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1

บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บริษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั เป็นองคก์รท่ีให้บริการจดัจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ และมีเวบ็ไซตส่์วนกลางในการลงโฆษณา เก่ียวกบัเน้ือหา

ข่าวสารสินคา้ต่าง ๆ ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทยมีการเติบโตเฉล่ียไม่ต ่า

กวา่ 20% ต่อปี โดยปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคไทยเร่ิมซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ราว 15 ลา้นคน ขณะท่ี

มีผูป้ระกอบการธุรกิจอี-คอมเมิร์ซผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เวบ็ไซต ์และมาร์เกตเพลส 

ประมาณ 5 แสนราย ขณะท่ีมูลค่าตลาดอี-คอมเมิร์ซในส่วนของการซ้ือขายตรงไปยงัผูบ้ริโภคในปี 

2558 คาดวา่จะมีสูงถึง 2.2 แสนลา้นบาท ซ่ึงแมจ้ะยงัมีสดัส่วนไม่ถึง 1% ของตลาดรวมคา้ปลีกท่ีคาด

วา่จะมีถึง 3 ลา้นลา้นบาท แต่โอกาสการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยยงัมีอีกมาก เน่ืองจาก

มีปัจจยัสนบัสนุนหลายๆ ดา้น ทั้งในเร่ืองของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 4G ท่ีก าลงั

จะเกิดข้ึนในปี 2559 ตลอดจนการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและจ านวนการใชส้มาร์ทโฟนท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึง

การพฒันาระบบต่างๆ เช่น การท าโฆษณาสินคา้ท่ีท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงและเขา้ใจ ข่าวสาร

ต่างๆของสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน ใหมี้ความปลอดภยัและน่าเช่ือถือมากข้ึน 

ซ่ึงระบบเวบ็ไซตเ์ดิมนั้นไม่ไดมี้การพฒันาและใชง้านมาเป็นเวลานาน ระบบหลงับา้นและ

หน้าบ้าน มีความซับซ้อน ท าให้การจัดการแก้ไข และปรับปรุงเน้ือหา และส่วนต่าง ๆ ยุ่งยาก

จนเกินไป 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อให้ระบบหลงับา้น และหนา้บา้นนั้นใช้

งานง่ายมากข้ึน โดยการจดัการเน้ือหาหรือปรับแต่ง ข่าวสารต่าง ๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และ

ท าใหเ้วบ็ไซตมี์ความสวยงาม ท าใหผู้ใ้ชส้นใจในตวัเน้ือหาและโฆษณาสินคา้ต่าง ๆ  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อพฒันาเวบ็ไซต ์อีคอมเมิร์ซ เก่ียวกบั เน้ือหา ข่าวสาร วาไรต้ี ดา้นเทคโนโลย ี

1.2.2 เพื่อศึกษา ขั้นตอนการออกแบบส่ือโฆษณาหนา้เวบ็ไซต ์Topvalue 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ผูดู้แลระบบ 
1.3.1.1 สามารถ เพิ่ม/ลบ/แกไ้ข คอนเทน้ต่าง ๆ ได ้ 

1.3.1.2 สามารถปรับแต่งโครงสร้างระบบเวบ็ไซตไ์ด ้

1.3.1.3 สมารถเพิ่มคอนเทน้แบบแยกหมวดหมู่ของเน้ือหาได ้

       1.3.2 ผูใ้ชง้านระบบ 

1.3.2.1 สามารถเขา้ดูเน้ือหาข่าวสาร และ วาไรต้ี ต่าง ๆ ได ้

1.3.2.2 สามารถกดไลกแ์ละ คอมเมน้ ตามคอนเทน้ต่าง ๆ ได ้

1.3.2.3 สามารถคน้หาส้ินคา้จากเวบ็วาไรต้ีได ้

1.3.2.4 สามารถสมคัรสมาชิกของเวบ็ทอ็ปแวลูได ้

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 ลดขั้นตอนการท างานและการใชง้านท่ีล่าชา้ ใหใ้ชไ้ดง่้ายมากข้ึน 

1.4.2 ผูใ้ชง้านระบบท างานไดร้วดเร็วมากข้ึน 

1.4.3 ขั้นตอนการใชง้านเป็นระเบียบง่ายต่อการท างาน 

1.4.4 ไดเ้รียนรู้การท างานการออกแบบเวบ็ไซตโ์ฆษณาต่างๆ โดยใช ้Wordpress   
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคดิ 

รูปท่ี 2.1 โครงสร้างการท างาน 

การท างานของระบบ มีลกัษณะการท างานดงัน้ี 1)ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถออกแบบ

เว็บไซต์ได้โดยสามารถเพิ่มขอ้มูลส่วนต่างๆของเว็บไซต์ แก้ไขขอ้มูลเว็บไซต์ และตรวจสอบ

ประวติัของเวบ็ไซต ์2)ผูใ้ชง้านระบบ สามารถเพิ่มเน้ือหา ข่าวสารใหม่ๆ และแกไ้ขเน้ือหาต่างๆได ้

ส่งข้อมูล 
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2.2 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ในการออกแบบเวบ็ไซต์นั้นประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น การออกแบบ 

โครงสร้าง ลกัษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนท่ีพฒันาเวบ็ไซต์ โดยขาดการ

วางแผนและท างานไม่เป็นระบบ ตวัอยา่งเช่น การลงมืออกแบบโดยการใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างเวบ็

เน้ือหาและรูปแบบกเ็ป็นไปตามท่ีนึกข้ึนไดข้ณะนั้นและเม่ือเห็นวาดูดีแลว้กเ็ปิดตวัเลย ท าใหเ้วบ็นั้น

มีเป้าหมายและแนวทางท่ีไม่แน่นอน ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งเส่ียงกบัความลม้เหลวค่อนขา้งมาก 

การออกแบบเวบ็ไซตอ์ยา่งถูกตอ้งจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่าน้ี และช่วยลดความเส่ียงท่ีจะ

