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Abstract 

 
  Rudy Technology Company Limited is a cloud sales management system provider for 
construction businesses. All developed systems will have the main users, namely customers and 
distributors of SCG. Roofing is a main product of SCG and there are various solutions to meet the 
needs of customers, including Active Airflow, Roof Renovation, and Solar Roof Solutions. There 
must be surveys and data collected from the job site for generating reports and quotations for 
customers. The cooperative internship student was assigned to develop a function for generating 
the report of roof related information and quotations in PDF format for easy implementation and 
presentation to customers. 
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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 หลงัคำเป็น
ผลิตภณัฑห์ลกัตวัหน่ึงของ SCG ซ่ึงมีหลำกหลำยรูปแบบเพื่อตอบสนองกำรใชง้ำนของลูกคำ้ ไดแ้ก่ 
Active Airflow, Roof Renovation และ Solar Roof Solution ดังนั้ นจึงต้องมีกำรส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลจำกไซต์งำน เพื่อน ำมำจัดท ำรำยละเอียดและใบเสนอรำคำต่อลูกค้ำ ผู ้จัดจึงท ำได้รับ
มอบหมำยให้ท ำกำรสร้ำงรำยงำนขอ้มูลรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบัหลงัคำและใบเสนอรำคำให้อยู่
ในรูปแบบของ PDF เพื่อใหง้่ำยต่อไปน ำไปใชง้ำนและน ำเสนอต่อลูกคำ้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพื่อพฒันำกำรสร้ำงรำยงำนกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรดำ้นหลงัคำของลูกคำ้ให้อยู่ในรูปแบบ
ของ PDF  

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
1.3.2 แพลทฟอร์มท่ีใชใ้นกำรพฒันำโปรแกรมเป็นครอสแพลตฟอร์ม (Cross Platform) 

โดยสำมำรถใชไ้ดท้ั้ง Web Application และ Mobile Application 
1.3.3 จดัท ำรำยงำนกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรหลงัคำของลูกคำ้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ PDF 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 รำยงำนกำรส ำรวจหลงัคำมีรูปแบบท่ีใชง้ำนง่ำย และสะดวกต่อกำรน ำไปใช้ 
1.4.2 รูปแบบของรำยงำนมีควำมเป็นระเบียบมำกขึ้น ไม่วำ่จะดูจำกอุปกรณ์ใดจะแสดง

เหมือนกนัทุกอุปกรณ์ 
1.4.3 รองรับกำรใชล้ำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 
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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 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงงำน 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงงำน 

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

1. เก็บควำมตอ้งกำรของงำน 
2. วิเครำะห์ระบบงำน 
3. ออกแบบระบบงำน 
4. พฒันำระบบ 
5. IAT & UAT 
6. จดัท ำเอกสำร 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมื่อท่ีใช้ 

1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น Asus ROG Ryzen 7-3750H Ram 16 GB 

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



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานเว็บแอปพลิเคชนับริหารจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลลูกคา้ 
ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาโครงงาน 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 แสดงขั้นตอนการท 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  

 ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการพฒันาเว็บ
เพจ ใช้สร้างเคา้โครง หรือใส่เน้ือหาข้อความต่างๆ ในหน้าเว็บ โดยใช้ Tag < > เป็นตวัก าหนด
จุดเร่ิมตน้ และ Tag < / > ก าหนดจุดส้ินสุดของค าสั่ง 

