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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 and SCG's 
distributors and cement and concrete are the main products of SCG. The cooperative internship 
student was assigned to develop a concrete order management system in the back-end part to 
manage the order information rapidly, reduce operating procedures, supporting the work of pre-
construction sites across the country, according to the needs of each region, and centralizing the 
data in one resource. The system was based on a web application platform that the users can use 
via a web browser, and can use with tablet devices. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ     

บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นบริษทัผูพ้ฒันำระบบบริหำรจดักำรกำรขำยผ่ำนระบบ
คลำวด์ ส ำหรับธุรกิจก่อสร้ำง โดยผูใ้ชบ้ริกำรหลกัของทำงบริษทัประกอบดว้ยบริษทัในเครือของ 
SCG  รวมถึงตวัแทนจ ำหน่ำยของ SCG ทัว่ประเทศ ซ่ึงคอนกรีตหรือปูนซีเมนต ์เป็นผลิตภณัฑห์ลกั
หน่ึงของ SCG ผูจ้ดัท ำในฐำนะนักศึกษำสหกิจศึกษำจึงไดรั้บมอบหมำยให้พฒันำระบบหลงับำ้น 
(Back-end) กำรสั่งจองสินคำ้คอนกรีตและปูนซีเมนต ์เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณสินคำ้กำรสั่งจ่ำยสินคำ้
ของ SCG โดยระบบจะท ำกำรเก็บขอ้มูลกำรซ้ือ-ขำยคอนกรีตและปูนซีเมนตข์องไซตง์ำนต่ำงๆ ทัว่
ประเทศ ท ำให้ง่ำยต่อกำรเรียกดูขอ้มูลซ้ือ-ขำยของแต่ละเดือนเพื่อท ำกำรประเมินกำรใชปู้นซีเมนต์
ในแต่ละเดือน และยงัช่วยลดขั้นตอนกำรประสำนงำนโดยใชค้นอีกดว้ย  

ในส่วนท่ีผูจ้ดัท ำพฒันำจะเป็นกำรสร้ำงโปรแกรมเพื่อเป็นตวัเช่ือมต่อ (Interface) ระหว่ำง
ขอ้มูลเขำ้กบักำรท ำงำนของแพลตฟอร์มท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละภูมิภำค 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อช่วยเก็บขอ้มูลกำรซ้ือ-ขำยคอนกรีตและปูนซีเมนตข์องไซตง์ำนต่ำงๆ ทัว่
ประเทศ 

1.2.2 เพิ่มควำมง่ำยในกำรดูขอ้มูลกำรซ้ือ-ขำยของแต่ละเดือนเพื่อประเมินกำรใช้
ปูนซีเมนตใ์นแต่ละเดือน  

1.2.3 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนโดยลดขั้นตอนกำรประสำนงำนดว้ยคน   
1.2.4 เพื่อสร้ำงโปรแกรมท่ีเป็นตวักลำงในกำรเช่ือมต่อขอ้มูลเขำ้กบัแพลตฟอร์มท่ี

แตกต่ำงกนัตำมภูมิภำค 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 
1.3.2 แพลทฟอร์มท่ีใชใ้นกำรพฒันำโปรแกรมเป็นครอสแพลตฟอร์ม (Cross Platform) 

โดยสำมำรถใชไ้ดท้ั้ง Web Application และ Mobile Application 
1.3.3 กำรท ำงำนของระบบจะแบ่งเป็น 

  1.3.3.1 Seller (OSR) 
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1.3.3.1.1 OSR เขำ้ไปท่ีไซต์งำนก่อสร้ำงเพื่อระบุควำมตอ้งกำรใช้งำน
คอนกรีตและส่งขอ้มูลเขำ้สู่แพลตฟอร์มของระบบเพื่อจดัเก็บ
ขอ้มูลไวใ้นระบบ 

1.3.3.1.2 แพลตฟอร์มของระบบจะน ำส่งขอ้มูลเพื่อไปเปิด IO (เลขท่ี) ของ
อีกระบบหน่ึง เพื่อใชอ้ำ้งอิงกบั Rudy 

