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บทคัดย่อ 
 

  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค.เอน็.กรุ๊ป 888  เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นไอทีและซอฟตแ์วร์ ออกแบบและ
พฒันาระบบสารสนเทศให้กบัองคก์รต่างๆ ส าหรับเวบ็แอปพลิเคชนั ijob เป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
ท่ีพฒันาขึ้นมาเพื่อให้เป็นส่ือกลางออนไลน์ส าหรับช่างหรือผูรั้บเหมาท่ีตอ้งการหางาน และผูว้่าจา้ง
ท่ีตอ้งการหาช่างท่ีตรงกบัความตอ้งการ โดยโมดูลท่ีผู ้จดัท าไดรั้บผิดชอบ ไดแ้ก่ โมดูลลงทะเบียน
และเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบหรือฝ่ายบริการลูกคา้ ส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ ของ
ผูใ้ช้ระบบทั้งหมด โดยไดพ้ฒันาเพื่อรองรับการท างานแบบครอสแพลตฟอร์ม ดว้ย Nuxt Js และ 
Vuetiry Framework บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยฐานขอ้มูล NoSQL ของ Firebase ซ่ึงเวบ็แอปพลิเคชนั 
ijob จะท าให้เกิดแหล่งรวมช่างฝีมือและผูรั้บเหมาท่ีมีความน่าเช่ือถือส าหรับผูท่ี้ตอ้งการคน้หาช่าง 
ก่อนใหเ้กิดการจา้งงานและสร้างรายได ้
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Abstract 

K.N. Group 888 Limited Partnership is an IT and software service provider that designs 
and develops information systems for organizations. The ijob web application is a product the 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888 เป็นผูใ้ห้บริการด้านไอทีและซอฟต์แวร์ ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศและออกแบบระบบเพื่อใชง้านทัว่ไปส าหรับองคก์ร ไดแ้ก่  
ระบบบัญชี, LINE Chat Bot, แอปพลิเคชันบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย ์และแอปพลิเคชัน
ส าหรับการรียนธรรมมะ เป็นตน้ นอกจากน้ีสถานประกอบการยงัมีแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์
เป็นของตนเอง โดยมีแนวคิดในการพฒันาระบบส าหรับเป็นส่ือกลางระหว่างผูใ้ช้ท่ีเป็นช่างหรือ
ผูรั้บเหมาและผูใ้ช้ท่ีตอ้งการว่าจา้งช่างหรือผูรั้บเหมา ให้ไดม้าพบกนัผ่านส่ือออนไลน์ ijob ท่ีได้
พฒันาขึ้นน้ี ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างงานให้กับช่าง และสร้างโอกาสในการหาช่างท่ี
ถูกใจส าหรับผูว้า่จา้ง  

ผูจ้ดัท าในต าแหน่งนกัศึกษาสหกิจศึกษา จึงไดรั้บมอบหมายใหพ้ฒันาโมดูลการลงทะเบียน 
(Register) และการเขา้สู่ระบบ (Login) ส าหรับผูดู้แลระบบ โดยพฒันาด้วย Nuxt Js และ Vuetify 
Framework จดัการฐานขอ้มูลดว้ย Firebase 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

ออกแบบและพฒันาโมดูลลงทะเบียน (Register) และโมดูลเขา้สู่ระบบ (Login) ส าหรับ

ผูดู้แลระบบ 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 พฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

1.3.2 พฒันาโมดูลลงทะเบียนและเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ 

1.3.3 โมดูลเขา้สู่ระบบ สามารถยนืยนัตวัตนดว้ยช่องทางต่อไปน้ี 

1.3.3.1 บญัชีรายช่ือของ Facebook 

1.3.3.2 บญัชีรายช่ือของ Gmail  

1.3.3.3 บญัชีรายช่ือท่ีไดท้ าการลงทะเบียนไวก้บั ijob 

1.3.4 บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยสถาปัตยกรรม NoSQL โดยใช ้Firebase 
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.4.1 เป็นส่ือกลางอีกแหล่งหน่ึงส าหรับช่างและผูท่ี้ตอ้งการหาช่าง 

1.4.2 สร้างรายไดใ้หแ้ก่ช่างหรือผูรั้บเหมา 

1.4.3 สร้างโอกาสในการคน้หาช่างหรือผูรั้บเหมาท่ีถูกใจส าหรับผูท่ี้ตอ้งการหาช่าง 

 
1.5  ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 

1.5.1  ศึกษำรำยละเอยีดข้อมูล (Detailed Study) 
  ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาระบบการท างานของ
สถานประกอบการ เคร่ืองมือ ซอฟต์แวร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการพฒันา และเม่ือไดรั้บ
มอบหมายให้ท าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั ijob ในโมดูลลงทะเบียนและเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แล
ระบบ ผู ้จัดท าได้ท าการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อท าความเข้าใจความต้องการของระบบ 
(Requirements) และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ เพื่อน าไปวิเคราะห์ วางแผน และก าหนด
ฟังกช์นัการท างานไดถู้กตอ้ง 

