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บทคัดย่อ
บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัด เป็ นองค์กรที่ให้บริ การจัดจาหน่ายสิ นค้าทางออนไลน์
ผ่านสื่ ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อี คอมเมิ ร์ซ และมี เ ว็บไซต์ส่วนกลางในการลงโฆษณา เกี่ ย วกับเนื้ อหา
ข่ า วสารสิ น ค้า ต่ า ง ๆ ซึ่ งเว็บ ไซต์ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ถู ก พัฒ นามาเป็ นเวลานานทั้ง นี้ ผู จ้ ัด ท าได้รั บ
มอบหมายให้พฒั นาเว็บไซต์และระบบหลังบ้านขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ทางานมีประสิ ทธิ ภาพง่ายต่อการ
ใช้งานของผูใ้ ช้และง่ายต่อการค้นหาข่าวสารและวาไรตี้ต่างๆ ซึ่ งการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม
WordPress Xampp และ php My Admin 4.8.5 สาหรับจัดการข้อมูล

คาสาคัญ : วาไรตี้ทอ็ ปแวร์ลู / ระบบหลังบ้านท็อปแวลู

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ ปอเรท จากัด เป็ นองค์กรที่ให้บริ การจัดจาหน่ายสิ นค้าทางออนไลน์
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อีคอมเมิร์ซ และมีเว็บไซต์ส่วนกลางในการลงโฆษณา เกี่ยวกับเนื้อหา
ข่าวสารสิ นค้าต่าง ๆ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทยมีการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 20% ต่อปี โดยปัจจุบนั มีผบู ้ ริ โภคไทยเริ่ มซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ราว 15 ล้านคน ขณะที่
มีผปู ้ ระกอบการธุรกิจอี-คอมเมิร์ซผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และมาร์ เกตเพลส
ประมาณ 5 แสนราย ขณะที่มูลค่าตลาดอี-คอมเมิร์ซในส่ วนของการซื้ อขายตรงไปยังผูบ้ ริ โภคในปี
2558 คาดว่าจะมีสูงถึง 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งแม้จะยังมีสดั ส่ วนไม่ถึง 1% ของตลาดรวมค้าปลีกที่คาด
ว่าจะมีถึง 3 ล้านล้านบาท แต่โอกาสการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยยังมีอีกมาก เนื่องจาก
มีปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่ องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 4G ที่กาลัง
จะเกิดขึ้นในปี 2559 ตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและจานวนการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
การพัฒนาระบบต่างๆ เช่น การทาโฆษณาสิ นค้าที่ทาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเข้าใจ ข่าวสาร
ต่างๆของสิ นค้าได้อย่างชัดเจน ให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ซึ่งระบบเว็บไซต์เดิมนั้นไม่ได้มีการพัฒนาและใช้งานมาเป็ นเวลานาน ระบบหลังบ้านและ
หน้าบ้าน มี ความซับซ้อน ทาให้ก ารจัดการแก้ไ ข และปรั บปรุ งเนื้ อหา และส่ ว นต่ าง ๆ ยุ่งยาก
จนเกินไป
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ระบบหลังบ้าน และหน้าบ้านนั้นใช้
งานง่ายมากขึ้น โดยการจัดการเนื้อหาหรื อปรับแต่ง ข่าวสารต่าง ๆให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และ
ทาให้เว็บไซต์มีความสวยงาม ทาให้ผใู ้ ช้สนใจในตัวเนื้อหาและโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ เกี่ยวกับ เนื้อหา ข่าวสาร วาไรตี้ ด้านเทคโนโลยี
1.2.2 เพื่อศึกษา ขั้นตอนการออกแบบสื่ อโฆษณาหน้าเว็บไซต์ Topvalue
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.1.1 สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข คอนเท้นต่าง ๆ ได้
1.3.1.2 สามารถปรับแต่งโครงสร้างระบบเว็บไซต์ได้
1.3.1.3 สมารถเพิ่มคอนเท้นแบบแยกหมวดหมู่ของเนื้อหาได้
1.3.2 ผูใ้ ช้งานระบบ
1.3.2.1 สามารถเข้าดูเนื้อหาข่าวสาร และ วาไรตี้ ต่าง ๆ ได้
1.3.2.2 สามารถกดไลก์และ คอมเม้น ตามคอนเท้นต่าง ๆ ได้
1.3.2.3 สามารถค้นหาสิ้ นค้าจากเว็บวาไรตี้ได้
1.3.2.4 สามารถสมัครสมาชิกของเว็บท็อปแวลูได้
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ลดขั้นตอนการทางานและการใช้งานที่ล่าช้า ให้ใช้ได้ง่ายมากขึ้น
1.4.2 ผูใ้ ช้งานระบบทางานได้รวดเร็วมากขึ้น
1.4.3 ขั้นตอนการใช้งานเป็ นระเบียบง่ายต่อการทางาน
1.4.4 ได้เรี ยนรู ้การทางานการออกแบบเว็บไซต์โฆษณาต่างๆ โดยใช้ Wordpress
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด

