 

 

รูปท่ี 4.2  Entity Relationship Diagram ระบบ LOG IN & USER   
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รูปท่ี 4.3  Entity Relationship Diagram ระบบ Seller RFQ   
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4.2.1.2 Workflow Diagram 
4.2.1.2.1  BILL (Buyer) ส่งรายละเอียด RFQ ขอราคาสินคา้มา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4  Workflow  การส่ง RFQ ใหก้บั Seller 
 

ในส่วนน้ีเม่ือฝ่ัง  BILL (Buyer) ส่ง RFQ Detail มาให้ Seller-Center ท่ีเป็นศูนย์กลางการ
กระจายขอ้มูลไปยงั platform ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบ จากนั้น Seller ก็จะกระจาย RFQ Detail ไปตาม
ร้านต่างๆ ท่ีอยู่ใน platform นั้น ๆ เม่ือทาง Seller พิจารณาแลว้ตอบกลบัมา ระบบจะจดัเก็บขอ้มูล 
RFQ Detail ไวแ้ลว้ส่งกลบัมาให้ Seller-Center ท าการเก็บขอ้มูลลง ฐานขอ้มูลแลว้ถึงท าการส่งให้
ฝ่ัง BILL (Buyer) 
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4.2.1.2.2  BILL (Buyer)  ส่งสถานะต่างกลบัมาใหท้าง Seller 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.5  Workflow  การตอบกลบัของฝ่ัง Seller และ Buyer 

 
 ในขั้นตอนน้ี BILL (Buyer)  จะไดเ้ห็น RFQ Detail แลว้ท าการพิจารณาราคาท่ีไดรั้บและ
ตอบกลบัมา เช่น ขอต่อรองราคา ขอยกเลิกใบ RFQ ขอเลือกใบเสนอราคาของร้านน้ี เป็นตน้  
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4.2.1.2.3  BILL (Buyer)  ส่ง PO (Purchase Order Document) กลบัมาให ้
Seller 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.6 Workflow การตอบกลบัของฝ่ัง Seller และ Buyer 

 
 ในส่วนน้ี BILL (Buyer) จะส่ง ใบสั่งซ้ือ(PO) กลบัมาใหร้้านท่ีชนะการเสนอราคาและจบ
การท างานขอส่วนน้ี 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

ระบบกลางเพื่อการบริหารจดัการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ท่ีผูจ้ดัท าพฒันาน้ีเป็นเว็บแอป
พลิเคชนัท่ีให้บริการการขอราคาจากผูซ้ื้อ ผูรั้บเหมาหรือลูกคา้ผ่านระบบ โดยการขอราคาหน่ึงคร้ัง
สามารถกระจายค าขอไปใหห้ลายร้านตวัแทนจ าหน่ายไดพ้ร้อมๆ กนั และร้านคา้สามารถเสนอราคา
ผ่านระบบไดท้นัที ผูซ้ื้อสามารถเลือกราคาท่ีถูกใจท่ีสุดได้ภายใตก้ารท างานบนแพลตฟอร์มเดียว
โดยไม่ตอ้งด าเนินการหลายคร้ัง ดังนั้นจึงท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างผูซ้ื้อและร้านคา้ตวัแทน
จ าหน่าย ท าให้ขอ้มูลถูกจดัเก็บในท่ีเดียวกนั ง่ายต่อการน าไปใชง้านและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลการ
ขาย เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1      ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 จากการท่ีได้มาปฏิบัติงานสหกิจ ณ บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ากัด ท าให้ผูจ้ ัดท า
ไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานในดา้น Back-end Development ไดเ้รียนรู้ Framework ท่ีใช้ในการ
พฒันาเวบ็ไซตเ์พิ่มมากขึ้น และยงัเพิ่มทกัษะในการท างานท่ีสามารถท างานไดจ้ริง ฝึกความอดทน
ในการท างานจริง และตอ้งรู้จกัการท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน และท าใหผู้จ้ดัท าไดง้านทนัที
หลงัปฏิบติังานสหกิศึกษาเสร็จส้ิน 

5.2.2      ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ปัญหาท่ีผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้เขา้ใจ
ตรงกนั ความไม่เขา้ใจในภาษาท่ีใชพ้ฒันาในตอนแรกท าใหก้ารท างานล่าชา้ และเน่ืองจากสถานการ 
Covid-19  จึงท าใหพ้นกังานทุกคนท างานแบบ Work From Home จึงท าใหง้านอาจล่าชา้ไปบา้ง 

เน่ืองจากการติดต่อประสานงานผา่นการประชุมออนไลน์และแอปพลิเคชนัแชทออนไลน์ 

5.2.3      ขอ้เสนอแนะ 

 ก่อนการออกปฏิบติังานจริงควรศึกษาในเร่ืองของเทคโนโลย ีเคร่ืองมือ และภาษา
ท่ีสถานประกอบการใชไ้ปก่อน เพื่อลดแรงกดดนั และการท างานจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี ก.1 ขณะปฏิบติังาน 
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