HTML เร่ิมพฒันาโดย Tim Berners Lee ในปี ค.ศ. 1980 เพื่อเสนอตน้แบบส าหรับนักวิจยั
ใน CERN ส าหรับแลกเปล่ียนเอกสาร ขอ้มูลดา้นการวิจยั ในปี ค.ศ. 1990 Tim ไดเ้ขียนโปรแกรม 
และทดลองรันบนเซิร์ฟเวอร์ท่ีพฒันาขึ้น ต่อมาเพื่อก าหนดมาตรฐานให้ดีขึ้น W3C (World Wide 
Web Consortium) จึงเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานทั้งหมดของ HTML และได้พฒันารูปแบบไปเป็น 
XHTML ซ่ึงมีการก าหนดความสามารถและมาตรฐานท่ีรัดกุมมากขึ้น โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ 
W3C ซ่ึงเป็นองคก์รระหวา่งประเทศท าหนา้ท่ีจดัระบบมาตรฐานท่ีใชง้านบนเวบ็ไซต ์(WWW) โดย
มีจุดมุ่งหมาย ท่ีจะเป็นแกนน าทางดา้นพฒันา และแนะน าวิธีการใชง้านส าหรับเวบ็ไซตท์ั้งหมด  
 
ตวัอยา่งค าสั่งใน HTML   
 
< html >  ก าหนดจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดการท างานในโปรแกรม 
< head >  ก าหนดส่วนหวัเร่ือง 
< title >  ก าหนดช่ือจะไปแสดงท่ี Title Bar 
< body >  ก าหนดเน้ือหาท่ีจะแสดงบนหนา้เวบ็ 
< h1 - h6 >  ก าหนดหวัขอ้ตวัอกัษรจะมีขนาดใหญ่และเลก็ลงตามล าดบัหวัขอ้ 
< i >   ตวัอกัษรเอียง 
< p >  ขึ้นยอ่หนา้ใหม่ 
 

 
2 http://www.codingbasic.com/html.html 
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2.3 Cascade Style Sheet3 

 ภาษา CSS (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาท่ีใชจ้ดัรูปแบบคอนเทนทบ์นหนา้เวบ็ ไดแ้ก่ 
รูปแบบตวัอกัษร จดัการพื้นหลงั หรือเพิ่มกรอบขอ้ความของหนา้เวบ็ เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ใหห้นา้เวบ็ CSS สามารถก าหนดรูปแบบพร้อมกนัทีเดียวได ้ท าให้ต่อการปรับปรุงแกไ้ข โดยแกไ้ข
เพียงทีเดียว ทุกท่ีท่ีเรียกใชจ้ะถูกแกไ้ขไปดว้ย CSS เร่ิมพฒันาในปี ค.ศ. 1994 ถูกก าหนดมาตรฐาน
โดย W3C การใช ้CSS ในการจดัรูปแบบการแสดงผล จะช่วยลดการใชภ้าษา HTML ในการตกแต่ง
เอกสารเว็บเพจ ท าให้ชุดค าสั่งภายในเอกสาร HTML มีเพียงส่วนเน้ือหา ท าให้เข้าใจง่ายขึ้ น 
ชุดค าสั่งสั้นลง ปรับปรุงแกไ้ขไดง้่ายขึ้น 
 
ตวัอยา่งชุดค าสั่ง CSS ในการก าหนดสี 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 
<html> 
<head> 
  <title>My first styled page</title> 
  <style type="text/css"> 
    body { 
    color: purple; 
    background-color: #d8da3d } 
  </style> 
</head> 
<body> 
[etc.] 

 
 
 
 
 

 
3 https://tips.thaiware.com/1330.html 
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2.4 Client/ Server Network4 

 Client คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใดอย่างหน่ึงจาก 
Server 

Server คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบติัการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีท าหนา้ท่ี
ใหบ้ริการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่ง โดยอาศยัโปรแกรม Web Server แก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นลูกข่าย ในระบบเครือข่าย โดย Server แบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อ่ืน 

2. ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน 

Client/Server คือ การท่ีมีเคร่ืองผูใ้หบ้ริการ (Server) และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ (Client) เช่ือมต่อ
กนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการ
จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้ 

เครือข่ายแบบ Client / Server เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบ หลกัร้อย หรือหลกัพนั 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหนา้ท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูก
ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) และต้องคอยให้บริการทรัพยากร
ให้กับเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลา โดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบ
เมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้

 

