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บทคัดย่อ 

 
บริษทั วิศวะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจใหบ้ริการพฒันาซอฟตแ์วร์ทั้ง

ในเร่ืองของการพฒันาธุรกิจใหม่และการพฒันาแอปพลิเคชนับนเวบ็และโทรศพัทมื์อถือ ใหบ้ริการ
ทั้งบริษทัขนาดใหญ่และบริษทั Startup ช่ือดงั ในช่วงของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผู ้
ไดรั้บผลกระทบเป็นจ านวนมาก ทางบริษทัฯ จึงตอ้งการช่วยเหลือสังคมตามความถนดัของตน จึง
ได้มีการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาจากโควิด-19 ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ช่วยให้บุคคลด่านหน้าและทีมเป็ดสู้ภัยได้รับข้อมูลผูป้ระสบปัญหา 
สามารถน าขอ้มูลไปด าเนินการต่อไดท้นัที อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาการด ารงชีวิตของผูป้ระสบปัญหา
ในแต่ละวนัได ้ท าให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและจ าแนกกลุ่มผูป่้วยไดอ้ย่างชดัเจน ท าให้ช่วยเหลือผู ้
ประสบปัญหาไดค้รอบคลุมมากขึ้น คณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบดงักล่าวใน
ส่วนของการพฒันาส่วนดา้นหนา้ (Front-end) โดยพฒันาตามหลกัการของ Model View Controller 
(MVC) และ Function Programming ดว้ยภาษา Typescript, HTML และ CSS  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
พฒันา ประกอบดว้ย Visual Studio Code, GitLab และ React Framework บริหารจดัการฐานขอ้มูล
ดว้ย Firebase 
 
ค าส าคัญ: เวบ็แอปพลิเคชนั, แอปพลิเคชนัไทยตอ้งรอด, โควิด-19, บริษทั วิศวะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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Abstract 

 

 Witsawa Corporation Company Limited is a startup software house that provides 
software development services in terms of new business development and web and mobile 
application development. During the COVID-19 pandemic, there were many people affected, the 
company wanted to help the people and volunteers. Therefore, they developed a Thai Survive web 
application to help those suffering from COVID-19, and to help the outpost and rescue team get 
information about those who are in trouble immediately. This made it more comprehensive to help 
people who are experiencing problems. The cooperative internship students participated in the 
development of the system in front-end development. The application was developed according to 
the principles of Model View Controller (MVC) and Function Programming with Typescript, 
HTML and CSS. Tools used were Visual Studio Code, GitLab, React Framework, and a database 
managed with Firebase.  
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  บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปีพุทธศกัราช 2564 สถานการณ์โควิด-19 ยงัคงไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น ท าให้มีผูป้ระสบ
ปัญหาโควิด-19 ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ีจ านวนมากกว่าหม่ืนราย หากในจ านวน
เหล่านั้นตรวจพบวา่มีอาการสุ่มเส่ียงของเช้ือโควิด-19 เช่น การอยูใ่นเขตพื้นท่ีเส่ียง พื้นท่ีแออดั หรือ
พบปะกับบุคคลได้รับเช้ือโควิดแต่ย ังไม่แสดงอาการ จะต้องกักตัว 14 ว ันทันที และไปท่ี
โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเช้ือ หลังจากนั้นให้รอผลตรวจภายใน 10-30 นาที หรือ 1-2 วนั (ตาม
เง่ือนไขของสถานท่ีรับตรวจเช้ือโควิด-19 นั้น ๆ ) หากผลตรวจรอบแรกไม่พบเช้ือ จ าเป็นจะตอ้งกกั
ตวัเพื่อตรวจหาเช้ืออีกคร้ัง ซ่ึงปัจจุบนับางโรงพยาบาลมีเตียงไม่เพียงพอส าหรับการรักษา หรือ
รองรับผูป่้วยท่ีตรวจพบเช้ือ เป็นสาเหตุท่ีผูป่้วยบางรายตอ้งกกัตวั หรือรับการรักษาท่ีบา้น หอพกั 
คอนโด โรงแรม หรือตามสถานท่ีท่ีเจา้หนา้ท่ีไดร้ะบุไว ้

เพื่อการรักษาท่ีหายขาด และลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระหว่างการกักตวัของ
ผูป่้วย อาทิเช่น อยู่ตวัคนเดียว อยู่กบัครอบครัวท่ีมีห้องแยก หรืออยู่กบัครอบครัวแต่ไม่มีห้องแยก 
ไดป้ระสบปัญหากบัการออกไปซ้ือของกินของใช้ในชีวิตประจ าวนั จึงตอ้งมีการช่วยเหลือผูป่้วย
เหล่าน้ี เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19 สู่ผูอ่ื้น และยงัช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีกกัตวั หรือ
ตรวจพบเช้ือโควิด-19 ใหด้ ารงชีวิตในแตล่ะวนัไดง้่ายยิง่ขึ้น เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลและช่วยเหลือผูท่ี้กกัตวั 
หรือตรวจพบเช้ือโควิด-19 ไดง้่ายขึ้น บริษทั วิศวะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จึงไดพ้ฒันาเว็บแอปพลิเค
ชนัไทยตอ้งรอด ส าหรับช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาจากโควิด-19 เพื่อให้บุคคลด่านหนา้ และทีมเป็ด
สู้ภยัสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทั้งในดา้นการด ารงชีวิต และดา้นการหาเตียง รวมถึง
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผูป้ระสบปัญหาโควิด-19ได ้โดยใชห้มายเลขโทรศพัทใ์นการลงทะเบียน และ
ตรวจสอบความปลอดภยัดว้ย OTP สามารถเพิ่มและแกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวั ท่ีอยู่ สถานะการท างาน 
แบบประเมินสุขภาพของผูใ้ชง้านได ้ว่าอยู่ในสถานะปกติ กกัตวั หรือตรวจพบเช้ือโควิด-19 กรณี
ตรวจพบเช้ือโควิด-19 หากมีผลตรวจจะต้องอัปโหลดรูปภาพ  Rapid Antigen Test และท าแบบ
ประเมินอาการเพื่อจ าแนกระดบัสีของผูป่้วยโควิด-19 เช่น ระดบัสีเขียว ระดบัสีเหลือง หรือระดบัสี
แดง ถา้ผูใ้ชง้านมีขอ้มูลจากการตรวจวดั สามารถระบุเพิ่มเติมได ้เช่น อุณหภูมิในร่างกายก่ีองศา ค่า
ออกซิเจนในเลือดก่ีเปอร์เซ็นต์ เป็นตน้ รวมถึงผูใ้ช้งานสามารถเพิ่มสมาชิกในการดูแล และแกไ้ข
ขอ้มูลของสมาชิกในการดูแลได ้