1.5.2     วิเครำะห์ระบบงำน 
  เม่ือไดท้ าการศึกษาความตอ้งการของระบบแลว้ ผูจ้ดัท าไดร่้วมกบัทีมงานในการ
วิเคราะห์ความตอ้งการ ก าหนดฟังก์ชนัการท างานของระบบ โดยแบ่งออกเป็นโมดูลย่อยๆ ผูจ้ดัท า
ได้รับผิดชอบในโมดูลลงทะเบียนและเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ และท าการน าเสนอผ่าน
แผนภาพไดอะแกรม Use Case Diagram, Sequence Diagram และ Document Database Structure 

 1.5.3     ออกแบบระบบ 

  เม่ือท าการวิเคราะห์จนไดฟั้งกช์นัการท างานของระบบ ผูจ้ดัท าซ่ึงไดรั้บผิดชอบใน
โมดูลลงทะเบียนและเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ ไดท้ าการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User 
Interface Desing) โดยใชโ้ปรแกรม Figma ช่วยในการออกแบบเพื่อให้สามารถน าไปใชต้่อไดท้นัที 
ท าการออกแบบขั้นตอนและวิธีการเขียนชุดค าสั่ง เน่ืองจากมีการใช ้Framework จึงเป็นการเรียกใช้
งาน API เป็นส่วนใหญ่ และออกแบบโครงสร้างของขอ้มูลท่ีจะจ าเป็นตอ้งใช้ในการประมวลผล
ดว้ย 

1.5.4     พฒันำระบบ 
พฒันาเขียนชุดค าสั่งตามท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบไว ้โดยในส่วนของส่วน

ติดต่อกับผูใ้ช้หรือหน้าจอได้ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนชุดค าสั่งด้วย Nuxt Js 

และ Vuetify Framework บริหารจดัการการขอ้มูลในส่วนของการลงทะเบียน (Register) และเขา้สู่

ระบบ (Login) ดว้ยฐานขอ้มูล NoSQL Firebase 
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1.5.5 ทดสอบโปรแกรม 
ผูจ้ดัท าจะท าการทดสอบดว้ยตนเองในขั้นตอนของการพฒันาเพื่อหาขอ้ผิดพลาด

ของชุดค าสั่งและการท างานของฟังก์ชนั จากนั้นจะท าการทดสอบร่วมกบัทีมงานและพนักงานท่ี
ปรึกษาอีกคร้ัง หากพบขอ้ผิดพลาดพนักงานท่ีปรึกษาจะท าการให้ค  าแนะน าและผูจ้ดัท าจะท าการ
แกไ้ขทนัที  

1.5.6 จัดท ำเอกสำรประกำอบรำยงำน 
เป็นการจัดท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดท าโครงงาน วิธีการและ

ขั้นตอนการด าเนินของโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.5.7  แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 
ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65  
1. ศึกษาขอ้มูลและความตอ้งการ 
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

     

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

CPU. Intel Core i7-9750H 

GPU. NVIDIA GeForce GTX 1650.- 

RAM. 8 GB DDR4. 2400 MHz. 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
1.6.2.1 ระบบปฎิบติัการ Microsoft Windows home 10 
1.6.2.2 Microsoft Visual Studio code 

1.6.2.3 Xampp 

1.6.2.4 Vuetify Framework 

1.6.2.5 Google Chrome Web Browser 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผู ้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 Web Application Development 1 

Web Application Development หรือการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั เป็นการพฒันาโปรแกรม

หรือแอปพลิเคชั่นท่ีติดตั้ งอยู่บนเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการเว็บหรือแอปพลิเคชัน (Web and 

Application Server) ในการเรียกใช้งานจะท างานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 

ดังนั้ นจึงสามารถท างานได้ทั้ งบนอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นแพลทฟอร์มของแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เน่ืองจากท าให้

สามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลา (Anytime Anywhere) ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ผูใ้ช้ไม่ตอ้งท าการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์ของตนเอง ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน

และอปัเกรดตวัแอปพลิเคชนัเน่ืองจากผูใ้ห้บริการท าการอปัเกรดบนเคร่ืองแม่ข่ายเพียงเคร่ืองเดียว 

ลูกข่าย (Client) ท่ีเข้าใช้งานจะได้รับเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันทุกเคร่ือง ส่งผลให้ง่ายต่อการ

บ ารุงรักษา 

เวบ็แอปพลิเคชนัจะใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) ดงั

ตวัอยา่งในรูปท่ี 2.1 

 
1 https://www.prosoftcrm.com/Article/Detail/64250 
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รูปท่ี 2.1 สถาปัตยกรรมเวบ็แอปพลิเคชนัแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 
 

2.2 Framework2 

Framework ไดรั้บการออกแบบจากนักพฒันาท่ีมีประสบการณ์ โครงสร้างของโปรแกรม 

จึงมีความยดืหยุน่สูง การจดัวางโฟลเดอร์ (Folder) และไฟล ์(File) ต่างๆ นั้นไดถู้กออกแบบและจดั