ส่ งข้ อมูล

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างการทางาน
การทางานของระบบ มีลกั ษณะการทางานดังนี้ 1)ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ สามารถออกแบบ
เว็บไซต์ได้โดยสามารถเพิ่มข้อมูลส่ วนต่างๆของเว็บไซต์ แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ และตรวจสอบ
ประวัติของเว็บไซต์ 2)ผูใ้ ช้งานระบบ สามารถเพิ่มเนื้อหา ข่าวสารใหม่ๆ และแก้ไขเนื้อหาต่างๆได้
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2.2 ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ในการออกแบบเว็บไซต์น้ นั ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น การออกแบบ
โครงสร้าง ลักษณะหน้าตา หรื อการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนที่พฒั นาเว็บไซต์ โดยขาดการ
วางแผนและทางานไม่เป็ นระบบ ตัวอย่างเช่น การลงมืออกแบบโดยการใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ
เนื้อหาและรู ปแบบก็เป็ นไปตามที่นึกขึ้นได้ขณะนั้นและเมื่อเห็นวาดูดีแล้วก็เปิ ดตัวเลย ทาให้เว็บนั้น
มีเป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ ยงกับความล้มเหลวค่อนข้างมาก
การออกแบบเว็บไซต์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่านี้ และช่วยลดความเสี่ ยงที่จะ
ทาให้เว็บประสบความล้มเหลว การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีตอ้ งอาศัยการออกแบบและจัดระบบข้อมูล
อย่างเหมาะสมโดยมีองค์ประกอบของเว็บไซต์ดงั นี้ (ฉลอง แก้วชุมพล , 2560)
1. ความเรี ยบง่ า ย (Simplicity) หมายถึ ง การจ ากัด องค์ ป ระกอบเสริ มให้ เ หลื อ เฉพาะ
องค์ประกอบหลัก กล่าวคือในการสื่ อสารเนื้ อหากบผูใ้ ช้น้ ัน เราต้องเลือกเสนอสิ่ งที่เรา
ต้องการนาเสนอจริ ง ๆ ออกมาในส่ วนของกราฟิ ก การใช้สี อักษรและภาพเคลื่อนไหว ต้อง
เลื อกให้เ หมาะสม หากใช้มากเกิ น ไปจะรบกวนสายตาและสร้ างความคาราญต่ อ ผูใ้ ช้
ตัวอยางเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบที่ดี
2. ความสม่ า เสมอ (Consistency) หมายถึ ง การสร้ า งความสม่ า เสมอให้เ กิ ด ขึ้ น ตลอดทั้ง
เว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกนตลอดทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้า
ในเว็บไซต์น้ ันมีความแตกต่างกันมากจนกิ นไป อาจทาให้ผูใ้ ช้เกิ ดความสับสนและ ไม่
แน่ใจว่ากาลังอยูเ่ ว็บไซต์เดิม
3. ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity) ในการออกแบบเว็บ เพจต้องคานึ งถึงลักษณะองค์กรเป็ น
หลัก เนื่องจากเว็บเพจจะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะ การเลือกใช้ 10 ตัวอักษร ชุดสี
รู ปภาพหรื อกราฟิ กและ จะมีผลต่อรู ปแบบของเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก
4. เนื้อหา (Useful Content)ถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในเว็บไซต์ เนื้อหาต้องสมบูรณและได้รับ
การปรับปรุ งพัฒนาและให้ทนั สมัยอยูเสมอ ผูพ้ ฒั นาต้องเตรี ยมข้อมูลและเนื้อหาที่ผใู ้ ช้
ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เนื้อหาที่สาคัญที่สุดคือเนื้อหาที่ทีมผูพ้ ฒั นา สร้างสรรค์
ขึ้นมาเอง และไม่ไปซ้ ากับเว็บอื่น
5. ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation) เป็ นส่ วนประกอบที่มีความสาคัญต่อเว็บไซต์
เพราะจะช่วยไม่ให้ผใู ้ ช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชัน่ จึง เปรี ยบเสมือน
ป้ายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชัน จึงควรให้เข้าใจง่าย และใช้งานได้ สะดวก
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6. คุ ณ ภาพของสิ่ ง ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ในเว็บ ไซต์ (Visual Appeal) ลัก ษณะที่ น่ า สนใจของ
เว็บไซต์น้ ัน ขึ้นอยู่กับบุคคลเป็ นสาคัญ แต่โดยรวมแล้วก็สามารถสรุ ปได้ว่า เว็บไซต์ที่
น่าสนใจนั้นจะต้องมีส่วนประกอบต่างๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิ กควรสมบูรณ์ เป็ นต้น
7. ความสะดวกในการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) ในการใช้งานของเว็บไซต์น้ นั ต้อง
ไม่ควรมี ขอบจากัดกล่าวคือ สามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่มี การ
บังคับให้ผใู ้ ช้ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม
8. ความคงที่ ในการออกแบบ (Design Stability) ถ้าต้องการให้ผูใ้ ช้งานนึ กถึ งว่าเว็บไซต์มี
คุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ควรให้ความสาคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก
ต้องออกแบบวางแผนและเรี ยบเรี ยงเนื้อหาอย่าง
9. ความคงที่ของการทางาน (Function Stability) ระบบการทางานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมี
ความถูกต้อง ซึ่ งต้องได้รับการออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น
ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถลิงค์ขอ้ มูลได้ถูกต้อง หรื อไม่ เพราะ
เว็บไซต์อื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
• กาหนดเป้าหมายของเว็บไซต์
ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต์ คือการกาหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ให้แน่
ชัดเสี ยก่อน เพื่อจะได้ออกแบบการใช้งานได้ตรงกับเป้ าหมายที่ได้ต้ งั เอาไว้ โดยทัวไป
มักจะเข้าใจว่าการทาเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริ การข้อมูลของหน่ วยงานหรื อองค์กร
เท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งแล้วเว็บ ไซต์แต่ละแห่ งก็จะมีเป้าหมายของตนเองแตกต่างกน
ออกไป
• กาหนดกลุ่มผูใ้ ช้เป้าหมาย
ผูอ้ อกแบบเว็บไซต์จาเป็ นต้องทราบกลุ่มผูใ้ ช้เ ป้ าหมายที่ เข้ามาใช้บริ การเว็บไซต์
เพื่อที่จะได้ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ที่มีกลุ่ม
ผูใ้ ช้หลากหลาย เช่น เซิ ร์ชเอ็นจิน เว็บท่า และเว็บไดเรกทอรี่ แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่น้ นั จะ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะ กลุ่มเท่านั้น ไม่สาหรับทุกคน
• สิ่ งที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการจากเว็บ
หลังจากที่ได้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์แล้ว ลาดับต่อไปคือการออกแบบ
เว็บไซต์ เพื่อดึ งดู ด ผูใ้ ช้งานให้ได้นานที่ สุด ด้ว ยการสร้ างสิ่ งที่ น่ าสนใจเพื่ อดึ งดู ด ผูใ้ ช้
โดยทัว่ ไปแล้ว สิ่ งที่ผใู ้ ช้คาดหวังจากการเข้าชมเว็บไซต์หนึ่ง ได้แก่
- ข้อมูลและการใช้งานที่เป็ นประโยชน์
- ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
- การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
- ความบันเทิง
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- ของสัมมนาคุณ
• ข้อมูลหลักที่ควรมีอยูใ่ นเว็บไซต์
เมื่อเราทราบถึงความต้องการที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการได้รับเมื่อเข้าชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ แล้ว เราก็
ออกแบบ เว็บไซต์ใ ห้มีข้อมู ลที่ ผูใ้ ช้ต้องการ ซึ่ งข้อมู ลต่ อไปนี้ เป็ นสิ่ งที่ ผูใ้ ช้ส่ว นใหญ่
คาดหวังจะได้รับเมื่อเข้าไปชมเว็บไซต์
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริ ษทั
- รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
- ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากสื่ อมวลชน
- คาถามยอดนิยม
- ข้อมูลในการติดต่อ