 
4 https://tips.thaiware.com/1330.html 
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รูปท่ี 2.2 Client/ Server Network 
 

2.5 Web Application5 

Web Application คือ แอปพลิเคชันท่ีถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ในโปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์ไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งโหลดแอปพลิเคชนัลงมาติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ ท าให้
โดยรวมแลว้มีการใชท้รัพยากรค่อนขา้งต ่า สามารถเปิดใชง้านไดไ้ว 

Web Application มีการ Optimize ให้มีการท างานท่ีรวดเร็วกว่าการเปิดแอปพลิเคชนัแบบ
ปกติ จึงมีหนา้ตาท่ีเป็นมิตรและใชง้านค่อนขา้งง่าย ซ่ึงในปัจจุบนัมี Web Application ท่ีหลากหลาย 
ทั้งในรูปแบบใชง้านระดบัโลก ระดบัมหาวิทยาลยั ไปจนถึงระดบับริษทั 

ความเหมือนท่ีแตกต่างของ Website และ Web Application ส่ิงท่ีสังเกตไดง้่ายท่ีสุดคือ ทั้ง
สองต่างเปิดใชง้านดว้ยโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ แต่มีความแตกต่าง ในดา้นการใชง้าน ดงัน้ี 

Website  คือหน้าเพจท่ีถูกจัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอข้อมูล สารสนเทศ และมีการเช่ือมโยง
ขอ้มูลไปยงัเว็บเพจย่อยๆ ต่างๆ ตามแต่ละรูปแบบของเว็บไซต์นั้นได้ก าหนดและตั้งค่าไว ้โดย
เวบ็ไซตน้ี์เนน้ใหผู้ค้นเขา้มา “ดู” เป็นหลกั 

Web Application ท าหน้าท่ีคลา้ยกับเว็บไซต์ แต่จะสามารถเป็นแอปพลิเคชั่นได้ด้วย คือ
เนน้ใหผู้ค้นเขา้มา “ใชง้าน” มากกวา่ดู เช่น เวบ็แอปส าหรับคิดเลข เวบ็แอปส าหรับจบัเวลา เวบ็แอป
ส าหรับแปลภาษา โดยส่วนมากแล้วจะมีความสะอาด รวดเร็ว และสบายตากว่าเว็บไซต์ปกติ 
เน่ืองจากเนน้ใชง้านในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นหลกั 
 

 
5 https://1stcraft.com/website-application-vs-general-website/ 
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รูปท่ี 2.3 สถาปัตยกรรมและการใชง้าน Web Application 
 

2.6 Microsoft Visual Studio 20176 

Microsoft Visual Studio เป็นโปรแกรมท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาซอฟตแ์วร์และ
ระบบต่างๆ ซ่ึงสามารถติดต่อส่ือสารพูดคุยกบัคอมพิวเตอร์ไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ แต่ยงัไม่สามารถ
พฒันาเป็นระบบเองได ้เหมาะสมส าหรับภาษา VB, VB.NET, C#, .Net Core เน่ืองจากไมโครซอฟต์
ไดพ้ฒันาโปรแกรมและภาษาขึ้นมาควบคู่กนัเพื่อให้ใชง้านไดซ่ึ้งกนัและกนั ซ่ึงนกัโปรแกรมเมอร์
จะน าเคร่ืองมือมาใชใ้นการพฒันาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบต่าง ๆ หรือเป็นเวบ็ไซต ์และแอปพลิเค
ชนั 

2.7 Zeplin Organization Plan7 

 โปรแกรมดา้นงานกราฟิกและการออกแบบ ท่ีมีความสามารถเด่นในการเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยประสานการท างานระหว่างทีมนักออกแบบ UI (UI Designer) และทีมนักพฒันา (Developer) 
ในโปรเจกต์การพฒันา เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ส าหรับระบบ iOS และ Android ให้เกิดการ
ประสานงานอยา่งราบร่ืน โดยท่ีโปรแกรมน้ีรองรับการใชง้านทั้งบนระบบ Windows และ Mac และ
เป็นผลงานการพฒันาโปรแกรมจากค่าย Zeplin 