หมวดหมู่เป็นอยา่งดี เพื่อใหที้มพฒันาซอฟตแ์วร์ สามารถเขา้ใจโครงสร้างโปรแกรม และต่อเติมได้

ง่าย รวมทั้ งง่ายต่อการดูแลบ ารุงรักษา โดย Framework ได้มีการจัดเตรียมไลบราร่ี (Library)  

พื้นฐานไวใ้หน้กัพฒันาไดเ้รียกใชง้าน 

2.2.1 Nuxt Framework3 4 
Nuxt Js เป็น JavaScript Framework มีพื้นฐานการเขียนมาจาก Vue  ซ่ึง Nuxt จะช่วยจดัการ

ท าใหส้ามารถเขียน Vue ไดง้่ายขึ้น 
Nuxt มีจุดเด่นในเร่ือง Support SSR (Server Side Rendering) ซ่ึงถ้าท าใน Vue จะต้องใช้

หลายขั้นตอน ในขณะท่ี Nuxt สามารถเร่ิมใช้ได้เลย เหมาะส าหรับคนท่ีต้องการ Render ในฝ่ัง 
Server ท่ีมุ่งเน้นการท า SEO โดยสามารถเลือกวิธีการ Render ได ้2 โหมด คือ Server Side Render 
(SSR) หรือ Client Side Render (CSR) เม่ือต้องการใช้ SSR เช่นท าเว็บ Public ออกสู่ภายนอกท่ี
สนใจ SEO และ Google Page Speed โดย SSR ท าให้ Google Page Speed ได้คะแนนดีกว่าแบบ 

 
2 https://blog.optiwise.io/why-we-should-use-web-framework 
3 https://medium.com/i-gear-geek/ เร่ิมตน้เขียน-nuxt-js-จาก-baby-to-ready-f7e0718ac861 
4 https://readtle.com/vue-vs-nuxt-เลือกใชอ้ะไรดี/ 
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SPA นอกจากนั้น Nuxt ยงัปรับ Performance ให้ดีขึ้นน รวมถึง Plugin ท่ีใชก้บั Nuxt เขา้กนัไดดี้กบั 
SSR 

 
รูปท่ี 2.2 วงจรการท างานของ Nuxt Framework 

 
โครงสร้างของโปรเจ็ค Nuxt js5 

Nuxt มีการเตรียมโครงสร้าง Project มาใหพ้ร้อมเร่ิมใชง้าน จดัเตรียม Route โครงสร้าง 

Folder ส าหรับวางงาน ใน Project ของ Nuxt.js จะมีโฟลเดอร์และไฟลม์าให้พร้อมใชง้าน ท่ีนิยมใช ้

ไดแ้ก่ componentss, layouts และ page เป็นตน้ 

 
5 https://medium.com/@dreamtery/สอนใชง้าน-nuxt-js-express-sequelize-จดัการฐานขอ้มูล-
mysql-เบ้ืองตน้-3f806f3f3005 
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รูปท่ี 2.3 โครงสร้างของโปรเจ็ค Nuxt 

- Components เป็นท่ีส าหรับเก็บ components ต่างๆ ท่ีสร้างไวใ้นโฟลเดอร์ โดยสร้างเพียง

คร้ังเดียวแต่จะเรียกใชง้านก่ีคร้ังก็ได ้

  

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งชุดค าสั่งในการเรียกใช ้components  

- Layouts เป็นเคา้โครงหนา้เวบ็ส าหรับน าไปใชง้านกบั Pages ต่างๆ แลว้ใช ้<nuxt/> ส าหรับ

แสดง Content ดา้นใน 
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รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งชุดค าสั่ง Layouts 

 

รูปท่ี 2.6 ตวัอยง่การเรียกใช ้Layouts ใน Pages 

- Page เป็นส่วนแสดงผล การสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ ช่ือไฟล์/โฟลเดอร์จะเป็นตัว

ก าหนดการ Route เช่น สร้างไฟล์ท่ีช่ือว่า index.vue การเขา้ถึงหน้าน้ีจะอา้งอิง URL เป็น 

http://localhost:3000/index หากมีช่ือไฟล์กับโฟลเดอร์ท่ีมีช่ือเหมือนกัน Nuxt จะมองแค่

อนัท่ีเป็นช่ือไฟลเ์พยีงอยา่งเดียว 

 

รูปท่ี 2.7 ตวัอยา่งการสร้างไฟล ์index.vue 

การน ามาประยุกต์ใช้กบัโครงงาน 
ตวัโครงงานน้ีนกัศึกษาไดใ้ช ้Nuxtjs ซ่ึงเป็น JavaScript framework เพื่อใหง้่ายต่อการแกไ้ข

ปัญหาการพฒันาร่วมกับผูอ่ื้นในทีมเพราะมีโครงสร้างโปรเจคท่ีชัดเจน แบ่งงานส่วนต่างๆได้