2.3 เว็บไซต์ ที่เกีย่ วข้ อง
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คณะนักศึกษาปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อที่จะ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนั้นคณะนักศึกษาปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาจึงนาเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องมาเป็ นตัวอยางประกอบโครงงาน

รู ปที่ 2.2 http://www.eofficeservice.com/module_m3_3.asp
ระบบบริ หารวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นส่ วนของทะเบียนวัสดุ วัตถุดิบ สิ นค้า และทะเบียน
ทรัพย์สิน ที่รองรับทั้งการป้ อนข้อมูลรายการวัสดุ สิ นค้า วัตถุดิบ และครุ ภณ
ั ฑ์ ทรัพย์สินเข้าไป
โดยตรงก็ได้ หรื อ เป็ นการรับ/นาเข้าข้อมูลต่อเนื่องมาจากระบบจัดซื้อ-จัดจ้างโดยอัตโนมัติกไ็ ด้ โดย
ระบบนี้ จะทางานร่ วมกับระบบการเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุดิบ สิ นค้า ที่ส่งค่ามาจากใบเบิกวัสดุ วัตถุดิบ
สิ นค้า(แบบใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากการเบิกตามปกติ หรื อ การเบิกตามแผนการผลิตของระบบ
การผลิต หรื อ การสัง่ ซื้อผ่านระบบขายสิ นค้า
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รู ปที่ 2.3 http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-3
เป็ นเว็บ ไซต์ก ารศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ระบบ ความจ าเป็ นขอบข่ า ยของการ
วิเคราะห์ การออกแบบงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน วัฏจักรของระบบ วิธีทางาน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแทนข้อมูล วิธีการออกแบบระบบ
เครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบ ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี และการจัดทาเอกสาร
ประกอบการออกแบบ
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รู ปที่ 2.4 https://www.researchgate.net
การพัฒนาระบบวิเคราะห์สถานการณ์สาหรับช่วยหาทางเลือกที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณี ที่มีผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าและมีความขัดแย้งกันเป็ นระบบที่ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมดมีส่วนร่ วม
ตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจและการให้ขอ้ มูลต่างๆการ
พัฒนาระบบวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
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รู ปที่ 2.5 https://systemanaly.weebly.com
เป็ นเว็บไซต์การปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการ
พัฒนาระบบการบริ หารโครงการเครื่ องมื อสนับสนุ นการพัฒนาระบบ แบบจาลองของ
ระบบงาน การออกแบบระบบการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบ
ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้รวมไปถึงแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) เป็ นที่เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเขียน
แบบระบบใหม่
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รู ปที่ 2.6 https://sites.google.com
เป็ นเว็บไซต์ระบบงานที่ประกอบด้วย ระบบการจัดซื้ อ ระบบการจัดจาหน่าย ระบบพัสดุ
คงคลัง ระบบบริ หารครุ ภณ
ั ฑ์ โดยในภาพรวมจะมีความเชื่อมโยงกัน ในทุกระบบตั้งแต่การขอซื้ อ
ขอจ้าง การสั่งซื้อ สั่งจ้าง และการรับพัสดุ ซึ่งในแต่ละระบบ จะสร้างรายการ ความเคลื่อนไหวของ
พัสดุคงคลัง เพื่อการทางานอย่างสมบูรณ์
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2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทาให้คณะนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ทราบถึง
แนวทางของการพัฒนาระบบตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปั จจุบนั ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง และทา
ให้ ทราบว่าปั จจุบนั นี้ องค์กรและหน่วยงานต่างๆได้มีการนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยใช้งานมากขึ้น
เพื่ออานวยความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้ารู ปที่

รู ปที่ 2.7 ระบบจองตัว๋ รถทัวร์ออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านแอนดรอยด์
ศิริวรรณ ผลตระกูล พุทธิ นันท์ มิ่งมิตร (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย สยาม ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้ านจักรยาน จากกรณี ศึกษาร้ าน
จัก รยาน จัด ทาขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่อให้เ จ้าของร้ านมี ก ารจัด เก็บข้อมู ล ลู ก ค้า ข้อมู ล
พนักงาน ข้อมูลบริ ษทั ผูผ้ ลิต ข้อมูลสิ นค้า และการออกรายงานในด้านของรายรับ กาไรสุ ทธิ
ซึ่ งส่ งผลให้การทางานเกิดความสะดวก และยังสามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการทางาน
ให้น้อยลงและการพัฒนาโปรแกรมได้ใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 2008 ใน การพัฒ นา (ศิ ริ วรรณ ผล
ตระกูล พุทธินนั ท์ มิ่งมิตร, 2558)

13

รู ปที่ 2.8 ระบบยืมหนังสื อออนไลน์
ธัญญากร ดาแดง และวริ ศรา เสาธงชัย (2558) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบยืมหนังสื อออนไลน์ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสื อและ
สมาชิ กได้ สามารถค้นหาหนังสื อที่ตอ้ งการโดยแบ่งตามหมวดหมู่และค้นหาหนังสื อที่มีสถิติยืม
สู งสุ ด ได้ มี ก ารตรวจสอบหนังที่ เ ลยก าหนดวันคื น เพื่อไม่ ใ ห้เ ป็ นการยุ่งยากต่ อผูใ้ ช้งานระบบ
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ พ ัฒ นาโปรแกรมคื อ Microsoft Visual Studio 2010 และจัด การฐานข้อ มู ล ด้ว ย
Microsoft SQL Server 2008 R2 (ธัญญากร ดาแดง และวริ ศรา เสาธงชัย, 2558)