1.3.3.1.3 สำมำรถอนุมติักำรขอส่วนลดไดใ้นระบบ 
1.3.3.1.4 สำมำรถยกเลิกกำรขอส่วนลดได ้
1.3.3.1.5 สำมำรถเลือกร้ำนท่ีเสนอรำคำถูกท่ีสุดและด ำเนินกำรซ้ือขำยใน

ระบบได ้
  1.3.3.2 Manager (ผูจ้ดักำร) 

1.3.3.2.1 ดูขอ้มูลกำรขอส่วนลดของโครงกำรแต่ละโครงกำรในกำรสั่งซ้ือ
คอนกรีต 

1.3.3.2.2 ดูขอ้มูลกำรเขำ้เยีย่มไซตง์ำนของ OSR 
1.3.3.2.3 ดูขอ้มูลสรุปกำรขำยของ OSR 
1.3.3.2.4 สำมำรถค้นหำข้อมูลของไซต์งำนและกำรเสนอขำยงำนทุก

โครงกำรท่ีอยูภ่ำยใต ้OSR ท่ีตนนเองดูแล 
  1.3.3.3 Admin (ผูดู้แลระบบ)  
   1.3.3.3.1 สำมำรถเพิ่ม User (ผูใ้ชง้ำน) ได ้
   1.3.3.3.2 สำมำรถแกไ้ขขอ้มูล User (ผูใ้ชง้ำน) ได ้

1.3.3.3.3 สำมำรถเพิ่มขอ้มูลต่ำงๆ ในโปรแกรมได ้ 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.4.1 ช่วยใหก้ำรซ้ือ-ขำยผำ่นแพลตฟอร์มท่ีต่ำงกนัไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง  
1.4.2 ช่วยเก็บขอ้มูลกำรซ้ือ-ขำยทั้งหมดของทุกภูมิภำคให้อยู่ในท่ีเดียวกนัเพื่อใชใ้นกำร

วิเครำะหป์ริมำณกำรใชง้ำนคนกรีตและปูนซีเมนตไ์ด ้
1.4.3 ช่วยใหส้ำมำรถขอส่วนลดในกำรสั่งซ้ือคอนกรีตของแต่ละไซตง์ำนไดง้่ำย  
1.4.4 ช่วยลดกระบวนกำรในกำรท ำงำนให้สั้นลงและเป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมขั้นตอน

ของบริษทั 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนโครงงำน 
1.5.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูล 

1.5.1.1 ขอ้มูลจำกลูกคำ้โดยลูกคำ้จะแจง้รำยละเอียดท่ีตอ้งกำรวำ่ตอ้งกำรให้
ระบบช่วยงำนดำ้นใดบำ้ง และใชง้ำนบนอุปกรณ์ใด 

1.5.1.2 น ำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีไดข้ำ้งตน้มำประชุมร่วมกบัทีมงำนเพื่อหำ
ขอ้สรุปถึงควำมเป็นไปไดจ้ำกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสรุปเป็น 
Requirement Specification และน ำกลบัไปเสนอใหลู้กคำ้อีกคร้ัง 

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

1.5.2 วิเครำะห์ระบบ 
1.5.2.1 น ำ TOR มำประชุมร่วมกบัทีมพฒันำ (Developer Team) เพื่อวิเครำะห์

ถึงภำษำท่ีจะใชใ้นกำรพฒันำระบบ 
1.5.2.2 สรุปเป็นขอ้มูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรพฒันำ รวมถึง

ฐำนขอ้มูลท่ีใชแ้นบใน TOR  
1.5.3 ออกแบบระบบ 

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 

1.5.4 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 
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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 

1.5.5 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 

1.5.6 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 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงงำน 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโคงงำน 

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 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz   3.79 GHz 
- NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB 
- MSI OPTIX G24C4 23.6" VA FHD 144Hz 
- RAM DDR4 32GB, 2400 MHz 
- SSD PCIe NVMe M.2 512GB 
- Windows 10 Pro (64 Bit) 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
- ระบบปฏิบติักำร Microsoft windows 10 
- โปรแกรม Visual Studio Code 
- โปรแกรม HeidiSQL 
- โปรแกรม Postman 
- โปรแกรม XAMPP 
- โปรแกรม GitLab 
- โปรแกรม Source tree 