ชดัเจน 

ในการสร้างหนา้ Page เร่ิมจากส่วนแรกส่วนของหนา้ signin ไดท้ าการสร้างหนา้ page เก็บ

ไวท่ี้โฟลเดอร์ pages>auth>ตามดว้ยช่ือไฟล์ signin.vue และยงัไดส้ร้างหน้า page ต่างๆ เก็บไวใ้น

โฟลเดอร์ pages เช่นกนั  การเขา้ถึง URL http://localhost:3000/auth/signin 
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รูปท่ี 2.8 รูปไฟล ์page หนา้ต่างๆ ท่ีสร้างในโครงงาน 

ในส่วนของการสร้าง  Components ได้สร้างไฟล์ต่างๆ  ท่ีได้น ากลับไปใช้ใหม่เพื่อให้

ชุดค าสั่งเป็นระเบียบและแกไ้ขได้ง่าย และถา้ตอ้งการแกไ้ข components  ใด ก็เขา้ไปยงัโฟลเดอร์ 

components และช่ือไฟล์ components ท่ีได้สร้างไว  ้สามารถเรียกใช้งานได้ภายหลงั โดยเรียกใช้

หนา้ page ใดก็ได ้

 

รูปท่ี 2.9 รูปภาพชุดค าสั่งในการเรียกใช ้components  

จากรูปท่ี 2.9 ได้เรียกใช้ components ท่ีมีช่ือว่า <SideBar/> แลว้น าเขา้ components ท่ีได้

ส ร้ า ง ไ ว้ ใ น โ ฟ ล เ ด อ ร์  componentss เ ข้ า ม า ด้ ว ย ค า สั่ ง  import SideBar from 

‘../componentss/SideBar.vue’  
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รูปท่ี 2.10 ไฟล ์components ต่างๆ ท่ีใชใ้นโครงงานน้ี 

2.2.2 Vuetify 6 
Vuetify คือ Material Design Components Framework ส าหรับ Vue.js เพื่อตกแต่งหน้าจอ

ส่วนติอต่อกับผู ้ใช้  (User Interface (UI)) ให้ ดูสวยงามมากยิ่ งขึ้ น  Vuetify เ ป็น  Framework 

components ส าหรับ Vue.js 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหมี้ส่วนประกอบท่ีเรียบง่าย มีความหมาย และ

น ากลบัมาใช้ใหม่ได้เป็นเร่ืองง่าย Vuetify ใช้รูปแบบการออกแบบ Material Design ของ Google 

โดยใชต้น้แบบจาก Framewotk ยอดนิยมอ่ืนๆ เช่น Materialize.css, Material Design Lite, Semantic 

UI และ Bootstrap 4 

ลักษณะการท างาน สามารถเลือกใช้แลว้เรียก UI componentss ต่างๆ ท่ีต้องการได้โดย

คัดลอกชุดค าสั่งของ Vuetify มาวางในโปรเจ็ค Vuetify มีจุดเด่นท่ี Vue UI Library โดยมี UI 

Material Componentss เตรียมไว้ให้พร้อมใช้งาน ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ในด้าน Design มาก  

เร่ิมตน้ใชง้านไดง้่าย แต่ Vuetify สามารถใชไ้ดก้บั Vue project เท่านั้น 

การน ามาประยุกต์ใช้กบัโครงงาน 

โครงงานน้ีไดน้ า Vuetify มาประยกุตใ์ชก้บัโครงงานเพื่อใหง้่ายต่อการพฒันาในส่วนของ

การออกแบบในส่วนของหนา้จอ Dashbord และไดส้ร้าง components ต่างๆ ส าหรับ Vuetify UI 

components ไวด้ว้ยเพื่อง่ายต่อการแกไ้ข 

 
6 https://npgblog.dev/blog/vuetify-ui-library-for-vuejs/ 
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รูปท่ี 2.11 ชุตวัอยา่งชุดค าสั่ง Vuetify 

 
2.3 NoSQL DataBase 7 

 NoSQL DataBase ย่อมาจาก Not Only SQL  เป็น Unstrcuture ของฐานขอ้มูล (Database) 
แบบ SQL เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของ Database ท่ีมีข้อมูลขนาดใหญ่และไม่มีรูปแบบท่ี
ชัดเจน  ฐานข้อมูล NoSQL ใช้โมเดลข้อมูลท่ีหลากหลายส าหรับการเข้าถึงและจัดการข้อมูล 
ฐานขอ้มูลประเภทน้ีไดรั้บการปรับปรุงประสิทธิภาพส าหรับแอปพลิเคชนัท่ีตอ้งใช้ขอ้มูลปริมาณ
มาก และมีโมเดลขอ้มูลท่ียืดหยุ่น โดยลดขอ้จ ากดัของฐานขอ้มูลอ่ืนๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล
แบบตาราง (Table) เดียวท่ีมีตอ้งขอ้มูลเหมือนกนัทั้งหมดในหน่ึงตาราง แต่สามารถจดัเก็บขอ้มูลได้
หลายรูปแบบ จึงท าให้มีจุดเด่อนในเร่ืองของความยืดหยุ่น โดยทัว่ไป ฐานขอ้มูล NoSQL จะมีแบบ
แผนยืดหยุ่นท่ีท าให้การพฒันาเกิดขึ้นเร็วและท าซ ้ าค  าสั่งได้ดียิ่งขึ้น โมเดลขอ้มูลท่ียืดหยุ่นท าให้
ฐานขอ้มูล NoSQL เหมาะสมส าหรับขอ้มูลแบบก่ึงมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง รองรับขอ้มูลท่ี
เป็น Unstructured หรือ Semi-structured data อยา่ง json และ XML 
 