ท าใหเ้วบ็ประสบความลม้เหลว การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีตอ้งอาศยัการออกแบบและจดัระบบขอ้มูล

อยา่งเหมาะสมโดยมีองคป์ระกอบของเวบ็ไซตด์งัน้ี (ฉลอง แกว้ชุมพล , 2560) 

1. ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง การจ ากัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะ
องค์ประกอบหลกั กล่าวคือในการส่ือสารเน้ือหากบผูใ้ช้นั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการน าเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก การใชสี้ อกัษรและภาพเคล่ือนไหว ตอ้ง
เลือกให้เหมาะสม หากใช้มากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความค าราญต่อ ผูใ้ช้
ตวัอยางเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบท่ีดี  

2. ความสม ่าเสมอ (Consistency) หมายถึง การสร้างความสม ่าเสมอให้เกิดข้ึนตลอดทั้ ง
เวบ็ไซต ์โดยอาจเลือกใชรู้ปแบบเดียวกนตลอดทั้งเวบ็ไซตก์็ได ้เพราะถา้หากวา่แต่ละหนา้
ในเว็บไซต์นั้นมีความแตกต่างกนัมากจนกินไป อาจท าให้ผูใ้ช้เกิดความสับสนและ ไม่
แน่ใจวา่ก าลงัอยูเ่วบ็ไซตเ์ดิม 

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) ในการออกแบบเว็บเพจตอ้งค านึงถึงลกัษณะองค์กรเป็น
หลกั เน่ืองจากเวบ็เพจจะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะ การเลือกใช้ 10 ตวัอกัษร ชุดสี 
รูปภาพหรือกราฟิกและ จะมีผลต่อรูปแบบของเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก  

4. เน้ือหา (Useful Content)ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์เน้ือหาตอ้งสมบูรณและไดรั้บ
การปรับปรุงพฒันาและใหท้นัสมยัอยเูสมอ ผูพ้ฒันาตอ้งเตรียมขอ้มูลและเน้ือหาท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ เน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือเน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันา สร้างสรรค์
ข้ึนมาเอง และไม่ไปซ ้ากบัเวบ็อ่ืน  

5. ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation) เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัต่อเวบ็ไซต ์

เพราะจะช่วยไม่ใหผู้ใ้ชเ้กิดความสบัสนระหวา่งดูเวบ็ไซต ์ระบบเนวิเกชัน่จึง เปรียบเสมือน
ป้ายบอกทาง ดงันั้นการออกแบบเนวิเกชนั จึงควรใหเ้ขา้ใจง่าย และใชง้านได ้สะดวก  
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6. คุณภาพของส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลักษณะท่ีน่าสนใจของ
เว็บไซต์นั้น ข้ึนอยู่กับบุคคลเป็นส าคญั แต่โดยรวมแลว้ก็สามารถสรุปไดว้่า เว็บไซต์ท่ี
น่าสนใจนั้นจะตอ้งมีส่วนประกอบต่างๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ เป็นตน้ 

7. ความสะดวกในการใชใ้นสภาพต่าง ๆ (Compatibility) ในการใชง้านของเวบ็ไซตน์ั้นตอ้ง
ไม่ควรมี ขอบจ ากดักล่าวคือ สามารถใชง้านไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ไม่มี การ
บงัคบัใหผู้ใ้ชต้อ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม  

8. ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability) ถา้ตอ้งการให้ผูใ้ช้งานนึกถึงว่าเว็บไซต์มี 
คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ควรให้ความส าคญักบัการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก 
ตอ้งออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่ง 

9. ความคงท่ีของการท างาน (Function Stability) ระบบการท างานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมี 
ความถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น 
ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ตอ้งตรวจสอบว่ายงัสามารถลิงค์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง หรือไม่ เพราะ
เวบ็ไซตอ่ื์นอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  

• ก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต ์
ขั้นตอนแรกของการออกแบบเวบ็ไซต ์คือการกาหนดเป้าหมายของเวบ็ไซตใ์หแ้น่

ชัดเสียก่อน เพื่อจะไดอ้อกแบบการใช้งานไดต้รงกบัเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้โดยทวัไป
มกัจะเขา้ใจว่าการท าเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริการขอ้มูลของหน่วยงานหรือองค์กร
เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแลว้เวบ็ ไซตแ์ต่ละแห่งก็จะมีเป้าหมายของตนเองแตกต่างกน
ออกไป 

• ก าหนดกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมาย 
        ผูอ้อกแบบเว็บไซต์จ าเป็นตอ้งทราบกลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายท่ีเขา้มาใช้บริการเว็บไซต์ 
เพื่อท่ีจะได ้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่นเวบ็ไซตท่ี์มีกลุ่ม
ผูใ้ชห้ลากหลาย เช่น เซิร์ชเอ็นจิน เวบ็ท่า และเวบ็ไดเรกทอร่ี แต่เวบ็ไซตส่์วนใหญ่นั้นจะ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ กลุ่มเท่านั้น ไม่ส าหรับทุกคน  

• ส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการจากเวบ็ 
หลงัจากท่ีไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซตแ์ลว้ ล าดบัต่อไปคือการออกแบบ

เว็บไซต์ เพื่อดึงดูดผูใ้ช้งานให้ได้นานท่ีสุด ด้วยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ช้
โดยทัว่ไปแลว้ ส่ิงท่ีผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
- ความบนัเทิง 
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- ของสัมมนาคุณ 
• ขอ้มูลหลกัท่ีควรมีอยูใ่นเวบ็ไซต ์

เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการไดรั้บเม่ือเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ๆ แลว้ เราก็
ออกแบบ เว็บไซต์ให้มีข้อมูลท่ีผูใ้ช้ต้องการ ซ่ึงข้อมูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่
คาดหวงัจะไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทั 
- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 
- ค าถามยอดนิยม 
- ขอ้มูลในการติดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 เวบ็ไซต์ที่เกีย่วข้อง 
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คณะนกัศึกษาปฎิบติังานสหกิจศึกษาไดสื้บคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมในเวบ็ไซตต่์างๆ เพื่อท่ีจะ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต ์ดงันั้นคณะนกัศึกษาปฎิบติังานสหกิจศึกษาจึงน าเวบ็ไซตท่ี์
เก่ียวขอ้งมาเป็นตวัอยางประกอบโครงงาน 