ทางคณะผูจ้ัดได้รับมอบหมายให้ท าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด ในส่วน  
Front-end โดยพัฒนาหน้าจอส่วนติดต่อกับผู ้ใช้ตามท่ีทีมออกแบบได้ท าการออกแบบ ด้วย
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โปรแกรม Visual Studio Code, Figma และ React Framework รวมถึงมีการเรียกใช ้API ท่ีฝ่ัง Back-
end ไดท้ าการสร้างไวต้ามหนา้ท่ีการท างานของแต่ละหนา้จอ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาจากไวรัสโควิด-19   
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์   
 1.3.2 การพฒันาโครงงานบนแพลตฟอร์เวบ็แอปพลิเคชนั   
 1.3.3 กลุ่มผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 
  1.3.3.1 ประชาชน 
   1.3.3.1.1 สามารถลงทะเบียนดว้ยหมายเลขโทรศพัทไ์ด ้
   1.3.3.1.2 สามารถตรวจสอบความปลอดภยัดว้ย OTP ได ้
   1.3.3.1.3 สามารถเพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้
   1.3.3.1.4 สามารถเพิ่มและแกไ้ขท่ีอยูเ่พื่อจดัส่งได ้
   1.3.3.1.5 สามารถท าแบบประเมินสุขภาพได ้
    1.3.3.1.5.1 ปกติ 
    1.3.3.1.5.2 กกัตวั 
    1.3.3.1.5.3 ตรวจพบเช้ือโควิด-19 
   1.3.3.1.6 สามารถอพัโหลดรูปภาพผลตรวจเช้ือโควิด-19 ได ้
   1.3.3.1.7 สามารถบอกระดบัสีผูป่้วยโควิดได ้
    1.3.3.1.7.1 ระดบัสีเขียว 
    1.3.3.1.7.2 ระดบัสีเหลือง 
    1.3.3.1.7.3 ระดบัสีแดง 
   1.3.3.1.8 สามารถกรอกขอ้มูลจากการตรวจวดั 
   1.3.3.1.9 สามารถบอกการท างานได ้
    1.3.3.1.9.1 มีงานท า 
    1.3.3.1.9.2 หยดุงาน 

 1.3.3.1.9.3 ไม่มีงานท า 
1.3.3.1.10 สามารถเพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกในการดูแลได ้
1.3.3.1.11 สามารถท าแบบประเมินสุขภาพสมาชิกในการดูแลได ้
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.4.1 เป็นอีกช่องทางในการใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ประสบปัญหาจากไวรัสโควิด-19 
1.4.2 ช่วยใหที้มเป็ดสู้ภยัไดรั้บขอ้มูลผูป้ระสบปัญหาจากไวรัสโควิด-19 
1.4.3 ช่วยลดปัญหาการด ารงชีวิตในแต่ละวนัของผูป้ระสบปัญหาโควิด-19 
1.4.4 ช่วยจ าแนกกลุ่มผูป่้วยโควิด-19 
1.4.5 ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลผูป้ระสบปัญหาโควิด-19 ไดง้่ายยิง่ขึ้น 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 

1.5.1      รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  
  คณะผูจ้ดัท าได้ท าการรวบรวมความตอ้งการโดยมีการประชุมร่วมกบัพนักงาน
และหัวหน้าโครงการ และไดมี้การรวบรวมปัญหาต่าง ๆ จากสถานกาณ์จริงของผูป้ระสบปัญหา 
โดยมีความตอ้งการท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลผูป้ระสบปัญหาโควิด-19 เพื่อให้การเขา้ถึงขอ้มูล
และช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาโควิด-19 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

1.5.2      วิเคราะห์ระบบงาน 
  น าข้อมูลต่าง ๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และ
วางแผนปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด เพื่อให้ตอบสนองความ
ตอ้งการผูใ้ช้ไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการท างานของเว็บแอป
พลิเคชนั จนไดฟั้งกช์นัการท างานของระบบ 

1.5.3      ออกแบบระบบงาน  

  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้
จริง และเป็นแนวทางในการพฒันาระบบต่อไป 

1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 
สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 

1.5.3.2  ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
ฐานขอ้มูล เป็น NoSQL เพื่อรองรับการขยายตวัของขอ้มูลในอนาคต 

1.5.3.3  ออกแบบหนา้จอส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design) 
ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้หรือหน้าจอ ให้สามารถกรอกขอ้มูลท่ีมีใน