 
7 https://blog.cloudhm.co.th/sql-vs-nosql/ 
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รูปท่ี 2.12 โครงสร้างของฐานขอ้มูล NoSQL 
 

2.3.1 FireBase8 
Firebase เป็น NoSQL Database ท่ีมีรวบรวมเคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับการจดัการในส่วนของ 

Backend หรือ Server Side ซ่ึงท าใหส้ามารถ Build Mobile Application ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

ยงัลดเวลาและค่าใชจ่้ายของการท า Server side หรือการวิเคราะห์ขอ้มูลให้อีกดว้ย Firebase จะเป็น

บริการท่ีเขา้มาจดัการ backend ประกอบดว้ยฐานขอ้มูล และจะมีการเก็บตารางของผูใ้ชง้าน ระบบ 

Log ต่างๆ มีการติดต่อกับผูใ้ช้ ซ่ึงเป็นงานท่ีมีการท าซ ้ า ๆ ตลอดมา ดังนั้น Firebase จึงมาช่วย

แกปั้ญหาตรงน้ีได ้ท าใหไ้ม่ตอ้งมีการจดัการฐานขอ้มูลเอง ไม่ตอ้งเขียนโปรแกรมในส่วน backend  

 

รูปท่ี 2.13 Firebase 

 ตัวอย่างบริการของ Firebase 9 

Cloud Firestore จดัเก็บและซิงคข์อ้มูลระหว่างผูใ้ชแ้ละอุปกรณ์ โดยใชฐ้านขอ้มูล NoSQL 

ท่ีอยู่บน Cloud Firestore ให้การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์และยงัรองรับแบบออฟไลน์ พร้อมกบั

 
8 https://medium.com/firebasethailand/รู้จกั-firebase-authentication-ตั้งแต่-zero-จนเป็น-hero-
7dd5839d3588 
9 https://www.4xtreme.com/2020/11/20/firebase-คืออะไร/ 

https://firebase.google.com/products/firestore
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การสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ การผสานรวมกบัผลิตภณัฑ ์Firebase อ่ืนๆ ช่วยให้การสร้างแอป

พลิเคชนัแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

Authentication จัดการผูใ้ช้ด้วยวิธีท่ีง่ายและปลอดภัย Firebase Auth มีหลายวิธีในการ

ตรวจสอบสิทธ์ิรวมถึงอีเมลและรหัสผ่านจากผูใ้ห้บริการบุคคลท่ีสามเช่น Google หรือ Facebook 

และใช้ระบบบัญชีท่ีมีอยู่โดยตรง สามารถสร้างส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ได้เองหรือจะเลือกใช้จากผู ้

ใหบ้ริการอ่ืนก็ได ้

Hosting ลดความซบัซอ้นของเวบ็โฮสต้ิงดว้ยเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้นเฉพาะส าหรับเวบ็แอป

พลิเคชนัใหม่ๆ เม่ือท าการอปัโหลดเวบ็จะมีการส่งเน้ือหาเหล่านั้นไปยงั CDN ทัว่โลกโดยอตัโนมติั

และมอบใบรับรอง SSL ฟรีเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประสบการณ์ท่ีปลอดภยัเช่ือถือได ้และมีเวลาแฝงต ่า

ไม่วา่จะอยูท่ี่ใดก็ต 

Realtime Database คือฐานขอ้มูลดั้งเดิมของ Firebase เป็นโซลูชนัท่ีมีประสิทธิภาพและมี

เวลาแฝงต ่าส าหรับแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีตอ้งการสถานะการซิงคร์ะหว่างไคลเอนท์

แบบเรียลไทม ์ 

 จุดเด่นของ Firebase คือถูกออกแบบมาให้เป็น API และ Cloud Storage ส าหรับพัฒนา 

Realtime Application  รองรับหลากหลาย  Platform เ บ้ืองต้นล่ า สุดก็ มี ให้ใช้พัฒนาด้วยกัน 

3 Platform คือ IOS, Android และ Web 

การน ามาประยุกต์ใช้กบัโครงงาน 

 โครงงานน้ีได้น า Firebase มาใช้ร่วมกับโปรเจ็ค ijob ในระบบ Register และ Login ผ่าน 

Gmail, Facebook และระบบอ่ืนๆ ในอนาคต ในส่วนระบบ Login เพื่อให้เขา้สู่หนา้ Dashbord แลว้