 
 



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) 
  

 
2 https://abaiyamook.com/th/2021/02/01/semantic-html 
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รูปท่ี 2.2 โครงสร้างภาษา HTML 

 
2.3 Cascade Style Sheet3 

Cascade Style Sheet หรือ CSS เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหน่ึงท่ีจัดอยู่ในกลุ่มภาษา
สไตลชี์ต ซ่ึงจะใชภ้าษา CSS ในการจดัรูปแบบและโครงสร้างของเอกสารท่ีเขียนจากภาษา HTML 
โดยภาษา CSS นั้นสามารถใชง้านไดห้ลากหลายและมีความยืดหยุ่นสามารถใชง้านกบัภาษา XML 
SVG และ XUL ได ้CSS มีมาตราฐานท่ีก าหนดโดยกลุ่ม W3C (World Wide Web Consortium)  

ภาษา CSS ไดถู้กพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจนในปัจจุบนัมีทั้งหมด 4 รุ่นดว้ยกนั คือ 
1. CSS 1 เร่ิมใชง้านตั้งแต่เดือนธนัวาคม ค.ศ. 1996 
2. CSS 2 เร่ิมใชง้านตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 
3. CSS 3 เร่ิมใชง้านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 
4. CSS 4 ไดเ้ร่ิมท าการพฒันาตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน ค.ศ. 2009 แต่ในปัจจุบนัยงัไม่ม

บราวเซอร์ไหนรองรับการใชง้านของ CSS 4 เลย 

ประโยชน์ของ CSS  
1. ภาษา CSS จะช่วยในการจดัรูปแบบแสดงผลให้กบัภาษา HTML ซ่ึงจะช่วยลดการใช้

ภาษา HTML ให้น้อยลง โดยเหลือเพียงแต่ส่วนท่ีเป็นเอกสารท่ีเป็นภาษา HTML 
เท่านั้น ท าใหมี้การแกไ้ขและท าความเขา้ใจไดง้่ายขึ้น 

2. ท าใหข้นาดไฟล ์HTML นอ้ยลงเน่ืองจาก ภาษา CSS จะช่วยลงการใชภ้าษา HTML ลง
ท าใหข้นาดไฟลน์ั้นก็เลก็ลงไปดว้ยเช่นกนั 

 
3 https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/css/ 
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3. ภาษา CSS เป็นภาษา Style Sheets โดย Style Sheets ชุดเดียวสามารถใชก้ าหนดรูปแบบ
การแสดงผลใหเ้อกสาร HTML ทั้งหนา้ หรือทุกหนา้มีผลเหมือนกนัได ้จึงท าใหเ้วลาท่ี
มีการแกไ้ขก็จะแกไ้ขไดง้่ายขึ้นเพียงแกไ้ข Style Sheets ท่ีใชง้านเพียงชุดเดียวเท่านั้น 

4. ท าใหเ้วบ็ไซตมี์มาตราฐานเพราะการใชง้าน CSS นั้นจะท าใหก้ารแสดงผลในส่ือต่าง ๆ
ถูกปรับเปล่ียนไปไดอ้ย่างเหมาะสม เช่นการแสดงผลบนหนา้จอ และการแสดงผลใน
มือถือ 

5. CSS สามารถท่ีจะใชง้านไดห้ลากหลาย เวบ็บราวเซอร์ ท าใหก้ารใชง้านนั้นสะดวกมาก
ยิง่ขึ้น 
 

 
 

รูปท่ี 2.3 โครงสร้างภาษา CSS 
 

2.4 Client/ Server Architecture4 

 Client คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใดอย่างหน่ึงจาก 
Server 

Server คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบติัการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีท าหนา้ท่ี
ใหบ้ริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง แก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็น 
Client ในระบบเครือข่าย 

 
4 https://www.mindphp.com/ 
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Server แบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน 
2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์อ่ืน 
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์อ่ืน 