ระบบฐานขอ้มูลไดค้รบถว้น มีการท างานท่ีชดัเจน ไม่ซับซ้อน เพื่อง่ายต่อความ
เขา้ใจของผูใ้ชง้าน 
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1.5.3.4  ก าหนดเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ 
1.5.3.4.1 โปรแกรม Virtual Studio Code 
1.5.3.4.2 โปรแกรม GitLab 
1.5.3.4.3 โปรแกรม Figma 
1.5.3.4.4 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 
1.5.3.4.5 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Microsoft Edge 
15.3.4.6 การใช ้React Framework 

1.5.4      จดัท าหรือพฒันาระบบ 

เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code ในการ
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยภาษา TypeScript และใช ้Firebase ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูล 

1.5.5     ทดสอบระบบ 

คณะผู ้จัดท าได้ท าการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้เว็บ
เบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge ในการทดสอบการแสดงผลของหน้าจอต่าง ๆ  
เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของแต่ละหน้าจอและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบ
ขอ้มูลต่าง ๆ ว่ามีความผิดพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ข
ให้ถูกตอ้ง และท าการทดสอบอีกคร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจะส่งให้ทาง
พนกังานท่ีปรึกษาทดสอบอีกคร้ัง 

1.5.6      จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 

เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินโครงงาน เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้งานส าหรับสถาน
ประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.6 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงงำน 
 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

    

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.7.1      ฮำร์ดแวร์  
 1.7.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น Nitro 7 

- Intel Core i7-9750H (2.60 GHz, 12MB L3 Cache, up to 4.50 GHz) 
- NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 
- 16 GB 
- 512 GB SSD PCIe M.2 

  1.7.1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Lenovo รุ่น Idea pad Gaming 3i 
- Intel Core i5-10300H (2.50 GHz, 8MB Cache, up to 4.50 GHz) 
- NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 
- 16 GB 
- 512 GB SSD PCIe M.2 

1.7.2     ซอฟต์แวร์  
 1.7.2.1 โปรแกรม Virtual Studio Code 
 1.7.2.2 โปรแกรม GitLab 
 1.7.2.3 โปรแกรม Figma 
 1.7.2.4 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 
 1.7.2.5 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Microsoft Edge 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 Package Manager Yarn1 

Yarn ท าหนา้ท่ีจดัการ Package เสริมต่างๆ เป็นการติดตั้ง Application หรือการติดตั้ง 
Module ต่างๆ ท่ีเป็น Dependency ของ Application เพียงระบุช่ือ Package ท่ีตอ้งการใช ้Yarn จะ
ตรวจสอบและคน้หาช่ือ Package นั้นใน Registry เม่ือพบแลว้จะท าการดาวน์โหลด Package นั้น ๆ 
มาใหท้นัที นอกจากนั้น การน าแอปพลิเคชนัท่ีเขียนไปเพิ่มไวใ้น Registry ของ Yarn ก็สามารถท า
ผา่น Yarn ไดเ้ช่นกนั  

โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ า Yarn มาใชใ้นการพฒันาระบบในส่วนของการพฒันาหนา้เวบ็ 
เน่ืองจากหนา้เวบ็ของแอปพลิเคชนัไทยตอ้งรอดมีการพฒันาดว้ย React จึงจ าเป็นตอ้งใช ้ Yarn ใน
การ Run Web Pack Develop เพื่อท าการทดลองส่งขอ้มูลจากระบบ Front-end ไปยงัระบบ Back-end 
 
2.2 CSS2 

Cascade Style Sheet หรือ CSS เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax เฉพาะ และถูก
ก าหนดมาตรฐานโดย World Wide Web Consortium (W3C) เช่นเดียวกบั HTML และ XHTML ใช้
ส าหรับตกแต่งเอกสารใหมี้หนา้ตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง เป็น ไดต้ามตอ้งการ 
ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัใหก้บั Element ต่าง ๆ ของ HTML เช่น <div>, <span>, <input> เป็นตน้  

โดยคณะผูจ้ัดท าได้น า CSS มาใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด เพื่อการ
ตกแต่งความสวยงามทั้งหมด ท าใหก้ารพฒันาแอปพลิเคชนัดูสวยงาม และเป็นสัดส่วนมากขึ้น 
 
 
 
  

 
1 https://yarnpkg.com/getting-started  
2 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
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2.3 Firebase3 

 Firebase คือ หน่ึงในผลิตภณัฑข์อง Google โดย Firebase คือ Platform ท่ีรวบรวมเคร่ืองมือ
ต่างๆ ส าหรับการจัดการในส่วนของ Back-end หรือ Server side ซ่ึงสามารถ Build Mobile 
Application ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการท า Server side หรือการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใหอี้กดว้ย โดยมีทั้งเคร่ืองมือท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายและเคร่ืองมีท่ีมีค่าใชจ่้าย 
 Firebase เป็นฐานขอ้มูลแบบเรียลไทม์ซ่ึงมี API ท่ีช่วยให้นักพฒันาการจัดเก็บและซิงค์
ขอ้มูล โดย Google Firebase 2.0 ทางกูเกิลไดซ้ื้อกิจการ Firebase และมีการพฒันาให้สามารถ จาก
บริการ Back-end เก็บขอ้มูลอยา่งเดียวมาเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรส าหรับ  
 Firebase มีบริการใหใ้ชห้ลายอยา่ง สามารถแบ่งหมวดหมู่ไดด้งัน้ี 