รูปท่ี 2.2 http://www.eofficeservice.com/module_m3_3.asp 

ระบบบริหารวสัดุและครุภณัฑ์ เป็นส่วนของทะเบียนวสัดุ วตัถุดิบ สินคา้ และทะเบียน
ทรัพยสิ์น ท่ีรองรับทั้งการป้อนขอ้มูลรายการวสัดุ สินคา้ วตัถุดิบ และครุภณัฑ์ ทรัพยสิ์นเขา้ไป
โดยตรงกไ็ด ้หรือ เป็นการรับ/น าเขา้ขอ้มูลต่อเน่ืองมาจากระบบจดัซ้ือ-จดัจา้งโดยอตัโนมติักไ็ด ้โดย
ระบบน้ีจะท างานร่วมกบัระบบการเบิกจ่ายวสัดุ วตัถุดิบ สินคา้ ท่ีส่งค่ามาจากใบเบิกวสัดุ วตัถุดิบ 
สินคา้(แบบใชเ้อกสารอิเลก็ทรอนิกส์จากการเบิกตามปกติ หรือ การเบิกตามแผนการผลิตของระบบ
การผลิต หรือ การสัง่ซ้ือผา่นระบบขายสินคา้ 
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รูปท่ี 2.3  http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-3 

เป็นเว็บไซต์การศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ ความจ าเป็นขอบข่ายของการ

วิเคราะห์ การออกแบบงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน วฏัจกัรของระบบ วิธีท างาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเหมาะสม การใชแ้ผนภาพแทนขอ้มูล วิธีการออกแบบระบบ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบระบบ ลกัษณะของการออกแบบระบบท่ีดี และการจดัท าเอกสาร

ประกอบการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-3
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รูปท่ี 2.4  https://www.researchgate.net 

การพฒันาระบบวิเคราะห์สถานการณ์ส าหรับช่วยหาทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในกรณีท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าและมีความขดัแยง้กนัเป็นระบบท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค ์ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจและการให้ขอ้มูลต่างๆการ
พฒันาระบบวิเคราะห์แบบหลายหลกัเกณฑเ์ชิงพื้นท่ีเพื่อใชใ้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/
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รูปท่ี 2.5 https://systemanaly.weebly.com 

เป็นเว็บไซต์การปฏิบติัเก่ียวกับหลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการ
พฒันาระบบการบริหารโครงการเคร่ืองมือสนับสนุนการพฒันาระบบ  แบบจ าลองของ
ระบบงาน  การออกแบบระบบการออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบผลลพัธ์   การออกแบบ
ส่วนติดต่อผูใ้ชร้วมไปถึงแผนภาพกระแสขอ้มูล (DFD) เป็นท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขียน
แบบระบบใหม่ 
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รูปท่ี 2.6 https://sites.google.com 

เป็นเวบ็ไซตร์ะบบงานท่ีประกอบดว้ย ระบบการจดัซ้ือ ระบบการจดัจ าหน่าย ระบบพสัดุ
คงคลงั ระบบบริหารครุภณัฑ ์โดยในภาพรวมจะมีความเช่ือมโยงกนั ในทุกระบบตั้งแต่การขอซ้ือ 
ขอจา้ง การสั่งซ้ือ สั่งจา้ง และการรับพสัดุ ซ่ึงในแต่ละระบบ จะสร้างรายการ ความเคล่ือนไหวของ
พสัดุคงคลงั เพื่อการท างานอยา่งสมบูรณ์ 
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2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้คณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดท้ราบถึง 

แนวทางของการพฒันาระบบตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบนัวา่มีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไปบา้ง และท า
ให้ ทราบว่าปัจจุบนัน้ี องคก์รและหน่วยงานต่างๆไดมี้การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยใชง้านมากข้ึน 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่พนกังานและลูกคา้รูปท่ี  

รูปท่ี 2.7 ระบบจองตัว๋รถทวัร์ออนไลน์และแจง้เตือนผา่นแอนดรอยด ์

ศิริวรรณ ผลตระกูล พุทธินันท์ ม่ิงมิตร (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจัดการคลงัสินค้าร้านจักรยาน  จากกรณีศึกษาร้าน
จักรยาน จัดท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของร้านมีการจัดเก็บข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล
พนักงาน ขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต ขอ้มูลสินคา้ และการออกรายงานในดา้นของรายรับ ก าไรสุทธิ 
ซ่ึงส่งผลให้การท างานเกิดความสะดวก และยงัสามารถลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดในการท างาน
ให้น้อยลงและการพฒันาโปรแกรมไดใ้ช้ Microsoft Visual Studio 2010 และฐานขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม  Microsoft SQL Server Management Studio 2008 ใน  การพัฒนา  (ศิ ริวรรณ ผล
ตระกลู พทุธินนัท ์ม่ิงมิตร, 2558) 
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รูปท่ี 2.8 ระบบยมืหนงัสือออนไลน์ 

ธญัญากร ด าแดง และวริศรา เสาธงชยั (2558) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบยมืหนงัสือออนไลน์ สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลหนงัสือและ
สมาชิกได ้สามารถคน้หาหนังสือท่ีตอ้งการโดยแบ่งตามหมวดหมู่และคน้หาหนังสือท่ีมีสถิติยืม
สูงสุดได้ มีการตรวจสอบหนังท่ีเลยก าหนดวนัคืน เพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากต่อผูใ้ช้งานระบบ 
เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาโปรแกรมคือ Microsoft Visual Studio 2010 และจัดการฐานข้อมูลด้วย 
Microsoft SQL Server 2008 R2 (ธญัญากร ด าแดง และวริศรา เสาธงชยั, 2558) 
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รูปท่ี 2.9 การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อองคก์ร 