โปรแกรมตัวน้ีจะท าหน้าท่ีแปลงส่วนประกอบด้านงานออกแบบต่างๆ ท่ีมาจากทีม 
Designer ไม่ว่าจะเป็นแบบอกัษร, สี และ Elements  ต่างๆ ของงานออกแบบ ให้เป็นชุดค าสั่งเพื่อ
ส่งไปให้ทีม Develoment ท างานต่อได้ทนัที ในส่วนของรูปภาพ หรือรูปปุ่ มต่างๆ ท่ีมีใช้ในงาน
ออกแบบ ก็สามารถบนัทึกออกมาไดค้รบ เอาไปใช้งานต่อไดง้่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลด

 
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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ความสับสนในการประสานงานระหว่างทีม Designer และทีม Development ในโปรเจ็คการพฒันา 
เวบ็ไซต ์หรือการพฒันาแอปพลิเคชนัทั้งบนระบบ iOS และ Android 
 

   

 



12 
 

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 ของเวบ็แอปพลิเคชนั               
              โดยมีงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท าในช่วงของการปฏิบติังานสหกิจ ดงัน้ี 

1. จดัท า Open API ของ BTV 
2. จดัท า Open API ของ Roof 
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3. จดัท า Roof Report PDF 

รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่ง Roof Report PDF 
 

4. จดัท า DataDict-Roof 

รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่ง DataDict-Roof 

5. จดัท าเส้น API ของ ID4 
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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 

ภาพรวมการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั เก่ียวกบักิจการหลงัคา (Roofing)  คือ บริการเก่ียวกบั
โซลูชัน่ต่างๆ เก่ียวกบัหลงัคา ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. Active Airflow  
2. Roof Renovation  
3. Solar Roof Solution 

 
ระบบมีโมดูลหลกัๆ 3 โมดูล ดงัน้ี 
1. Traffic ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลโครงการอยา่งละเอียด มีการแทก็ Location ถ่ายรูปหนา้งาน 

รายงานสภาพหนา้งาน ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อส่งขอ้มูลใหโ้มดูล
อ่ืนในการท างาน 

2. Inspection ท าหนา้ท่ีในการเขา้ส ารวจหนา้งาน เก็บขอ้มูลหนา้งานอย่างละเอียดเพื่อน า
ออกใบเสนอราคา 

3. บญัชี ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบรายรับรายจ่ายของโครงการนั้นๆ 
 
มีการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการพัฒนา ได้แก่ Microsoft Visual Studio 2017 โดยใช้เว็บ

บราวเซอร์ในการแสดงข้อมูลต่างๆ คือ  Google Chrome, Firefox และ Internet Explorer เป็นต้น
ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั คือ HTML, CSS, Nuxt.js, PHP, Zend Framework, และมี
การจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL 
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รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
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1. การเก็บขอ้มูลหน่วยงาน 

1.1 ขอ้มูลแบบอาคาร เช่น ภาพถ่ายหนา้งาน ขอ้มูลท่ีอยูห่นา้งาน ขอ้มูลสภาพหนา้งาน 

1.2 ขอ้มูลลูกคา้ เช่น ช่ือ เบอร์โทร e-mail ฯลฯ 

1.3 ผูติ้ดต่อ เช่น ขอ้มูลผูติ้ดต่อหนา้งาน 

1.4 ทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5 ประเภทบริการ/โซลูชัน่ เลือกประเภทของการบริการ เช่น Solar, Reno, Active 

Airflow 

1.6 อพัเดทสถานะค่าส ารวจ เขา้ไปส ารวจหนา้งานจริงเพื่อเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียด 

 