14

รู ปที่ 2.9 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อองค์กร
อิ ท ธิ พ ัท ธ์ ห้ ว ยหงส์ ท อง (2559) สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย สยาม พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒนาระบบ
PhotoScape v3.7 ในการตัดต่อและตกแต่งให้สวยงาม เพื่อเป็ นทางเลือกให้สมาคมอสังหาริ มทรัพย์
ไทยได้มีขอ้ เปรี ยบเทียบระหว่างเว็บไซต์สาเร็ จรู ป และเว็บไซต์ที่ทางองค์กรเป็ นผูจ้ ดั การ (อิทธิพทั ธ์
ห้วยหงส์ทอง, 2559)
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รู ปที่ 2.10 โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์
สิ ริลกั ษณ์ พิชยั ณรงค์ (2553) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์ซ่ ึ งมีการสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่
ได้และยังสามารถสารองข้อมูลเอกสารได้ในกรณี ที่ขอ้ มูลสู ญหาย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ใช้ใ นการพัฒ นาหน้าเว็บ ไซต์ PHP Microsoft SQL Server
2008 R2ใช้สาหรับเป็ นฐานข้อมูล (สิ ริลกั ษณ์ พิชยั ณรงค์, 2553)
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รู ปที่ 2.11 ระบบจองสนามฟุตบอลผ่านเว็บเบราว์เซอร์
สุ ร สิ ท ธิ์ จัน ทเลิ ศ นภากร (2558) ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม โดยการทางานของระบบ จะมี ก ารเก็บบัน ทึ กข้อมูลสมาชิ ก การจองสนาม
ฟุตบอล สร้างระบบจัดการจองสนามฟุตบอลเพื่อให้บริ การและผูบ้ ริ การให้มีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
ใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows 7 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual
studio 2012 มีการใช้ฐานข้อมูล MySQL 5.7.7 (สุ รสิ ทธิ์ จันทเลิศนภากร, 2558)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โลโก้ และ ป้าย บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัด
บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัด
AIA Sathorn Tower ชั้น 17
เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
โทรศัพท์: 1277
เวลาเปิ ดทาการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-6.30 น.
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รู ปที่ 3.2 แผนที่สาหรับการเดินทางมา บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลัก
topvalue.com เป็ นห้างสรรพสิ นค้าออนไลน์สัญชาติไทย 100% ที่เลือกสรรสิ นค้า แบรนด์
ชั้นนาและสิ นค้า คุณภาพเข้ามาจัดจาหน่ าย ในรู ปแบบ B2C เพื่อเพิ่มแพลตฟอร์ มใหม่และสร้ าง
ประสบการณ์ที่แตกต่างให้กบั นกัชอ้ ปออนไลน์ได้มีโอกาสในการเลือกสิ นค้า ที่หลากหลายได้มาก
ขึ้น Topvalue.com รวบรวมสิ นค้า แบรนด์ช้ นั นาไว้ในเว็บไซต์กว่า 40,000 รายการซึ่ งเป็ นสิ นค้า
ใหม่ส่งตรงจากเจ้า ของแบรนด์โดยตรงนามาลดราคาสู งสุ ดถึง 88% ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ
ของนักช้อปทั้งกลุ่มสิ นค้า แฟชัน่ เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอาหารเสริ ม แม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์
สาหรับสัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ อีกมากมายเรี ยกได้วา่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์และความต้องการได้อย่าง
แน่ น อน topvalue.com ช่ ว ยลดต้น ทุ น ให้ กับ ผู ้ผ ลิ ต สนับ สนุ น ให้ แ บรนด์ ช้ ัน น าและSME ของ