อิทธิพัทธ์ ห้วยหงส์ทอง (2559) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัสยาม พฒันาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพฒันาระบบ
PhotoScape v3.7 ในการตดัต่อและตกแต่งใหส้วยงาม เพื่อเป็นทางเลือกใหส้มาคมอสังหาริมทรัพย์
ไทยไดมี้ขอ้เปรียบเทียบระหวา่งเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป และเวบ็ไซตท่ี์ทางองคก์รเป็นผูจ้ดัการ (อิทธิพทัธ์ 
หว้ยหงส์ทอง, 2559) 
  



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 โปรแกรมจดัเกบ็เอกสารออนไลน์ 

สิริลกัษณ์ พิชยัณรงค ์(2553) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ โปรแกรมจดัเก็บเอกสารออนไลน์ซ่ึงมีการสร้างข้ึนมาเพื่อจดัเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
ได้และยงัสามารถส ารองขอ้มูลเอกสารได้ในกรณีท่ีขอ้มูลสูญหาย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันา
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ใช้ในการพฒันาหน้าเว็บไซต์ PHP Microsoft SQL Server 
2008 R2ใชส้ าหรับเป็นฐานขอ้มูล (สิริลกัษณ์ พิชยัณรงค,์ 2553) 
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รูปท่ี 2.11 ระบบจองสนามฟุตบอลผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

สุรสิทธ์ิ จันทเลิศนภากร (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม โดยการท างานของระบบ จะมีการเก็บบนัทึกข้อมูลสมาชิก การจองสนาม
ฟุตบอล สร้างระบบจดัการจองสนามฟุตบอลเพื่อใหบ้ริการและผูบ้ริการใหมี้ความสะดวกมากยิง่ข้ึน
ใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows 7 โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาคือโปรแกรม Microsoft Visual 
studio 2012 มีการใชฐ้านขอ้มูล MySQL 5.7.7 (สุรสิทธ์ิ จนัทเลิศนภากร, 2558) 
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   บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

รูปท่ี 3.1 โลโก ้และ ป้าย บริษทั ทอ็ปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั 

บริษทั ทอ็ปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั 

AIA Sathorn Tower ชั้น 17 

เลขท่ี 19 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 

โทรศพัท:์ 1277 

เวลาเปิดท าการ 

จนัทร์-ศุกร์ 08.00-6.30 น. 

 

https://www.google.co.th/search?hl=th&site=async/lcl_akp&q=it+city+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&sa=X&ved=2ahUKEwjMwufs3bTcAhUIro8KHateBMUQ6BMwBnoECAEQIw
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีส าหรับการเดินทางมา บริษทั ทอ็ปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลกั 

topvalue.com เป็นห้างสรรพสินคา้ออนไลน์สัญชาติไทย 100% ท่ีเลือกสรรสินคา้ แบรนด์

ชั้นน าและสินคา้ คุณภาพเขา้มาจดัจ าหน่าย ในรูปแบบ B2C เพื่อเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่และสร้าง

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างใหก้บันกชัอ้ปออนไลน์ไดมี้โอกาสในการเลือกสินคา้ ท่ีหลากหลายไดม้าก

ข้ึน Topvalue.com รวบรวมสินคา้ แบรนด์ชั้นน าไวใ้นเว็บไซต์กว่า 40,000 รายการซ่ึงเป็นสินคา้

ใหม่ส่งตรงจากเจา้ ของแบรนดโ์ดยตรงน ามาลดราคาสูงสุดถึง 88% ท่ีครอบคลุมทุกความตอ้งการ  

ของนักช้อปทั้งกลุ่มสินคา้ แฟชัน่เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอาหารเสริม แม่และเด็ก ผลิตภณัฑ์ 

ส าหรับสตัวเ์ล้ียงและอ่ืน ๆ อีกมากมายเรียกไดว้า่ตอบโจทยทุ์กไลฟ์สไตลแ์ละความตอ้งการไดอ้ยา่ง

แน่นอน topvalue.com ช่วยลดต้นทุนให้กับผู ้ผลิต สนับสนุนให้แบรนด์ชั้ นน าและSME ของ

ประเทศไทยมีโอกาสไดน้ าสินคา้ คุณภาพดีมาวางขาย โดยช่วยลดตน้ทุนค่าเช่าสถานท่ีและพ่อ คา้ 

คนกลาง 

ช้อปง่ายได้ทุกท่ี 24 ชั่วโมง  :  สะดวกกับ ช่องทางการช้อปป้ิงท่ีคุณเลือกได้ตามไลฟ์  

สไตลท่์ีช่ืนชอบไม่วา่ จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 

ชอ้ปมัน่ใจทุกการใชจ่้าย  :  การช าระผ่านธนาคาร, ATM, Credit card ,Counter Service, 7-

11, Lotus, Line Pay หรือผูซ้ื้อจะรับสินคา้แลว้จ่ายเงินปลายทางกไ็ด ้หากไม่ไดรั้บสินคา้ยนิดีคืนเงิน 
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ช้อปหน้าร้านกับเรา  :  เรามีหน้าร้านป๊อปอพสัโตร์ซ่ึงตั้ งอยู่บน BTS  สยามระหว่าง

ทางออก 3,4 และ ทางออก 5,6 เพื่อให้ลูกคา้ สามารถเขา้ ถึงเราไดโ้ดยตรง เป็นจุดศูนยก์ลางในการ

รับสินคา้ สั่งซ้ือสินคา้ และบริการระหว่างผูซ้ื้อกบั ผูข้ายท่ีท าธุรกรรมผ่านทาง topvalue.com  เพื่อ

สร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจใหก้บัคุณ 

วสัิยทัศน์ 
“ของแท ้ของเร็ว ของถูก” 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

พนัธกจิ 
1. topvalue.com หา้งสรรพสินคา้ออนไลน์ท่ีรวบรวมสินคา้คุณภาพจากแบรนดช์ั้นน า มี