 
รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการเก็บขอ้มูลหน่วยงาน 
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2. การเขา้ส ารวจหนา้งาน 
2.1 การเขา้ส ารวจหนา้งานจะตอ้งท าการเช็คอินเม่ือระบบสร้างขอ้มูลเช็คอินเรียบร้อยแลว้ 

ระบบจะดึงขอ้มูลจาก ขอ้ท่ี 1 เพื่อมาแสดงใหพ้นกังานท่ีเขา้ส ารวจเห็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
2.2 ท าการบนัทึกขอ้มูลจริงจากท่ีสภาพหนา้งานเป็นอยูอ่ยา่งละเอียดเพื่อส่งใหข้ั้นตอนอ่ืน

ด าเนินการต่อ 
2.3 เช็คเอา้ทแ์ละออกเป็นรายงานส ารวจ (PDF) 

 

 
รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนการท างานของการส ารวจหนา้งาน 
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3. Quotation  
3.1 ระบบจะน าขอ้มูลท่ีเขา้ส ารวจน าไปใชก้บัอีกระบบนึงเพื่อค านวณรายการสินคา้และ

ราคาของบริการแยกออกมาเป็น CSV ไฟล ์เพื่อ Import เขา้ไปในระบบ และ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดม้าจากไฟล ์CSV เก็บใน Database  

3.2 เม่ือท าการเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ระบบจะออกเป็นใบเสนอราคาใหต้รวจสอบ 
3.3 ส่งใบเสนอราคาท่ีไดไ้ปยงั ERP อ่ืน ท่ีจดัการเร่ืองการเงินบญัชี 

 

 
รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนการจดัท า Quotation 
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4..2 การท างานของระบบ 
4.2.1      การวิเคราะห์ระบบ 
  4.2.1.1  Entity Relationship Diagram 

 

รูปท่ี 4.5 Entity Relationship Diagram  
 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

การสร้างรายงานการส ารวจความตอ้งการดา้นหลงัคาของลูกคา้ในรูปแบบ PDF ท่ีผูพ้ฒันา
จดัท าน้ีช่วยให้รายงานท่ีน าเสนอต่อลูกคา้ หรือทีมงาน มีความสวยงาม เป็นระเบียบมากขึ้น ซ่ึงไฟล ์
PDF ไม่ว่าจะน าไปเปิดในอุปกรณ์ใดก็จะแสดงในรูปแบบเดียวกนั ไม่มีปัญหาเร่ืองการจดัรูปแบบ
หนา้กระดาษ รูปแบของตวัอกัษร และยงัรองรับลายเซ็นดิจิทลั ท่ีสามารถลงนามผ่านไฟล ์PDF ได้
เลย ไม่จ าเป็นตอ้งพิมพอ์อกมาเซ็นดว้ยปากกา 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1    ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจ ณ บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ากดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ท าให้
ผูจ้ดัท าท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ดา้นการท างานมาก่อนไดเ้รียนรู้และสัมผสัชีวิตการท างานท่ีแทจ้ริง 
ทางผูจ้ ัดท าได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานในด้าน Backend ได้เรียนรู้ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา
เวบ็ไซตเ์พิ่มมากขึ้น และยงัเพิ่มทกัษะในการท างาน ดา้นความอดทนในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และ
การเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง  

5.2.2    ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19  จึงท าให้พนกังานทุกคนท างานแบบ Work 
from home จึงท าใหก้ารติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นเป็นไปอยา่งยากล าบาก จึงท าใหเ้สียเวลาในการท างาน
และท าใหง้านมีความล่าชา้  

5.2.3    ขอ้เสนอแนะ 

ควรศึกษาเคร่ืองมือหรือภาษาท่ีทางบริษทัไปใช้งานจริง ก่อนไปปฏิบติังานเพื่อให้เรียนรู้
งานไดเ้ร็วขึ้น หาความรู้เพิ่มเติมจากภาษาท่ีทางบริษทัใช้เป็นประจ า เช่น PHP, SQL, HTML, CSS 
และ  Framework ต่างๆ 
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