ประเทศไทยมีโอกาสได้นาสิ นค้า คุณภาพดีมาวางขาย โดยช่วยลดต้นทุนค่าเช่าสถานที่และพ่อ ค้า
คนกลาง
ช้อปง่ ายได้ทุก ที่ 24 ชั่ว โมง : สะดวกกับ ช่ องทางการช้อปปิ้ งที่ คุณ เลื อกได้ตามไลฟ์
สไตลที์่ชื่นชอบไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์หรื อสมาร์ทโฟน
ช้อปมัน่ ใจทุกการใช้จ่าย : การชาระผ่านธนาคาร, ATM, Credit card ,Counter Service, 711, Lotus, Line Pay หรื อผูซ้ ้ือจะรับสิ นค้าแล้วจ่ายเงินปลายทางก็ได้ หากไม่ได้รับสิ นค้ายินดีคืนเงิน
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ช้อ ปหน้า ร้ า นกับ เรา : เรามี ห น้า ร้ า นป๊ อปอพัส โตร์ ซ่ ึ งตั้ง อยู่บ น BTS สยามระหว่า ง
ทางออก 3,4 และ ทางออก 5,6 เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้า ถึงเราได้โดยตรง เป็ นจุดศูนย์กลางในการ
รับสิ นค้า สั่งซื้ อสิ นค้า และบริ การระหว่างผูซ้ ้ื อกับ ผูข้ ายที่ทาธุ รกรรมผ่านทาง topvalue.com เพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจให้กบั คุณ
วิสัยทัศน์
“ของแท้ ของเร็ ว ของถูก”
ยุทธศาสตร์ 3 ด้ าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย
พันธกิจ
1. topvalue.com ห้างสรรพสิ นค้าออนไลน์ที่รวบรวมสิ นค้าคุณภาพจากแบรนด์ช้ นั นา มี
สิ นค้ามากมายหลายรายการ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยดาเนิน
ธุรกิจในรู ปแบบ B2C คือรับสิ นค้ามาจากผูผ้ ลิตโดยตรง นามาจัดจาหน่ายให้ผบู ้ ริ โภค
ผ่านเว็บไซต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (ERP) พร้อมให้บริ การด้วยทีมงานมืออาชีพ
และดาเนินงานภายใต้วิสยั ทัศน์ที่วา่ “ของแท้ ของเร็ ว ของถูก”
2. ของแท้ topvalue มีทีมงานคอยตรวจรับสิ นค้าจากผูผ้ ลิตโดยตรง ด้วยความพิถีพิถนั ให้
คุณมัน่ ใจได้ เพราะสิ นค้าทุกชิ้นต้องผ่านมาตรฐาน ต้องเป็ นของแท้ เป็ นสิ นค้าใหม่ ไม่
ชารุ ด และไม่มีตาหนิ หากเจอสิ นค้าปลอมหรื อมีปัญหาการใช้งาน สามารถเปลี่ยนหรื อ
คืนได้ภายใน 7 วัน
3. ของเร็ ว topvalue มีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลอยูต่ ลอดเวลาในทุกแผนก โดยสิ นค้าส่วน
ใหญ่จะได้รับการจัดส่ งในวันถัดไปทันที จัดส่ งถึงมือคุณอย่างรวดเร็ วด้วยบริ การขนส่ ง
ชั้นนาจาก topvalue Express, KERRY Express, CJ Logistics และไปรษณี ยไ์ ทย
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริ การตอบทุกข้อสงสัยให้คุณอย่างทันท่วงที
4. ของถูก topvalue มีสินค้าที่ราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป เพราะเรามีคลังเก็บ
สิ นค้าเป็ นของตัวเอง จึงสามารถซื้อสิ นค้ามาเก็บได้ในปริ มาณมาก รวมถึงเรามีระบบ
จัดการภายในที่มีคุณภาพ ทาให้ไม่มีค่าบริ หารจัดการในส่ วนอื่น ๆ เพิม่ ส่ งผลให้สินค้า
มีราคาถูกมากยิง่ ขึ้น
สี ประจา บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัด ดา – แดง-ขาว-เทา
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3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.4 โครงสร้างการจัดการบริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัด
งานแผนก พัฒนาระบบ
คอยช่วยเหลือแผนกพัฒนาระบบ บริ ษทั ท็อปแวลู เช่น ออกแบบเว็บไซต์และระบบหน้า
บ้าน และหลังบ้าน โดยต้องจัดการในเรื่ องของการตกแต่งและปรับปรุ ง ของระบบเว็บเดิม โดยการ
พัฒนาออกแบบเว็บไซต์ใหม่
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รายชื่อพนักงาน บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัด

นายกฤดากร บุญศักดิ์
PR Digital Marketing

นายพีรวัส สุ ขสาราญ
Project Manager
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย

นาย อุดมศิลป์ เลิศวงศ์ภกั ดี ตาแหน่ง Programmer
นาย ณัฐวุฒิ เย็นวัฒนา ตาแหน่ง Programmer
นาย กัปมนาท สิ ทธิชยั วงค์ ตาแหน่ง Programmer
งานที่ได้รับมอบหมาย คือ การพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ทนั สมัยและใช้ง่ายจากระบบเดิม
และช่วยเหลือในงานส่ วนต่างๆ
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
1. นายพีรวัส สุ ขสาราญ ตาแหน่ง Project Manager
2. นายกฤดากร บุญศักดิ์ ตาแหน่ง PR Digital Marketing
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนวิธีการ
ดาเนินงาน

14-31พฤษภาคม 1-30มิถุนายน
2562
2562

1-31กรกฏาคม
2562

1.ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลของ
ระบบเก่า
2. เริ่ มจัดทาระบบ
แทนระบบเดิม
3. ทดลองใช้งาน
ของระบบ
4. ตรวจสอบ
ข้อบกพร่ องของ
ระบบและแก้ไข
5. สรุ ปและ
สอบถามความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งาน
6. จัดทาเอกสาร