สินคา้มากมายหลายรายการ ท่ีครอบคลุมทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยด าเนิน
ธุรกิจในรูปแบบ B2C คือรับสินคา้มาจากผูผ้ลิตโดยตรง น ามาจดัจ าหน่ายใหผู้บ้ริโภค
ผา่นเวบ็ไซต ์ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (ERP) พร้อมใหบ้ริการดว้ยทีมงานมืออาชีพ 
และด าเนินงานภายใตว้ิสยัทศัน์ท่ีวา่ “ของแท ้ของเร็ว ของถูก” 

2. ของแท ้topvalue มีทีมงานคอยตรวจรับสินคา้จากผูผ้ลิตโดยตรง ดว้ยความพิถีพิถนั ให้

คุณมัน่ใจได ้เพราะสินคา้ทุกช้ินตอ้งผา่นมาตรฐาน ตอ้งเป็นของแท ้เป็นสินคา้ใหม่ ไม่

ช ารุด และไม่มีต าหนิ หากเจอสินคา้ปลอมหรือมีปัญหาการใชง้าน สามารถเปล่ียนหรือ

คืนไดภ้ายใน 7 วนั 

3. ของเร็ว topvalue มีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลอยูต่ลอดเวลาในทุกแผนก โดยสินคา้ส่วน

ใหญ่จะไดรั้บการจดัส่งในวนัถดัไปทนัที จดัส่งถึงมือคุณอยา่งรวดเร็วดว้ยบริการขนส่ง

ชั้นน าจาก topvalue Express, KERRY Express, CJ Logistics และไปรษณียไ์ทย 

รวมถึงมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการตอบทุกขอ้สงสยัใหคุ้ณอยา่งทนัท่วงที 

4. ของถูก topvalue มีสินคา้ท่ีราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป เพราะเรามีคลงัเกบ็

สินคา้เป็นของตวัเอง จึงสามารถซ้ือสินคา้มาเกบ็ไดใ้นปริมาณมาก รวมถึงเรามีระบบ

จดัการภายในท่ีมีคุณภาพ ท าใหไ้ม่มีค่าบริหารจดัการในส่วนอ่ืน ๆ เพิม่ ส่งผลใหสิ้นคา้

มีราคาถูกมากยิง่ข้ึน 

สีประจ า บริษทั ทอ็ปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั  ด า – แดง-ขาว-เทา 
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3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

รูปท่ี 3.4 โครงสร้างการจดัการบริษทั ทอ็ปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั 

งานแผนก พฒันาระบบ 

คอยช่วยเหลือแผนกพฒันาระบบ บริษทั ทอ็ปแวลู เช่น ออกแบบเวบ็ไซตแ์ละระบบหนา้

บา้น และหลงับา้น โดยตอ้งจดัการในเร่ืองของการตกแต่งและปรับปรุง ของระบบเวบ็เดิม โดยการ

พฒันาออกแบบเวบ็ไซตใ์หม่ 
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รายช่ือพนกังาน บริษทั ทอ็ปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั 

 

 

 
       นายกฤดากร   บุญศกัด์ิ   

        PR Digital Marketing 

 
 

      นายพีรวสั   สุขส าราญ  

                                                                Project Manager 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

นาย อุดมศิลป์  เลิศวงศภ์กัดี    ต าแหน่ง Programmer 
นาย ณฐัวฒิุ      เยน็วฒันา        ต าแหน่ง Programmer 
นาย กปัมนาท สิทธิชยัวงค ์     ต าแหน่ง Programmer 
 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ การพฒันาระบบเวบ็ไซตใ์หท้นัสมยัและใชง่้ายจากระบบเดิม 

และช่วยเหลือในงานส่วนต่างๆ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

1. นายพีรวสั   สุขส าราญ   ต าแหน่ง  Project Manager 

2. นายกฤดากร   บุญศกัด์ิ   ต าแหน่ง  PR Digital Marketing 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับผู้พฒันาระบบ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

3.8.1.1 Intel Core i7-8750H (2.20 – 4.10 GHz) 
3.8.1.2 NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) 
3.8.1.3 RAM 8 GB. DDR4 
3.8.1.4 1TB 5400 RPM 

ขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินงาน 

14-31พฤษภาคม
2562 

1-30มิถุนายน 
2562 

1-31กรกฏาคม 
2562 

1-31สิงหาคม 
2562 

1.ศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลของ
ระบบเก่า 

2. เร่ิมจดัท าระบบ
แทนระบบเดิม 

3. ทดลองใชง้าน
ของระบบ 

4. ตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องของ
ระบบและแกไ้ข 

5. สรุปและ
สอบถามความพึง
พอใจของผูใ้ชง้าน 
6. จัดท าเอกสาร 
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3.8.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

3.8.2.1 Microsoft Windows 10 
3.8.2.2 Microsoft Visio 2019 
3.8.2.3 WordPress 5.2.1 
3.8.2.4 phpMyAdmin 
3.8.2.5 Google Chrome v.75.0.3770.80 (64-bit)    
3.8.2.6 XAMPP     

3.8.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.8.3.1 Intel Core i7-8750H (2.20 – 4.10 GHz)  
3.8.3.2 NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) 
3.8.3. RAM 8 GB. DDR4 
3.8.3.4 1TB 5400 RPM 

3.8.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.8.4.1 Microsoft Windows 10 
3.8.4.2 Google Chrome v.75.0.3770.80 (64-bit)    
3.8.4.3 WordPress 5.2.1 

3.8.5 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
3.8.5.1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1410 0 @ 2.80GHz (8 CPUs) 
3.8.5.2 Memory 8192MB  
3.8.5.3 RAM 16GB DDR5 1600MHz with ECC 
3.8.5.4 Hard Disk 2TB 
3.8.5.5 PowerEdge R320 
3.8.5.6 Network Dual Gigabit LAN BCM57781 