- Cloud Firestore จดัเก็บและซิงค์ขอ้มูลระหว่างผูใ้ช้และอุปกรณ์ในระดับโลกโดยใช้
ฐานข้อมูล NoSQL ท่ีโฮสต์บนคลาวด์ Cloud Firestore ให้การซิงโครไนซ์แบบ
เรียลไทม ์และการสนบัสนุนออฟไลน์พร้อมกบัการสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Firebase อ่ืน ๆ ช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบไร้
เซิร์ฟเวอร์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

- Authentication จดัการผูใ้ชด้ว้ยวิธีท่ีง่ายและปลอดภยั Firebase Auth มีหลายวิธีในการ
ตรวจสอบสิทธ์ิรวมถึงอีเมลและรหัสผ่านผูใ้ห้บริการบุคคลท่ีสามเช่น Google หรือ 
Facebook และใช้ระบบบัญชีท่ีมีอยู่โดยตรง การสร้างอินเทอร์เฟซเอง หรือใช้
ประโยชน์จากโอเพ่นซอร์ส UI ท่ีปรับแต่งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

- Hosting ลดความซับซ้อนของเว็บโฮสต้ิงด้วยเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้นเฉพาะส าหรับเว็บ
แอปสมยัใหม่ เม่ืออปัโหลดเน้ือหาเวบ็ โฮสต้ิงจะส่งเน้ือหาเหล่านั้นไปยงั CDN ทัว่โลก
ของ firebase โดยอัตโนมัติ  และมอบใบรับรอง SSL ฟรีเพื่อให้ผู ้ใช้งานได้รับ
ประสบการณ์ท่ีปลอดภยัเช่ือถือได ้และมีเวลาแฝงต ่าไม่วา่จะอยูท่ี่ใดก็ตาม 

  

 
3 https://www.4xtreme.com/2020/11/20/firebase-คืออะไร/ 
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2.4 React4 
 React คือ JavaScript Library ท่ีถูกสร้างโดย Facebook โดยเป็น UI สร้างมาจากพื้นฐาน
แนวคิดแบบ MVC (Model View Controller) ซ่ึง React มีหนา้ท่ีจดัการกบั Model หรือ View แต่จะ
เนน้ท่ี View เป็นส่วนมาก และใชส้ าหรับการสร้าง Web Application ให้ออกมาดูดี มีคุณภาพ และ
ทนัสมยั พร้อมดว้ย Action ต่าง ๆ ท่ีท าใหต้วัเวบ็นั้นดูน่าสนใจมากยิง่ขึ้น 

จุดเด่นของ React ท่ีท าให้น่าสนใจนั้น คือ รองรับการเขียนด้วย JSX (JavaScript syntax 
extension) มีระบบแคชในตวั ท าใหห้นา้เวบ็มีการตอบสนองไดอ้ย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การน าไปท า 
Single Page Application (SPA) เป็นอยา่งยิง่  
 การเขียน React สามารถแยกองคป์ระกอบของหนา้เวบ็ออกเป็นส่วน ๆ เรียกวา่ Component 
และน ามาประกอบกนัเป็นหน้าเว็บได ้ซ่ึงสามารถน า Component ไปใช้ซ ้ าไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลา
พฒันาขึ้นมาใหม่ เพื่อลดการใชท้รัพยากรท่ีไม่จ าเป็น  
 
2.5 GitLab5 
 GitLab เป็น Software ท่ีถูกพฒันาขึ้นจาก Git มีสองหน้าท่ีหลัก คือ การช่วยจัดการเก็บ 
Source Code ของแต่ละโปรเจค  Git Repository และการจัดการ  Continuous Integration and 
Continuous Delivery (CI/CD)  
 GitLab สามารถจัดการได้หลายอย่าง เช่น เก็บข้อมูลเพื่อให้ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
สามารถใช้งานได ้โดยนักพฒันาส่วนใหญ่ มีการ Backup ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภยั
ของขอ้มูล ซ่ึงก่อนหน้าน้ีนักพฒันาท าการ Backup ขอ้มูลแบบง่าย คือ การคดัลอกไฟล์งาน และ
ก าหนดเป็นเวอร์ชนัต่าง ๆ หรือเก็บไฟลไ์วท่ี้ Server หากมีการ Backup ขอ้มูลไวท่ี้เคร่ือง มีโอกาส
สูงท่ีขอ้มูลจะไดรั้บความเสียหาย และยากต่อการใชง้านกบัผูพ้ฒันาคนอ่ืน ๆ 
 ปัจจุบันได้มีเว็บไซต์ท่ีให้บริการพื้นท่ีส าหรับจัดเก็บโครงการโอเพ่นซอร์ส ไว้บน
เซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบควบคุมเวอร์ชันแบบ Git โดยมีจุดประสงค์หลกัคือ ท าให้การแบ่งปันและ
พฒันาโครงการต่างๆดว้ยกนัเป็นไปไดง้่าย ๆ ท าให้ขอ้มูลทั้งหมดถูกจดัเก็บไวท่ี้ Server หากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านมีปัญหา ก็สามารถ Clone ขอ้มูลจากเซิร์ฟเวอร์มาใชใ้หม่ได ้
 
 

 
4 https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101/ 
5 https://www.mindphp.com/บทความ/66-server-hosting/4273-what-is-gitlab.html 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั วิศวะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 ท่ีตั้ง    : 506-507, 5th Floor Mint Tower ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ 