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ สาหรับผู้พฒ
ั นาระบบ
3.8.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
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

1-31สิ งหาคม
2562
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3.8.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
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 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
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 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
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 ฮาร์ดแวร์สาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
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 ซอฟต์แวร์สาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ผใู ้ ช้ระบบ
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 เว็บไซต์ วาไรตี้ ท็อปแวลู
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทดสอบโปรแกรม
หลังจากที่ได้ดาเนินการจัดทาโครงงานภายใน บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัดและได้
นาไปใช้งานได้จริ งและทดลองการใช้งาน ดังนี้
ภาพโดยรวม ของ เว็บ VARITY TOPVALUE

รู ปที่ 4.1 หน้า Variety Topvalue Homepage
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รู ปที่ 4.2 หน้า ของเนื้อหาและหมวดหมู่ ของ Variety Topvalue
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รู ปที่ 4.3 ส่ วนของหน้า Content ในแต่ละหมวดหมู่
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1. ฟังก์ชันที่จาเป็ นสาหรับ vatiety.topvalue.com

รู ปที่ 4.4 หน้าแถบเมนูฟังก์ชนั vatiety.topvalue.com
ช่องสี แดงที่ 1 ปรับแต่ง หน้าสาหรับการแก้ไขอัตลักษณ์เว็บไซต์ เช่น แก้ไขเมนู วิทเจท ตั้งค่าหน้า
แรก และ Header
ช่องสี แดงที่ 2 คอมเม้นท์ สาหรับการคอมเม้นท์บทความต่าง ๆ
ช่องสี แดงที่ 3 สร้างใหม่ ไว้สาหรับการสร้างบทความใหม่
ช่องสี แดงที่ 4 แก้ไขเรื่ อง การแก้ไขในหน้านั้น ๆ เช่น การแก้ของบทความนั้นๆ
ช่องสี แดงที่ 5 Edit With Elementor

เป็ นปลัก๊ อินที่ช่วยจัดการ Layout หน้าเว็บ

ช่องสี แดงที่ 6 Edit With Yellow Pencil เป็ นปลัก๊ อินแก้ไขสไตร์ css ที่ใช้ในการแก้ไขออกแบบ
ด
เว็บไซต์แบบ real time
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วิธีเข้ าสู่ ระบบและการเพิม่ ผู้ใช้

รู ปที่ 4.5 หน้าแถบเมนูผใู ้ ช้
ช่องสี แดงที่ 1 เพิ่มผูใ้ ช้ใหม่
ช่องสี แดงที่ 2 เพิ่มผูใ้ ช้ใหม่ ไว้สาหรับเพิ่มบัญชีในการเข้าสู่ ระบบการลงบทความ
ช่องสี แดงที่ 3 คือลิสต์ของบัญชีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
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รู ปที่ 4.6 หน้าเพิ่มผูใ้ ช้ใหม่
เมื่อเข้ามายังหน้านี้ สามารถสร้างบัญชี เป็ นส่ วนบุคคลได้ แต่ส่วนที่สาคัญคือ สามารถตั้ง
บทบาทของบัญ ชี ไ ด้ เช่ น สามารถลงบทความ แสดงความเห็ น คิ ด ในแต่ ล ะบทความได้ หรื อ
ปรับแต่งเว็บไซต์
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ขั้นตอนการลงบทความ

รู ปที่ 4.7 หน้าสาหรับเข้าสู่ หน้าควบคุม
คลิกหน้าควบคุมที่แถบเมนูดา้ นซ้ายบน เพื่อเข้าสู่ เมนู