3.8.6 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ผูใ้ชร้ะบบ  

3.8.6.1 Microsoft Windows 10 
3.8.6.2 WordPress 5.2.1 
3.8.6.3 Microsoft NET Framework 4.7 
3.8.6.4 ระบบ เวบ็ไซต ์วาไรต้ี ทอ็ปแวลู 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทดสอบโปรแกรม 

หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการจดัท าโครงงานภายใน บริษทั ทอ็ปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดัและได้

น าไปใชง้านไดจ้ริงและทดลองการใชง้าน ดงัน้ี 

ภาพโดยรวม ของ เว็บ VARITY TOPVALUE  

 
รูปท่ี 4.1 หนา้ Variety Topvalue Homepage 
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รูปท่ี 4.2 หนา้ ของเน้ือหาและหมวดหมู่ ของ Variety Topvalue 
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รูปท่ี 4.3 ส่วนของหนา้ Content ในแต่ละหมวดหมู่ 
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1. ฟังก์ชันที่จ าเป็นส าหรับ vatiety.topvalue.com 

                        รูปท่ี 4.4 หนา้แถบเมนูฟังกช์นั vatiety.topvalue.com 

ช่องสีแดงท่ี 1 ปรับแต่ง  หนา้ส าหรับการแกไ้ขอตัลกัษณ์เวบ็ไซต ์เช่น แกไ้ขเมนู วิทเจท ตั้งค่าหนา้     

แรก และ Header 

ช่องสีแดงท่ี 2 คอมเมน้ท ์ส าหรับการคอมเมน้ทบ์ทความต่าง ๆ 

ช่องสีแดงท่ี 3 สร้างใหม่ ไวส้ าหรับการสร้างบทความใหม่ 

ช่องสีแดงท่ี 4 แกไ้ขเร่ือง การแกไ้ขในหนา้นั้น ๆ เช่น การแกข้องบทความนั้นๆ  

ช่องสีแดงท่ี 5 Edit With Elementor เป็นปลัก๊อินท่ีช่วยจดัการ Layout หนา้เวบ็ 

ช่องสีแดงท่ี 6 Edit With Yellow Pencil     เป็นปลัก๊อินแกไ้ขสไตร์ css ท่ีใชใ้นการแกไ้ขออกแบบ              

ด                     เวบ็ไซตแ์บบ real time   
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วธีิเข้าสู่ระบบและการเพิม่ผู้ใช้ 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้แถบเมนูผูใ้ช ้

ช่องสีแดงท่ี 1 เพิ่มผูใ้ชใ้หม่ 

ช่องสีแดงท่ี 2 เพิ่มผูใ้ชใ้หม่ ไวส้ าหรับเพิ่มบญัชีในการเขา้สู่ระบบการลงบทความ 

ช่องสีแดงท่ี 3 คือลิสตข์องบญัชีท่ีลงทะเบียนไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 4.6  หนา้เพิ่มผูใ้ชใ้หม่ 

เม่ือเขา้มายงัหน้าน้ีสามารถสร้างบญัชีเป็นส่วนบุคคลได ้แต่ส่วนท่ีส าคญัคือ สามารถตั้ง

บทบาทของบัญชีได้ เช่น สามารถลงบทความ แสดงความเห็นคิดในแต่ละบทความได้ หรือ 

ปรับแต่งเวบ็ไซต ์
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ขั้นตอนการลงบทความ 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้ส าหรับเขา้สู่หนา้ควบคุม 

คลิกหนา้ควบคุมท่ีแถบเมนูดา้นซา้ยบน เพื่อเขา้สู่เมนู 

รูปท่ี 4.8 หนา้แถบเมนู 

จากนั้นใหท้ าการเลือกท่ีเมนูเร่ือง และแถบเมนูยอ่ย เร่ืองทั้งหมด เพื่อสร้างบทความ 



31 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้แถบเมนูเร่ือง  

แสดงบทความทั้งหมด และส าหรับการสร้างบทความจากนั้นเราจะเขา้มาหนา้แสดงcontent

ทั้งหมดของเวบ็เซ็ต ใหเ้ลือกไปท่ี เขียนเร่ืองใหม่ 
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รูปท่ี 4.10 หนา้แถบเมนูเร่ือง ส าหรับสร้างบทความ 

จากนั้นเรากจ็ะไดห้นา้เปล่าๆท่ีจะเพิ่มcontentใหม่ลงไป  

ช่องสีแดงท่ี 1 ใหใ้ส่ช่ือเร่ือง 

ช่องสีแดงท่ี 2 ใหใ้ส่เน้ือหาลงไป 
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รูปท่ี 4.11 หนา้แถบเมนูเร่ือง ส าหรับสร้างบทความ 

เม่ือเราใส่ช่ือเร่ืองและเน้ือหาเสร็จแลว้ก็จะไดต้ามภาพ จากนั้นใหไ้ปก าหนดหมวดหมู่ของ

เร่ืองและรูปภาพประจ าเร่ือง จากนั้นกด ดูก่อน หรือ เผยแพร่ 

ช่องสีแดงท่ี 1 ใหก้ าหนดหมวดหมู่เร่ือง 

ช่องสีแดงท่ี 2 ใหใ้ส่รูปประจ าเร่ือง 

ช่องสีแดงท่ี 3 กดดูก่อน หรือ เผยแพร่ 
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รูปท่ี 4.12 หนา้แถบเมนูเร่ือง ส าหรับสร้างบทความ 

เม่ือถึงหนา้น้ีแถบเมนูดา้นขวาจะข้ึนมาใหเ้ลือกวา่เราจะเผยแพร่ทนัทีหรือก าหนดช่วงเวลา

ในการเผยแพร่ลงหนา้เวบ็ได ้ตามความตอ้งการของผูล้งcontent 
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รูปท่ี 4.13 หนา้แสดงcontent 

เสร็จส้ินการลงcontent 
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รูปท่ี 4.14 หนา้แถบเมนูเร่ือง 