Client / Server คือ การท่ีมีเคร่ืองแม่ข่าย (Server) หรือผู ้ให้บริการ และเคร่ืองลูกข่าย 
(Client) ท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการเช่ือมต่อกนั และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ือง
ผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการจะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้  
เครือข่ายแบบ Client / Server เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่ายจ านวน
มาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลักสิบ หลักร้อย หรือหลักพัน 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหนา้ท่ีใหบ้ริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากตอ้ง
ถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) และตอ้งใหบ้ริการทรัพยาการใหก้บั
เคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลา โดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม 
มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ก็ได ้

บริการของเคร่ืองแม่ข่าย ไดแ้ก่ 
1. File Server คือ เคร่ืองท่ีใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 
2. Print Server คือ เคร่ืองท่ีบริการงานพิมพใ์ห้แก่เคร่ืองลูกข่าย โดยบนัทึกงานพิมพเ์ก็บ

ไวใ้นรูปแบบของสพลู (Spool) และด าเนินการพิมพง์านตามล าดบัคิว 
3. Database Server คือ เคร่ืองท่ีบริการฐานขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 
4. Web Server คือ เคร่ืองท่ีบริการเวบ็ 
5. Email Server คือ เคร่ืองท่ีบริการอีเมล ์
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รูปท่ี 2.4 สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client / Server Architecture) 
 

2.5 Web Application5 

  Web Application เป็นแอปพลิเคชนัท่ีใชง้านผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรม
เวบ็บราวเซอร์ และไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้โดยชุดค าสั่งจะ
ติดตั้งไวท่ี้ Web Server ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดพ้ร้อมๆ กนัจากท่ีใดก็ได ้ซ่ึงสามารถใช้
งานแอปพลิเคชนัไดเ้หมือนกนั มีฟังก์ชนัการท างานเหมือนกนั ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีไดรั้บความ
นิยมในปัจจุบนั และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานขององคก์รไดทุ้กภาคส่วน 

ขอ้ดีของ Web Application 
1. เวบ็แอปพลิเคชัน่ เหมาะกบัองคก์รขนาดเล็กเพราะมีค่าใชจ่้ายต ่า และคิดค่าใชจ่้ายตาม

จ านวนการใชง้านจริง 
2. การใช้งานในองค์กรท าได้ง่าย เพียงแค่มีเว็บบราวเซอร์ซ่ึงเป็นส่ิงพื้นฐานใน

คอมพิวเตอร์ปัจจุบนัแทบทุกเคร่ืองก็ใชง้านได ้
3. ขอ้มูลจดัเก็บท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ และไม่เกิดความซ ้าซอ้น 
4. ไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีราคาแพง 
5. อยูท่ี่ไหนก็ท างานไดเ้พราะสามารถล๊อกอินเขา้ใชง้านไดเ้ลยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรม 
6. ไม่ตอ้งมีบุคคลากรดา้นเทคนิคเป็นของตวัเอง เพราะผูใ้ห้บริการดูแลเซิฟเวอร์และการ

บ ารุงรักษาเองทั้งหมด 
7. ส่วน มากใช้ไดห้ลากหลายแพลทฟอร์มทั้ง Windows, Linux และ Mac ท าให้องค์กร

สามารถเลือกใชบ้างเคร่ืองเป็น Linux ไดเ้พื่อลดค่าใชจ่้ายดา้นลิขสิทธ์ 
8. เช่ือมต่อกบัเวบ็แอพหรือบริการออนไลน์อ่ืนๆไดง้่าย 

 
5 https://www.ko.in.th/web-application-คืออะไร 
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รูปท่ี 2.5 สถาปัตยกรรมและการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
 