  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10500  
 โทรศพัท ์  : 098 746 5919  
 E-mail   : pipat@witsawa.com 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั วิศวะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั วิศวะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เราเป็นผูใ้ห้บริการผลิตซอฟตแ์วร์ Web Application และ 
Mobile Application ให้กับองค์กรเอกชน ภาครัฐ และ Startup เรามุ่งเน้นการท าซอฟต์แวร์และ
พฒันาโครงการท่ีพร้อมดว้ยเทคโนโลยท่ีทนัต่อโลกปัจจุบนั เช่น Blockchain, DevOps และอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ นอกจากน้ีเราเป็น Tech Startup Company ดา้นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ไทยใหท้ดัเทียมกบันานาประเทศ และลดความเหล่ือมล ้าในประเทศ 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รของบริษทั 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงานท่ีคณะผูจ้ดัท าได้รับมอบหมาย คือ Front-end Developer ได้เรียนรู้และร่วม
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยท าการออกแบบการท างาน
ระบบต่าง ๆ ของเวป็แอปพลิเคชนั แบบ Single Page Application (SPA)โดยใช ้React ในการพฒันา 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั  
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 
 ช่ือ-นามสกุล : นายอภิชาญ ชยัยทุธศาสตร์ 
 ต าแหน่ง : หวัหนา้แผนกการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 อีเมล  : apichan@witsawa.com 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั วิศวะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 



 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4..1 รายละเอยีดของโครงงาน 

การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัไทยตอ้งรอด เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาจากไวรัสโควิด-19 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้บุคคลด่านหน้า และทีมเป็ดสู้ภยัได้รับข้อมูลผูป้ระสบ
ปัญหา และน าขอ้มูลไปด าเนินการต่อไดท้นัที อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาการด ารงชีวิตของผูป้ระสบ
ปัญหาในแต่ละวนัได้ เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูล และจ าแนกกลุ่มผูป่้วยได้อย่างชัดเจน ท าให้
ช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาไดค้รอบคลุมมากขึ้น 
 ระบบจะท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลประวติัส่วนตวั ขอ้มูลสมาชิกในความดูแล โรคประจ าตวั ท่ีอยู่
อาศยั และรายละเอียดเพิ่มเติมของท่ีอยูอ่าศยั การประเมินสุขภาพ รูปภาพผลตรวจโควิด-19 ประเมิน
อาการจากระดับสี ขอ้มูลตรวจวดั รวมถึงการท างานของผูป้ระสบปัญหา ว่าสามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดห้รือไม่ มีรายได ้หรือขาดรายได้ โดยมีการใชซ้อฟตแ์วร์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ Visual Studio Code 
GitLab เว็บเบราว์เซอร์ในการพัฒนา  และใช้ทดสอบข้อมูลต่าง ๆ คือ Google Chrome หรือ 
Microsoft Edge ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั คือ Typescript HTML CSS  และเคร่ืองมือ
ท่ีใช้คือ React Framework มีการจดัการระบบฐานขอ้มูลดว้ย Firebase และใช้สถาปัตยกรรมแบบ 
MVC และ Function Programming 
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4..2 การท างานของระบบ 

4.2.1      การวิเคราะห์ระบบ 
 4.2.1.1  ภาพรวมฟังกช์นัการท างานของระบบ 
 

 
รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัไทยตอ้งรอด 
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4.2.1.2 รายละเอียดของยสูเคส (Use Case Description) 

ตารางท่ี 4.1 Use Case Signup 

Use Case No. UC001 
Use Case Name Signup 
Actor User 
Description ลงทะเบียนส าหรับผูใ้ชเ้พื่อเขา้สู่ระบบและใชง้านฟังกช์นัทั้งหมด 
Pre-Conditions ผูใ้ชเ้พิ่มเพื่อนดว้ยไลน์ (Line Id: @thaisurvive) 
Post-Conditions ผูใ้ชส้ามารถลงทะเบียนใชง้านไทยตอ้งรอดได้ 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ลงทะเบียน ท่ี Line rich menu 

2. ผูใ้ชท้ าการกรอกขอ้มูลหมายเลขโทรศพัท ์และยอมรับนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชง้าน เพื่อด าเนินการต่อ 

3. ระบบจะส่งหมายเลข OTP เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชว้า่
ถูกตอ้งหรือไม่ 
3.1 ถา้ถูกตอ้ง 

3.1.1 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
3.1.2 ผูใ้ชส้ามารถกรอกท่ีอยูเ่พื่อจดัส่ง 
3.1.3 ผูใ้ชส้ามารถประเมินสุขภาพ 
3.1.4 ผูใ้ชส้ามารถบอกการท างานของท่าน 

3.2 ถา้ไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้ด าเนินการผิดพลาด 
4. กดเสร็จส้ินเพื่อกลบัสู่หนา้ Line 

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.2 Use Case AssessHealth 

Use Case No. UC002 
Use Case Name AssessHealth 
Actor User 
Description ฟังกช์นัส าหรับประเมินสุขภาพผูใ้ช ้
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions สามารถท าแบบประเมินสุขภาพผูใ้ชแ้ละสมาชิกในความดูแลได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ประเมินสุขภาพ ท่ี Line rich menu  

2. กรณีผูใ้ชย้งัไม่เขา้สู่ระบบ 
2.1 ระบบจะน าผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้ Signup (รูปท่ี 4.3) 
2.2 ผูใ้ชท้ าการกรอกขอ้มูลหมายเลขโทรศพัท ์และยอมรับนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชง้าน เพื่อ
ด าเนินการต่อ 

2.3 ระบบจะส่งหมายเลข OTP เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชว้า่
ถูกตอ้งหรือไม่ 
2.3.1 ถา้ถูกตอ้ง 

2.3.1.1 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินสุขภาพได ้
2.3.1.1.1 ถา้ผูใ้ชเ้ลือกสถานะตรวจพบเช้ือ Covid 