มีตวัเลือก แกไ้ข แกไ้ขอยา่งเร็ว และ ถงัขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 
รูปท่ี 4.15 ส่วนน้ีจะเป็นตวัเลือก แกไ้ข สามารถกดเขา้มาเพื่อ แกไ้ข บทความไดท้ั้งหมด 

ช่องสีแดงท่ี 1 แกไ้ขในส่วนช่ือเร่ือง 

ช่องสีแดงท่ี 2 แกไ้ขในส่วนของเน้ือหาของเร่ือง 

ช่องสีแดงท่ี 3 แกไ้ขในส่วนของ ช่ือผูเ้ขียนคอนเทน้ ล๊ิง หมวดหมู่ และรูปประจ าเร่ือง 

ช่องสีแดงท่ี 4 เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ กด อพัเดท 
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รูปท่ี 4.16 ส่วนน้ีจะเป็นหนา้แกไ้ขอยา่งเร็ว 

ช่องสีแดงท่ี 1 สามารถแกไ้ข ช่ือเร่ือง Slug วนัท่ีข้ึนอพัเดท ผูเ้ขียน  

ช่องสีแดงท่ี 2 สามารถแกไ้ขหมวดหมู่ 

ช่องสีแดงท่ี 3 สามารถตั้งค่าเทมเพลตใหม่ได ้และ สถานะ ของโพส 
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รูปท่ี 4.17 ส่วนน้ีจะเป็นส่วนของ ถงัขยะ 

สามารถเลือกลบ content ได ้เม่ือท าการกดลบแลว้ content ถูกลบจะถูกยา้ยไปอยูใ่นถงัขยะ 

 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้ถงัขยะจะเป็นท่ีเกบ็บทความท่ีถูกลบ 

แต่เน้ือหาจะไม่ถูกลบออก ให้คลิกมาท่ี ถงัขยะ และ สามารถเลือกไดว้่า จะ กูคื้น หรือ ลบ

อยา่งถาวร 
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วธีิเปลีย่น Header ด้านบนหน้าแรกของเวบ็ 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้แสดงแถบเมนู Advance ads และ ads 

เม่ือเขา้สู่หนา้น้ี จะเป็นหนา้ท่ีเก็บ banner ท่ีเคยเพิ่มไวแ้ลว้ และสามารถเพิ่มใหม่ได ้โดยกด 

New Ad 

 

 

รูปท่ี 4.20 หนา้ Add New Ad  

ช่องสีแดงท่ี 1 image adไวส้ าหรับเลือกพื่อท่ีจะเพิ่มรูปภาพในส่วน header 
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ช่องสีแดงท่ี 2 select imageไวส้ าหรับเลือกไฟลรู์ปภาพ 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้ท่ีกด select เขา้มาจะใหเ้ลือกอปัโหลดไฟล ์

 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้แสดง รูปภาพท่ีถูก select เขา้มา 

เม่ือท าการเลือกรูปภาพเสร็จแลว้ หนา้น้ีจะแสดงข้ึนมาและท าการยนืยนั 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลโครงงาน  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  
การพฒันาระบบเวบ็ไซต ์วาไรต้ี ท็อปแวลู คณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปศึกษาระบบเดิม

ซ่ึงไดพ้บปัญหาคือ ระบบเดิมมีความล่าชา้และระบบท่ีซบัซอ้น จึงท าใหเ้กิดแนวความคิดท่ี
จะสร้างระบบท่ีใช้งานง่ายข้ึน และลดระยะเวลาของขั้นตอนการท างานต่างๆของระบบ 
เน่ืองจากบริษทั ทอ็ปแวลู่ จ ากดั มีข่าวสาร ต่างๆท่ีถูกอพัเดทข้ึนเวบ็ไซตอ์ยา่งมาก จึงท าให้
การลงข่าวสารต่างๆและปรับแต่งเว็บไซต์ ท าไปอย่างล่าช้า และระบบสร้างมาเพื่อเป็น
ฐานขอ้มูลเพื่อเก็บขอ้มูลต่างๆ ระบบยงัสามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการคน้หาได ้การ
จดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ การเพิ่มข่าวสาร และการ
ปรับแต่งต่างๆของเวบ็ไซต ์ยงัพบปัญหาในเร่ืองการใชง้านท่ีล่าชา้ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงได้
จัดท าระบบเว็บไซต์ วาไรต้ี ท็อปแวลู ข้ึนมาใหม่ โดยใช้โปรแกรม WordPress เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาระบบ และใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในการจดัการ ฐานขอ้มูล
โดยระบบเวบ็ไซต ์วาไรต้ี ท็อปแวลู สามารถจดัการกบัขอ้มูลพื้นฐาน ต่างๆ ไดเ้ช่น ขอ้มูล
ข่าวสาร ขอ้มูลสินคา้ แกไ้ขหนา้เวบ็ ปรับแต่งเวบ็ไซต ์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีกล่าวมา ท าให้การ
ด าเนินงานมีความใช้งานได้ง่ายข้ึน และช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล ช่วยให้การ
ตรวจสอบหรือการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ใหมี้ความสะดวกมากยิง่ข้ึน 
5.1.2 ปัญหาและอุปสรรค 

5.1.2.1 ความไม่เขา้ใจในระบบเวบ็ไซต ์วาไรต้ี ทอ็ปแวลู ในเร่ืองของรายละเอียด
ตวั ระบบท่ีมีความกวา้งขวางมากจึงท าใหท้ าความเขา้ใจเป็นเวลานาน 

5.1.2.2 การออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์เพื่อใหใ้ชง้านไดส้ะดวก 
5.1.2.3 การปรับปรุงและแก้ไขฐานข้อมูลหลายคร้ัง เพราะความไม่เข้าใจใน

ระบบงาน 
5.1.2.4 ขาดความรู้ท่ีใชใ้นการเขียนระบบเวบ็ไซต ์ในส่วนต่างๆ ท่ีมีความซบัซอ้น 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
5.1.3.1 เพิ่มการท างานของระบบให้ใชง้านไดค้รบ เช่น ควรมีคู่มือการใชง้าน ท่ี