2.6 Visual Studio Code 20216 

 Visual Studio Code จากบริษทัไมโครซอฟต ์เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใชใ้นการแกไ้ข
โคด้ท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น Open Source โปรแกรมจึงสามารถน ามาใชง้านไดโ้ดย
ไม่มีค่าใชจ่้าย เหมาะส าหรับนกัพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านหลายแพลตฟอร์ม รองรับการใช้
งานทั้งบน  Windows ,  macOS และ  Linux  รองรับหลายภาษาทั้ง  JavaScript, TypeScript และ 
Node.js และสามารถเช่ือมต่อกบั  Git ไดง้่าย สามารถน ามาใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือและ
ส่วนขยายต่างๆ ให้เลือกใชม้ากมาย รองรับการเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา  C++ ,  C# ,  Java ,  
Python ,  PHP  หรือ  Go  สามารถปรับเปล่ียน Themes  ได ้ มีส่วน Debugger  และ Commands  เป็น
ตน้  
 
2.7 Zeplin Organization Plan7 
 โปรแกรมดา้นงานกราฟิกและการออกแบบ ท่ีมีความสามารถเด่นในการเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยประสานการท างานระหว่างทีมนักออกแบบ UI (UI Designer) และทีมนักพฒันา (Developer) 

 
6
 https://cs.bru.ac.th/สอนวิธีการใช-้visual-studio-code-2 

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

20Zeplin%20Organization%20Plan%20เป็น,ท่ีโปรแกรมน้ีรองรับการ 
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ในโปรเจคการพฒันา เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ส าหรับระบบ iOS และ Android ให้เกิดการ
ประสานงานอยา่งราบร่ืน โดยท่ีโปรแกรมน้ีรองรับการใชง้านทั้งบนระบบ Windows และ Mac  
โปรแกรมน้ีจะท าหนา้ท่ีแปลงส่วนประกอบดา้นงานออกแบบต่างๆ ท่ีมาจากทีม Designer ไม่ว่าจะ
เป็นแบบอกัษร , สี และ Elements  ต่างๆ ของงานออกแบบ ใหเ้ป็น Code เพื่อส่งไปใหที้ม Developer 
ท างานต่อไดท้นัที ในส่วนของรูปภาพ หรือรูปปุ่ มต่างๆ ท่ีมีใช้ในงานออกแบบ ก็สามารถบนัทึก
ออกมาได้ครบ เอาไปใช้งานต่อได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสับสนในการ
ประสานงานระหว่างทีม Designer และทีม Developer ในโปรเจคการพฒันา เว็บไซต์ หรือการ
พฒันาแอปพลิเคชนัทั้งบนระบบ iOS และ Android 
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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 ากัด เป็น Start-up ท่ีพฒันาแอปพลิเคชันบริหารการขายผ่าน

ระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายท่ีไซตง์านให้กบับริษทัท่ีให้บริการดา้นการก่อสร้างและ
เป็นตวัช่วยในการบริหารโครงการเพื่ออ านวยความสะดวกในกระบวนการก่อสร้าง  

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รของบริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ผูจ้ดัท ามาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ากดั ในต าแหน่งงาน Back-end 
Developer ท าหนา้ท่ีในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยท าการออกแบบการ
ท างานระบบต่าง ๆ ของเวบ็แอปพลิเคชนัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตวัอยา่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่  
1. เขียน API ใบเสนอราคา ค านวณส่วนลด และสามารถส่งออกเป็น PDF ได ้
2. เขียน API ดึงขอมู้ลเพื่อแชร์ขอ้มูลไปยงัโปรแกรมไลน์ 
3. เขียน API คน้หารายการสินคา้ 
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รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : คุณธรรมธี์วริทธ์ิ   ตุม้ขาว       
ต าแหน่ง   : Head of  IT 

 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัดท าได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ากัด ตั้งแต่วนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการขอ้มูลการสั่งซ้ือคอนกรีต เป็นระบบท่ีใชเ้พื่อเก็บขอ้มูลไซต์
งานและการขอส่วนลดในกิจการปูนซีเมนต ์ผูใ้ชง้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. Seller ท าหนา้ท่ีในการเขา้ไปเก็บขอ้มูลหน่วยงานและขอส่วนลดของการขายสินคา้ 
2. Manager ท าหนา้ท่ีในการพิจารณาส่วนลด 
โดยมีการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในการพฒันา ได้แก่ Microsoft Visual Studio โดยใช้เว็บ