2.3.1.1.1.1 ผูใ้ชส้ามารถเลือกผลตรวจโควิดได ้วา่มีผล
ตรวจหรือไม่ 

2.3.1.1.1.1.1 ถา้มีผลตรวจ 
2.3.1.1.1.1.1.1 ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปผล

ตรวจโควิด-19ได ้
2.3.1.1.1.1.1.2 ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปบตัร

ประชาชนได ้
2.3.1.1.1.1.2 ถา้ไม่มีผลตรวจ สามารถด าเนินการถดัไป

ได ้
2.3.1.1.2 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินอาการได ้
2.3.1.1.3 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลจากการตรวจวดัได ้

2.3.1.2 ผูใ้ชส้ามารถประเมินสุขภาพคนถดัไปได ้
2.3.1.3 กดเสร็จส้ินเพื่อกลบัสู่หนา้ Line 
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ตารางท่ี 4.2 Use Case AssessHealth (ต่อ) 

Flow of Event 2.3.2 ถา้ไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้ด าเนินการผิดพลาด 
3. กรณีผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบไวแ้ลว้ 

3.1 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินสุขภาพได ้
3.1.1 ถา้ผูใ้ชเ้ลือกสถานะตรวจพบเช้ือ Covid 

3.1.1.1 ผูใ้ชส้ามารถเลือกผลตรวจโควิดได ้วา่มีผลตรวจหรือไม่ 
3.1.1.1.1 ถา้มีผลตรวจ 

3.1.1.1.1.1 ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปผลตรวจโควิด-19ได ้
3.1.1.1.1.2 ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปบตัรประชาชนได ้

3.1.1.1.2 ถา้ไม่มีผลตรวจ สามารถด าเนินการถดัไปได ้
3.1.2 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินอาการได ้
3.1.3 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลจากการตรวจวดัได ้

3.2 ผูใ้ชส้ามารถประเมินสุขภาพคนถดัไปได ้
3.3 กดเสร็จส้ินเพื่อกลบัสู่หนา้ Line 

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case EditAndUpdate 

Use Case No. UC003 
Use Case Name EditAndUpdate 
Actor User 
Description ฟังกช์นัส าหรับปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชแ้ละสมาชิกในความดูแล 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions สามารถแกไ้ขและอปัเดตขอ้มูลผูใ้ชแ้ละสมาชิกในความดแูลได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ขอ้มูลส่วนตวัและสมาชิก ท่ี Line rich menu 

2. กรณีผูใ้ชย้งัไม่เขา้สู่ระบบ 
2.1 ระบบจะน าผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้ Signup (รูปท่ี 4.3) 
2.2 ผูใ้ชท้ าการกรอกขอ้มูลหมายเลขโทรศพัท ์และยอมรับนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชง้าน เพื่อ
ด าเนินการต่อ 

2.3 ระบบจะส่งหมายเลข OTP เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชว้า่
ถูกตอ้งหรือไม่ 
2.3.1 ถา้ถูกตอ้ง 

2.3.1.1 ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูล ทั้งของตนเองและสมาชิกในความ
ดูแลได ้

2.3.1.2 หลงัจากแกไ้ขขอ้มูลเสร็จส้ิน ระบบจะแกไ้ขขอ้มูลใหเ้ป็น
ขอ้มูลล่าสุด 

2.3.1.3 กดเสร็จส้ินเพื่อกลบัสู่หนา้ Line 
2.3.2 ถา้ไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้ด าเนินการผิดพลาด 

3. กรณีผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบไวแ้ลว้ 
3.1 ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูล ทั้งของตนเองและสมาชิกในความดูแลได ้
3.2 หลงัจากแกไ้ขขอ้มูลเสร็จส้ิน ระบบจะปรับแกไ้ขขอ้มูลในระบบใหเ้ป็น

ขอ้มูลล่าสุด 
3.3 กดเสร็จส้ินเพื่อกลบัสู่หนา้ Line 

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.4 Use Case AddMember 

Use Case No. UC004 
Use Case Name AddMember 
Actor User 
Description ฟังกช์นัส าหรับเพิ่มสมาชิกในความดูแล 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions สามารถเพิ่มสมาชิกในความดูแลได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ลงทะเบียน ประเมินสุขภาพ หรือขอ้มูล

ส่วนตวัและสมาชิก ท่ี Line rich menu 
2. กรณีผูใ้ชก้ดลงทะเบียน และลงทะเบียนเสร็จส้ินในคร้ังแรก 

2.1 ผูใ้ชท้ าการกดท่ี เพิ่มสมาชิกในความดูแลของท่าน 
2.2 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลส่วนตวัของสมาชิกในความดูแลได ้
2.3 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินสุขภาพสมาชิกในความดูแลได ้

2.3.1 ถา้ผูใ้ชเ้ลือกสถานะของสมาชิก วา่ตรวจพบเช้ือ Covid 
2.3.1.1 ผูใ้ชส้ามารถเลือกผลตรวจโควิดได ้วา่สมาชิกมีผลตรวจ

หรือไม่ 
2.3.1.1.1 ถา้มีผลตรวจ 

2.3.1.1.1.1 ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปผลตรวจโควิด-19 
ของสมาชิกในความดูแลได ้

2.3.1.1.1.2 ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปบตัรประชาชนของ
สมาชิกในความดูแลได ้

2.3.1.1.2 ถา้ไม่มีผลตรวจ สามารถด าเนินการถดัไปได ้
2.3.1.2 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินอาการได ้
2.3.1.3 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลจากการตรวจวดัได ้

2.4 ผูใ้ชส้ามารถสามารถบอกการท างานของสมาชิกในความดูแลได ้
2.5 กดเสร็จส้ินเพื่อกลบัสู่หนา้ Line 

3. กรณีผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านในคร้ังถดัไป และยงัไม่เขา้สู่ระบบ 
3.1 ระบบจะน าผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้ Signup (รูปท่ี 4.3) 
3.2 ผูใ้ชท้ าการกรอกขอ้มูลหมายเลขโทรศพัท ์และยอมรับนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชง้าน เพื่อ
ด าเนินการต่อ 
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ตารางท่ี 4.4 Use Case AddMember (ต่อ) 

Flow of Event 3.3 ระบบจะส่งหมายเลข OTP เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชว้า่
ถูกตอ้งหรือไม่ 
3.1.1 ถา้ถูกตอ้ง 

3.1.1.1 ผูใ้ชท้  าการกดท่ี เพิ่มสมาชิกในความดูแลของท่าน 
3.1.1.2 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลส่วนตวัของสมาชิกในความดูแล

ได ้
3.1.1.3 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินสุขภาพสมาชิกในความดูแล

ได ้
3.1.1.3.1 ถา้ผูใ้ชเ้ลือกสถานะของสมาชิก วา่ตรวจพบเช้ือ 

Covid 
3.1.1.3.1 ผูใ้ชส้ามารถเลือกผลตรวจโควิดได ้วา่สมาชิก

มีผลตรวจหรือไม่ 
- ถา้มีผลตรวจ  

o ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปผลตรวจโควิด-
19 ของสมาชิกในความดูแลได ้

o ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปบตัรประชาชน
ของสมาชิกในความดูแลได ้

- ถา้ไม่มีผลตรวจ สามารถด าเนินการถดัไปได ้
3.1.1.3.2 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินอาการได ้
3.1.1.3.3 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลจากการตรวจวดัได ้

3.1.1.4 ผูใ้ชส้ามารถสามารถบอกการท างานของสมาชิกในความ
ดูแลได ้

3.1.1.5 กดเสร็จส้ินเพื่อกลบัสู่หนา้ Line 
3.1.2 ถา้ไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้ด าเนินการผิดพลาด 

4. กรณีผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านในคร้ังถดัไป และเขา้สู่ระบบไวแ้ลว้ 
4.1 ผูใ้ชท้  าการกดท่ี เพิ่มสมาชิกในความดูแลของท่าน 
4.2 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลส่วนตวัของสมาชิกในความดูแลได ้
4.3 ผูใ้ชส้ามารถท าแบบประเมินสุขภาพสมาชิกในความดูแลได ้
4.4 ผูใ้ชส้ามารถสามารถบอกการท างานของสมาชิกในความดูแลได ้
4.5 กดเสร็จส้ินเพื่อกลบัสู่หนา้ Line 
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4.2.2       การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอ Line Application Thai Survive (ไทยตอ้งรอด) 
 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าจอ Line Application Thai Survive โดยผูใ้ช้ท าการเพิ่มเพื่อนใน 
Line Application ดว้ย Line Id: @thaisurvive (พิมพ ์@ ดา้นหนา้ดว้ย)  
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รูปท่ี 4.3 หนา้ Signup เขา้สู่ระบบ 
 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ Signup เขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชค้ลิกเมนู ลงทะเบียน และท าการกรอก
ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัท์ และยอมรับนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขการใชง้าน เพื่อด าเนินการต่อ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้ยนืยนัหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ช้ 
 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้ OTP โดยผูใ้ชก้รอกหมายเลข OTP เพื่อยนืยนัหมายเลขโทรศพัท ์
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รูปท่ี 4.5 หนา้ขอ้มูลส่วนตวั 
 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงหนา้ขอ้มูลส่วนตวั ผูใ้ชท้  าการกรอกขอ้มูลประวติัส่วนตวัของตนเอง 
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รูปท่ี 4.6 หนา้ขอ้มูลส่วนตวัผูใ้ช ้กรณีเป็นผูห้ญิง และตั้งครรภ ์
 

 จากรูปท่ี 4.6 หากผูใ้ชก้รอกค าน าหนา้ดว้ย นางสาว นาง หรือด.ญ. ระบบจะโชวฟ์อร์มการ
ตั้งครรภ ์และสัปดาห์ 
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รูปท่ี 4.7 หนา้ท่ีอยูเ่พื่อจดัส่งผูใ้ช ้
 

จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้ท่ีอยูเ่พื่อจดัส่งผูใ้ช ้ใหผู้ใ้ชท้  าการกรอกขอ้มูลท่ีอยู่ และปักหมุดท่ีอยู ่
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รูปท่ี 4.8 หนา้สุขภาพของท่าน 
 

 จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้สุขภาพของท่าน ผูใ้ชส้ามารถประเมินสุขภาพ เพื่อบอกสถานะปกติ 
กกัตวั หรือตรวจพบเช้ือ Covid หากตรวจพบเช้ือ ระบบจะโชวท์่านมีผลตรวจโควิดหรือไม่ และถา้มี
ผลตรวจโควิด ระบบจะโชวก์ารอปัโหลดรูปผลตรวจเช้ือโควิด-19 และอปัโหลดรูปบตัรประชาชน  
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รูปท่ี 4.9 หนา้แบบประเมินอาการ 
 

 จากรูปท่ี 4.9 แสดงหนา้แบบประเมินอาการ เม่ือผูใ้ชต้รวจผลเช้ือ Covid จะตอ้งเลือกหน่ึง
ในระดบัสี เพื่อจ าแนกกลุ่มผูป่้วย 
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รูปท่ี 4.10 หนา้ขอ้มูลจากการตรวจวดั 
 

 จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้ขอ้มูลจากการตรวจวดั ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลจากการตรวจวดัได ้(ถา้มี) 
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รูปท่ี 4.11 หนา้การท างานของท่าน 
 

 จากรูปท่ี 4.11 แสดงหนา้การท างานของท่าน ผูใ้ชเ้ลือกการท างาน และรายไดข้องท่าน หาก
ผูใ้ชเ้ลือกไม่มีงานท า ระบบจะโชวค์วามพร้อมในการท างานของท่าน 
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รูปท่ี 4.12 หนา้ลงทะเบียนเสร็จส้ิน 

 
 จากรูปท่ี 4.12 แสดงหน้าลงทะเบียนเสร็จส้ิน หากผูใ้ช้เพิ่มสมาชิกในความดูแลของท่าน 
รายช่ือของสมาชิกจะแสดงต่อจากฉนั (ผูใ้ช)้  
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รูปท่ี 4.13 หนา้ขอ้มูลส่วนตวัของสมาชิกในความดูแล 
 

 จากรูปท่ี 4.13 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มสมาชิกในความดูแลของท่านระบบจะแสดงหนา้ขอ้มูลส่วนตวั  
ผูใ้ช้ท าการกรอกขอ้มูลประวติัส่วนตวัของสมาชิกในความดูแลของผูใ้ช้ มีการเลือกความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูใ้ชแ้ละสมาชิกโดยฟังกช์นัการท างานเช่นเดียวกนักบัรูปท่ี 4.5 
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รูปท่ี 4.14 หนา้ประเมินสุขภาพ 
 

 จากรูปท่ี 4.14 แสดงหน้าประเมินสุขภาพ โดยผูใ้ช้คลิกเมนู ประเมินสุขภาพ เม่ือเร่ิม
ประเมินสุขภาพ ระบบจะประเมินสุขภาพของฉัน (ผูใ้ช)้ ก่อนเสมอ และสามารถประเมินคนถดัไป
ตามท่ีผูใ้ชเ้ลือกได ้หรือกดท่ีเสร็จส้ินเพื่อออกจากการประเมินสุขภาพ 
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รูปท่ี 4.15 หนา้ขอ้มูลส่วนตวัและสมาชิก 
 

 จากรูปท่ี 4.15 แสดงหน้าขอ้มูลส่วนตวัและสมาชิก โดยผูใ้ช้คลิกเมนู ขอ้มูลส่วนตวัและ
สมาชิก เพื่อแกไ้ขและอปัเดตขอ้มูลผูใ้ชห้รือสมาชิกในความดูแล 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

 เวบ็แอปพลิเคชนัไทยตอ้งรอดเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาจากโควิด-19 ในส่วน
ของ Front-end คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการพฒันาตามท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งมอบให้ทางบริษทัเป็นท่ี
เรียบร้อย และระบบไดมี้การน าไปทดลองใชก้บักลุ่มผูใ้ชบ้างกลุ่ม ซ่ึงช่วยใหบุ้คคลด่านหนา้และทีม
เป็ดสู้ภยัสามารถช่วยเหลือและไดรั้บขอ้มูลผูท่ี้ประสบปัญหาจากไวรัสโควิด-19 และน าขอ้มูลไป
ด าเนินงานต่อไดท้นัที อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาการด ารงชีวิตของผูป้ระสบปัญหาในแต่ละวนัได ้และ
จ าแนกกลุ่มผูป่้วยไดอ้ย่างชดัเจน ท าให้การช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาสามารถเขา้ถึงไดค้รอบคลุม
มากยิง่ขึ้น 

 
5.2 ข้อจ ากดัของโครงงาน 

 ส่วนการระบบการลงทะเบียนหากผูใ้ชง้านมีการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท์ 
หรือจ าหมายเลขโทรศพัทไ์ม่ได ้หรือมีการยกเลิกการใชง้านหมายเลขโทรศพัท์เดิม ผูใ้ชง้านจะไม่
สามารถเขา้ใชง้านบญัชีผูใ้ชท่ี้เคยลงทะเบียนไวก่้อนหนา้ได ้จะตอ้งท าการลงทะเบียนใหม่ 

 
5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.1      ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานในด้าน
Front-end Development ไดเ้รียนรู้ภาษาและโปรแกรมท่ีใชง้านในการพฒันาเวบ็ไซตเ์พิ่มมากขึ้น ได้
เพิ่มทกัษะดา้นการส่ือสารในการท างาน และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

5.3.2      ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ในช่วงแรกของการท าโครงงาน มีการปรับ UI/UX อยูต่ลอดเวลา จึงท าใหมี้การ
แกไ้ขโครงงานอยูบ่่อยคร้ัง และเม่ือการท างานเกิดขอ้ผิดพลาดขึ้น  คณะผูจ้ดัท าจะตอ้งใชเ้วลาในการ
แกไ้ข และตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงงานใหเ้รียบร้อย เน่ืองจากเคร่ืองมือและภาษาท่ีใชเ้ป็น
เร่ืองท่ีคณะผูจ้ดัท ายงัไม่ใชม้าก่อน แต่เม่ือไดเ้ขา้ใจหลกัการท างานของเคร่ืองมือต่าง ๆ แลว้ ท าให้
การท างานมีความรวดเร็วขึ้น 
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5.3.3     ขอ้เสนอแนะ 

 ก่อนการออกปฏิบติังานจริงควรศึกษาในเร่ืองของเทคโนโลย ี เคร่ืองมือ และภาษา
ท่ีสถานประกอบการใชไ้ปก่อน เพื่อลดแรงกดดนั และการท างานจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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