เขา้มาใชง้านระบบ เป็นตน้ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงในการท างานในสถาน 
ประกอบการขนาดใหญ่ 

5.2.1.2 ไดรู้้จกัการปรับตวัเขา้กบัสงัคมในการปฏิบติังานจริง  
5.2.1.3 ไดฝึ้กความอดทน และความตรงต่อเวลาในการท างาน 
5.2.1.4 ไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมจากการเขียนโปรแกรม และการท าเล่มโครงงาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
5.2.2.1 ไม่มีความรู้ในการท าระบบในบางส่วน  
5.2.2.2 การเขียนโปรแกรมหรือระบบ เม่ือท าการทดสอบระบบไม่แสดงขอ้มูลใน

ขั้นตอนการกดเร่ิมท างาน 
5.2.2.3 การท างานมีความล่าชา้ เพราะไม่สามารถแสดงขอ้มูลผา่นระบบได ้

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นประสบการณ์ในการ

ท างาน 
5.2.3.2 ควรศึกษากระบวนการท างานของ WordPress เพิ่มเติมมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

วธีิการติดต้ัง Xampp  

โปรแกรม Xampp เป็นโปรแกรมท่ีใชเ้พื่อจ าลอง Hosting ไวใ้นคอมพวิเตอร์ ซ่ึงเหมาะกบั

ท าเร่ิมเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก โดยวิธีติดตั้งมีขั้นตอนดงัน้ี 

Download โปรแกรม Xampp สามารถโหลดไดจ้ากhttps://www.apachefriends.org/index.html 

 

รูปท่ี ก.1 เวบ็ดาวน์โหลด xampp 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apachefriends.org/index.html
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รูปท่ี ก.2 หนา้ Setup 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.3 หนา้เลือกเคร่ืองมือการใชง้าน 
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รูปท่ี ก.4 หนา้ Setup เลือกติดตั้งโปรแกรม 

เลือกโฟลเ์ดอร์ท่ีตอ้งการติดตั้ง โดยจะเลือกเป็น Drive C:\ หรือ Drive D:\ กไ็ด ้จากนั้นให้

กด NEXT เร่ือยๆ 

 
รูปท่ี ก.5 หนา้ Setup ติดตั้งโปรแกรม 

โปรแกรมจะท าการติดตั้ง ใหร้อจนกวา่โปรแกรมจะติดตั้งเสร็จ 
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รูปท่ี ก.6 หนา้ Setup ติดตั้งโปรแกรมส าเร็จ 

เม่ือติดตั้งเสร็จใหก้ด Finish 

 

 
รูปท่ี ก.7 หนา้เลือกภาษา 

จากนั้นเลือก ภาษา ท่ีตอ้งการ และกด SAVE 
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รูปท่ี ก.8 หนา้ Control Panel 

จากนั้นหนา้จอจะข้ึน XAMPP Control Panel จากนั้นใหก้ด ปุ่ม start ท่ี เมนู Apach และ 

MySQL  
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รูปท่ี ก.9 หนา้ Browser localhost 

จากกนั้นใหเ้ปิด browser ข้ึนมา และพิม http://localhost/phpmyadmin/ 

 

 

 

 

http://localhost/phpmyadmin/
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รูปท่ี ก.10 หนา้เวบ็เพจส าหรับเกบ็ขอ้มูล 

ปรากฎหนา้เวบ็เพจส าหรับสร้างฐานขอ้มูล  
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รูปท่ี ก.11 Browser Download WordPress 

จากนั้นใหท้ าการ Download WordPress จาก https://wordpress.org/download/ 

 

 
รูปท่ี ก.12 ไฟล ์rar WordPress 5.2.2 

โหลดเสร็จจะไดเ้ป็นไฟล ์zip มาใหท้ าการแตกไฟลอ์อกมา 

 
รูปท่ี ก.13 ไฟลโ์ฟลเดอร์ WordPress 

 

 

https://wordpress.org/download/
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รูปท่ี ก.14 หนา้ติดตั้ง WordPress 

จากนั้นใหน้ าโฟลท่ีแตกไฟลอ์อกมาน าไปวางใน โฟลเ์ดอร์ Xampp ท่ีไดติ้ดตั้งไว ้ตามรูป 

C:\xampp\htdocs 

 
รูปท่ี ก.15 หนา้ส าหรับการสร้างท่ีเกบ็ขอ้มูล 
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รูปท่ี ก.16 หนา้ส าหรับสร้าง account  

 

 

 
รูปท่ี ก.17 หนา้ส าหรับสร้าง account 

ท าการสร้างช่ือและ รหสัผา่นของ account 
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รูปท่ี ก.18 หนา้ส าหรับสร้าง account 

เม่ือสร้างบนัชีส าเร็จใหท้ าการ กดปุ่ม Go 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.19 หนา้สร้างฐานขอ้มูลส าเร็จ 
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รูปท่ี ก.20 หนา้ browser WordPress 

เม่ือสร้างฐานขอ้มูลส าเร็จแลว้ใหท้ าการเปิด browser WordPress  

 
รูปท่ี ก.21 หนา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้การใช ้WordPress 
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รูปท่ี ก.22 หนา้ส าหรับสร้างบญัชี WordPress 

 

 
รูปท่ี ก.23 หนา้เร่ิมตน้การสร้างเวบ็ 
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รูปท่ี ก.24 หนา้เขา้สู่ระบบ 
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ภาคผนวก ข 

ภาพระหว่างปฏิบัติงาน 

 

รูปท่ี ข.1 ภาพระหวา่งการปฏิบติังาน 

 

         รูปท่ี ข.2 ภาพระหวา่งการปฏิบติังาน
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รูปท่ี ข.3 รูประหวา่งการปฏิบติังาน 

 

รูปท่ี ข.4 การประชุมเพื่อทดลองโปรแกรมท่ีพฒันาและน าเสนอโปรแกรม 
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รูปท่ี ข.5 การประชุมเพื่อทดลองโปรแกรมท่ีพฒันาและน าเสนอโปรแกรม 
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