บราวเซอร์ในการแสดงขอ้มูลต่าง ๆ คือ  Google Chrome, Firefox และ Internet Explorer เป็นตน้ 
ภาษาท่ีใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั คือ HTML, nuxt.js, Zend Framework และมีการจดัการ
ฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL  

 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1  ขั้นตอนการท างานของระบบ 
4.2.1.1 การสร้างขอ้มูลโปรเจค เม่ือ Seller เขา้ไปท่ีหนา้งานและท าการเก็บขอ้มูล 

หน่วยงาน 
4.2.1.2  เก็บข้อมูล  Check in และ  Check Out ด้วย  Lat (Latitude) และ  Long 

(Longitude) เก็บขอ้มูลท่ีตั้งและต าแหน่งของหน่วยงาน เลือกโซนโรงงาน 
และเขตโรงงาน เพิ่มขอ้มูลผูติ้ดต่อ เลือกประเภทรถท่ีใช้ในการขนส่ง 
กรอกขอ้มูลส่วนลดเพื่อขอนุมติัส่วนลด 

4.2.1.3  เม่ือเก็บขอ้มูลหน่วยงานเสร็จแลว้ท าการขอราคาโดยขั้นตอนแรก Seller 
เลือกขอ้มูลโปรเจคท่ีตอ้งการเสนอราคาและเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการเสนอ
ราคาและ Create PR (Purchase Order) 

4.2.1.4  Manager ท าการอนุมติัราคาท่ีทาง Seller ขอมาจะกลายเป็นขั้นตอนการ
ออกใบเสนอราคา QO (Quotation) และน า QO ส่งใหลู้กคา้ท าการอนุมติั 

4.2.1.5  เม่ือลูกคา้อนุมติัแลว้สถานะของเอกสารจะกลายเป็น SO (Sell Order)  
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รูปท่ี 4.1 Workflow Create Project CPAC 

 

 
รูปท่ี 4.2 System Diagram Master Data, Master Transaction   

 
  



 
 

 บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

เว็บแอปพลิเคชันบริการเก่ียวกับการเก็บขอ้มูลหน่วยงานและการขอส่วนลดของสินคา้
โครงการ สามารถน าขอ้มูลมาท าการประเมินการใชปู้นซีเมนตใ์นแต่ละเดือนได ้ช่วยลดขั้นตอนการ
ประสานงาน โดยระบบจะเป็นตวัประสานงานระบบและแพลตฟอร์มต่างๆ ขอ้มูลเกิดการรวมศูนย์
อยูแ่หล่งเดียวและง่ายต่อการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงงานท่ีก าหนดไว ้  

 
5.1.1     ขอ้จ ากดัของโครงงาน 

  การเช่ือมต่อกบัระบบ ERP ยงัไม่เป็นการเช่ือมผา่น API จึงตอ้งท าใหพ้นกังาน
ท างานซ ้าซอ้นโดยการกรอกขอ้มูลเดิมในสองแพลตฟอร์ม 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1      ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานสหกิจท าให้ด้รับความรู้จากการปฏิบติังานในด้าน 
Back-end  Developmentไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น และยงัเพิ่มทกัษะใน
การท างานท่ีสามารถท างานได้จริง ด้านความอดทนในการท างานจริง และในการท างานนั้นเรา
จะตอ้งหาความรู้ แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และตอ้งรู้จกัการท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน 

5.2.2      ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ปัญหาท่ีผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ไม่เคยใชภ้าษาท่ีทางบริษทัใช้
ในการพฒันาจึงท าให้การท างานล่าช้า เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ทางบริษทัจึงท างานแบบ 
Work From Home จึงท าใหก้ารท างานและการประสานงานเป็นไปไดย้ากและล่าชา้ 

5.2.3     ขอ้เสนอแนะ 

 ก่อนการออกปฏิบติังานจริงควรศึกษาในเร่ืองของเทคโนโลย ีเคร่ืองมือ และภาษา
ท่ีสถานประกอบการใชไ้ปก่อน เพื่อลดแรงกดดนั และการท างานจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี ก.1 ขณะปฏิบติังาน 
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