แสดงช่ือผูใ้ชง้านท่ี components <Header/>  ในหนา้ Page Dashbord 

 

https://firebase.google.com/products/auth
https://firebase.google.com/products/hosting
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รูปท่ี 2.14 ตวัอยา่งหนา้ Dashboard 

 

รูปท่ี 2.15 ตวัอยา่งการเขา้สู่ระบบดว้ย Gmail และ Facebook 

ผูจ้ดัท าไดใ้ชบ้ริการ Firebase Authentication ในโครงงานและยงัพฒันาใหส้ามารถท างาน

แบบครอสแพลตฟอร์มไดท้ั้ง Android, iOS, Web โดยไดส้ร้าง components แยกไวเ้พื่อใหเ้รียกใช้

งานไดง้่ายต่อการพฒันาร่วมกบัผูอ่ื้น  
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2.4 Authentication และ Authorization10 
 Authentication คือการยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ใช้งานระบบ เป็นการยืนยนัว่ามีตัวตนอยู่ใน
ระบบนั้นๆ อย่างแทจ้ริง เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยส่ิงท่ีนิยมใชใ้นการยืนยนั
ตวัตนคือ Username และ Password นอกจากน้ียงัสามารถยืนยนัตัวตนด้วย Biometric ได้อีกด้วย 
โดยใชล้ายน้ิวมือ การสแกนหนา้ ม่านตา หรือเสียง เป็นตน้  
 Authorization คือ ระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีระบุและก าหนดถึงระดบัการเขา้ถึง หรือ
สิทธ์ิของผูใ้ชผ้า่นตวัตนท่ีเขาไดท้ าการยนืยนัเขา้มา 
 Authentication และการท า Authorization จะท าควบคู่กนัไป โดยจะตอ้งท า Authentication 
ก่อนเสมอเพื่อเป็นการระบุตวัตน และตอ้งท า Authorization ตามเพื่อเป็นการก าหนดสิทธ์ิต่างๆ ใน
การเขา้ถึง 
 
2.5 Git11 

Git เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์  (Version Control) ท่ีใช้ในการ

พัฒนา Software เพื่อช่วยเก็บรักษาไฟล์ สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงของไฟล์ได้ รวมทั้ ง

สามารถยอ้นกลบัไปยงัเวอร์ชนัต่างๆ ได ้โดยมีการท างานดงัน้ี ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์สร้างโฟลเดอร์

ส าหรับเก็บไฟลง์านของโปรเจคต่างๆ ไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยท่ี Git ยงัไม่ไดมี้การ

ท างานใดๆ หากวนัหน่ึมีการแกไ้ขไ้ฟลง์านแลว้อยากยอ้นกลบัไปเป็นเวอร์ชนัก่อนหนา้น้ี ผูพ้ฒันา

จะต้องท าการส ารองชุดค าสั่ง (Backup Source Code) ไว ้แต่ Git จะช่วยให้สามารถติดตามการ

เปล่ียนแปลงของไฟลแ์ละสามารถยอ้นกลบัไปยงัเวอร์ชนัต่างๆ ได ้ หรือดูไดแ้มแ้ต่ไฟลง์านนั้นใคร

เป็นผูแ้กไ้ข ใครเพิ่มอะไรจึงเหมาะกบัการควบคุมเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ทั้งพฒันาแบบคนเดียว

หรือพฒันาแบบกลุ่ม 

 
10 https://monsterconnect.co.th/authentication-vs-authorization 
11 https://akexorcist.medium.com/มาเรียนรู้-git-แบบง่ายๆกนัเถอะ-427398e62f82 
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(อ้างอิง https://codebee.co.th) 

รูปท่ี 2.16 แสดงการท างานของ Git 

จุดเด่นของ Git ในการน ามาประยกุตใ์ชง้าน คือ ไม่จ าเป็นตอ้ง Backup Code ทุกวนัโดย
การเปล่ียนช่ือโฟลเดอร์ หากตอ้งการทดลองสร้างหรือทดลองท าฟีเจอร์หรือฟังกช์นังานใหม่ๆ จาก
โปรเจคเดิม ก็สามารถแตก branch แลว้น าไปรวมกบั branch main ในการพฒันาร่วมกบัผูอ่ื้น 
สามารถยอ้นกบัไปเวอร์ชนัเก่าๆ ท าใหก้ารท างานเป็นทีมสามารถท าไดง้่ายขึ้น 

การน ามาประยุกต์ใช้กบัโครงงาน 

 โครงงานสหกิจศึกษาน้ีไดน้ า Git มาใชเ้น่ืองจากมีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีอยูค่นละท่ีกนั 

โดยพนกังานท่ีปรึกษาไดใ้หพ้นกังานในทีมเรียนรู้ Git และแบ่งงานกนัใน Git Hub แยกกนัสร้าง 

branch ท าในส่วนต่างๆ แลว้น ามารวมกนัใน branch main ในช่วงการพฒันาถา้ผูพ้ฒันาไดท้ าการ

พฒันาในส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้ใหท้ าการโหลดขึ้นไปไวใ้น baranch ของผูพ้ฒันาเพื่อให้

พนกังานท่ีปรึกษาท าการตรวจสอบและทดสอบระบบก่อนน าขึ้นไปสู่ branch main ต่อไป 



บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค.เอน็. กรุ๊ป 888 
ท่ีตั้งสถานประกอบการ : 999/84 หมู่บา้นลากูน่าวิลล ์2 ซอย 6 หมู่ท่ี 3 ต าบลตลาด อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30310  

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เค.เอ็น. กรุ๊ป 888 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 

 
รูปท่ี 3.2 แผนผงัโครงสร้างองคก์รของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค.เอน็. กรุ๊ป 888 

 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เค.เอ็น. กรุ๊ป 888 เป็นผูใ้ห้บริการดา้นไอทีและซอฟต์แวร์ โดยตั้งอยู่ท่ี

จังหวดันครราชสีมา ลักษณะบริการจะเน้นระบบท่ีเป็นออนไลน์ (IT Outsource Online) สถาน
ประกอบการมีความเช่ียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับองคก์รและการออกแบบระบบ
เพื่อใชง้านแอปพลิเคชนับริหารโครงการอสังหาริมทรัพย ์และแอปพลิเคชนัส าหรับการรียนธรรม
มะ เป็นตน้ 
 
3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เค.เอ็น. กรุ๊ป 888 ในต าแหน่ง 
Front-end Developer โดยท าหน้าท่ีในการออกแบบและพฒันาส่วนหน้าร้าน (Front-end) ของเว็บ
แอปพลิเคชนัตามท่ีพนกังานท่ีปรึกษามอบหมาย โดยในเบ้ืองตน้จะเป็นการเรียนรู้การท างานและ
เคร่ืองมือท่ีทางสถานประกอบการใช ้แลว้จึงไดรั้บทมอบหมายใหท้ าการออกแบบและพฒันาโมดูล
ลงทะเบียน (Register) และเขา้สู่ระบบ (Login) ส าหรับผูดู้แลระบบ ของเว็บแอปพลิเคชนั ijob ซ่ึง
เป็นส่ือกลางในรูปแบบออนไลน์ส าหรับช่างท่ีตอ้งการหางานและผูว้า่จา้งท่ีตอ้งการหาช่าง 
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นอกจากน้ีมีงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายเช่น design UI บา้นจดัสรร, design UI food market app

เป็นตน้ 

3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

คุณณฐัพงษ ์   ภาคะ กรรมการผูจ้ดัการ 
 

3.5 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ไดป้ฏิบติังานในรูปแบบของ Work from home กบัหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เค.เอน็. กรุ๊ป 888 
ตั้งแต่วนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 
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  บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เว็บแอปพลิเคชัน ijob เป็นระบบท่ีทางสถานประกอบการตอ้งการพฒันาขึ้นมาเพื่อเป็น

ส่ือกลางส าหรับช่างหรือผูรั้บเหมาท่ีตอ้งการหางาน และผูท่ี้ตอ้งการคน้หาช่างหรือผูรั้บเหมาท่ีถูกใจ 

และยงัเพิ่มความน่าเช่ือถือระหว่างผูใ้ช้ทั้ง 2 ฝ่ัง เน่ืองจากการติดต่อส่ือสารสามารถท าผ่านระบบ 

ijob มีฟังก์ชนัการท างานท่ีรองรับผูใ้ช้ทั้ง 2 ฝ่ัง สามารถตรวจสอบความน่าเช่ือของช่างได ้โดยใน

ส่วนท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบนั้น ประกอบดว้ย โมดูลลงทะเบียน (Register) และเขา้

สู่ระบบ (Login) ส าหรับผูดู้แลระบบ ดงัแสดงดว้ยแผนภาพแสดงภาพรวมของฟังก์ชนัการท างาน 

(Use Case Diagram) 

 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของโมดูลลงทะเบียนและเขา้สู่ระบบ 
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4.2 ลกัษณะการท างานของระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้แรกของเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

จากรูปท่ี 4.2 เม่ือเร่ิมเปิดเวบ็แอปพลิเคชนัหนา้แรก จะมีหนา้ต่าง Login ส าหรับฝ่ายบริการ
ลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจท่ีมี Username อยู่แลว้ สามารถท าการ Login โดยป้อน Email และ Password 
เพื่อเขา้สู่หน้าต่อไปดังรูปท่ี 4.2 นอกจากน้ียงัสามารถยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ใช้ระบบได้ด้วยบัญชี
รายช่ือขอ Gmail ไดอี้กดว้ย ดงัรูปท่ี 4.3 

 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอเพื่อเลือกบญัชีท่ีตอ้งการใชใ้นการลงทะเบียน 
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รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้จอการลงช่ือเขา้ใชง้านดว้ย Google  
 
จากรูปท่ี 4.4 สามารถเขา้สู่ระบบผ่าน Gmail แลว้เลือกบญัชี Gmail เพื่อยืนยนัตวัตน แต่ถา้

ผูใ้ช้ยงัไม่มีบญัชีรายช่ือกับระบบ ijob และตอ้งการลงทะเบียนสามารถคลิกท่ี  Sign up เพื่อไปยงั
หนา้จอลงทะเบียนดงัรูปท่ี 4.5 ได ้

 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงหนา้จอลงทะเบียนเสมคัรสมาชิก 
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จากรูปท่ี 4.5 หน้าจอการลงทะเบียนสมคัรสมาชิกของระบบ jjob ผูใ้ช้จะตอ้งป้อนขอ้มูล 
ประกอบด้วย Email, ช่ือและนามสกุล  (First & last name), และ รหัสผ่าน  (Choose password) 
จากนั้นคลิกปุ่ ม Save ระบบจะท าการตรวจสอบ Email วา่เคยลงทะเบียนไวห้รือยงั ถา้ยงัระบบจะท า
การบนัทึกขอ้มูลสมาชิกใหม่ลงระบบ แต่ถา้มีอยูแ่ลว้ผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกใช้ Email อ่ืน 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงหนา้จอหลกัส าหรับผูดู้แลระบบ 
 

จากรูปท่ี 4.6 เม่ือผูใ้ชท้ าการเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ จะมายงัหนา้จอการท างานหลกัส าหรับฟู้
ดูแลระบบ โดย Sidebar ทางดา้นซ้ายมือแสดงรายการเมนูการท างานต่างๆ ไดแ้ก่ Overview, User 
,Jobs และSethings ส่วนหน้าจอตรงกลางส าหรับแสดงผลข้อมูลต่างๆ ท่ีเราเลือกจากเมนูทาง
ดา้นซา้ย 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5. สรุปผลโครงงาน 

เวบ็แอปพลิเคชนั ijob ในส่วนของโมดูลลงทะเบียน (Register) และเขา้สู่ระบบ (Login) ท่ี
ผูจ้ดัท าไดท้ าการออกแบบและพฒันานั้นสามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้โดยผูดู้แลระบบ
หรือ ฝ่ายบริการลูกคา้ หรือผูร่้วมธุรกิจ สามารถท าการลงทะเบียนเพื่อเขา้ใชง้านระบบ และสามารถ
ท าการเขา้สู่ระบบไดด้ว้ย 1) Email และ Password ท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บัระบบ 2) บญัชีรายช่ือของ 
Facebook และ 3) บญัชีรายช่ือของ Gmail เม่ือท าการเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จจะสามรารถดูรายงานใน
รูปแบบของ Dashboard ไดต้ามสิทธ์ิท่ีก าหนด 

5.5.1  ข้อจ ากดัของโครงงาน 

เน่ืองจากผูจ้ดัท ายงัไม่คุน้เคยกบัเคร่ืองมือท่ีทางสถานประกอบการใช้ ท าให้ตอ้งใช้
เวลาในการศึกษาการใชง้านเคร่ืองมือและ Framework ค่อนขา้งนาน ส่งผลให้สามารถพฒันาโมดูล
ลงทะเบียนและเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบไดใ้นช่วงระยะเวลาของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
โดยโมดูลอ่ืนๆ ผูจ้ดัท ายงัคงขอทางสถานประกอบการปฏิบติังานต่อเพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  

 

5.5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.5.2.1 นกัศึกษาก่อนออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรจะท าการศึกษาฝึกการใช้
เคร่ืองมือท่ีทางสถานประกอบการใชเ้สียก่อน เพื่อใหมี้ความพร้อมในการ
ปฏิบติังานจริง จะท าใหไ้ดเ้รียนรู้การท างานไดม้ากขึ้น 

5.5.2.2 ทางภาควิชามีการจดัอบรมการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ใหห้ลากหลายตาม
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นปัจจุบนั 

5.5.2.3 เพิ่มช่วงและระยะฝึกงาน เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ดลองท างานจริงก่อนจะ
ออกไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ได้เรียนรู้เคร่ืองมือในการท างานมากมาย ได้ท างานร่วมกับผูอ่ื้นในต าแหน่ง
เดียวกนั และไดว้างแผนงานร่วมกนั ท าให้เขา้ใจในการวางแผนงาน การท างานเป็นทีมท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตการท างานในอนาคตได ้

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานตอ้งศึกษาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่  ท าให้ระยะเวลาในพฒันา
ระบบให้เสร็จสมบูรณ์ค่อนขา้งมีความล่าชา้ รวมทั้งระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีนอ้ยเกินไป จึงท าให้
ฟังก์ชันการท างานท่ีผูจ้ ัดท าพฒันาบางฟังก์ชันยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงต้องท าการปฏิบัติงานต่อ
เพื่อใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้เสร็จก 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

ศึกษาข้อมูลและการท างานของโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาระบบ และศึกษา
วิธีการท่ีใชใ้นการสร้างระบบเบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมปฏิบติังานจริง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการท างาน และ
งานเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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