รู ปที่ 4.8 หน้าแถบเมนู
จากนั้นให้ทาการเลือกที่เมนูเรื่ อง และแถบเมนูยอ่ ย เรื่ องทั้งหมด เพื่อสร้างบทความ
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รู ปที่ 4.9 หน้าแถบเมนูเรื่ อง
แสดงบทความทั้งหมด และสาหรับการสร้างบทความจากนั้นเราจะเข้ามาหน้าแสดงcontent
ทั้งหมดของเว็บเซ็ต ให้เลือกไปที่ เขียนเรื่ องใหม่
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รู ปที่ 4.10 หน้าแถบเมนูเรื่ อง สาหรับสร้างบทความ
จากนั้นเราก็จะได้หน้าเปล่าๆที่จะเพิ่มcontentใหม่ลงไป
ช่องสี แดงที่ 1 ให้ใส่ ชื่อเรื่ อง
ช่องสี แดงที่ 2 ให้ใส่ เนื้อหาลงไป
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รู ปที่ 4.11 หน้าแถบเมนูเรื่ อง สาหรับสร้างบทความ
เมื่อเราใส่ ชื่อเรื่ องและเนื้อหาเสร็ จแล้วก็จะได้ตามภาพ จากนั้นให้ไปกาหนดหมวดหมู่ของ
เรื่ องและรู ปภาพประจาเรื่ อง จากนั้นกด ดูก่อน หรื อ เผยแพร่
ช่องสี แดงที่ 1 ให้กาหนดหมวดหมู่เรื่ อง
ช่องสี แดงที่ 2 ให้ใส่ รูปประจาเรื่ อง
ช่องสี แดงที่ 3 กดดูก่อน หรื อ เผยแพร่
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รู ปที่ 4.12 หน้าแถบเมนูเรื่ อง สาหรับสร้างบทความ
เมื่อถึงหน้านี้แถบเมนูดา้ นขวาจะขึ้นมาให้เลือกว่าเราจะเผยแพร่ ทนั ทีหรื อกาหนดช่วงเวลา
ในการเผยแพร่ ลงหน้าเว็บได้ ตามความต้องการของผูล้ งcontent
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รู ปที่ 4.13 หน้าแสดงcontent
เสร็ จสิ้ นการลงcontent
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รู ปที่ 4.14 หน้าแถบเมนูเรื่ อง
มีตวั เลือก แก้ไข แก้ไขอย่างเร็ ว และ ถังขยะ
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รู ปที่ 4.15 ส่ วนนี้จะเป็ นตัวเลือก แก้ไข สามารถกดเข้ามาเพื่อ แก้ไข บทความได้ท้งั หมด
ช่องสี แดงที่ 1 แก้ไขในส่ วนชื่อเรื่ อง
ช่องสี แดงที่ 2 แก้ไขในส่ วนของเนื้อหาของเรื่ อง
ช่องสี แดงที่ 3 แก้ไขในส่ วนของ ชื่อผูเ้ ขียนคอนเท้น ลิ๊ง หมวดหมู่ และรู ปประจาเรื่ อง
ช่องสี แดงที่ 4 เมื่อทาการแก้ไขเสร็ จ กด อัพเดท
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รู ปที่ 4.16 ส่ วนนี้จะเป็ นหน้าแก้ไขอย่างเร็ว
ช่องสี แดงที่ 1 สามารถแก้ไข ชื่อเรื่ อง Slug วันที่ข้ ึนอัพเดท ผูเ้ ขียน
ช่องสี แดงที่ 2 สามารถแก้ไขหมวดหมู่
ช่องสี แดงที่ 3 สามารถตั้งค่าเทมเพลตใหม่ได้ และ สถานะ ของโพส
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รู ปที่ 4.17 ส่ วนนี้จะเป็ นส่ วนของ ถังขยะ
สามารถเลือกลบ content ได้ เมื่อทาการกดลบแล้ว content ถูกลบจะถูกย้ายไปอยูใ่ นถังขยะ

รู ปที่ 4.18 หน้าถังขยะจะเป็ นที่เก็บบทความที่ถูกลบ
แต่เนื้อหาจะไม่ถูกลบออก ให้คลิกมาที่ ถังขยะ และ สามารถเลือกได้ว่า จะ กูค้ ืน หรื อ ลบ
อย่างถาวร
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วิธีเปลีย่ น Header ด้ านบนหน้ าแรกของเว็บ

รู ปที่ 4.19 หน้าแสดงแถบเมนู Advance ads และ ads
เมื่อเข้าสู่ หน้านี้ จะเป็ นหน้าที่เก็บ banner ที่เคยเพิ่มไว้แล้ว และสามารถเพิ่มใหม่ได้ โดยกด
New Ad

รู ปที่ 4.20 หน้า Add New Ad
ช่องสี แดงที่ 1 image adไว้สาหรับเลือกพื่อที่จะเพิ่มรู ปภาพในส่ วน header
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ช่องสี แดงที่ 2 select imageไว้สาหรับเลือกไฟล์รูปภาพ

รู ปที่ 4.21 หน้าที่กด select เข้ามาจะให้เลือกอัปโหลดไฟล์

รู ปที่ 4.22 หน้าแสดง รู ปภาพที่ถูก select เข้ามา
เมื่อทาการเลือกรู ปภาพเสร็ จแล้ว หน้านี้จะแสดงขึ้นมาและทาการยืนยัน
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การพัฒนาระบบเว็บไซต์ วาไรตี้ ท็อปแวลู คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปศึกษาระบบเดิม
ซึ่งได้พบปั ญหาคือ ระบบเดิมมีความล่าช้าและระบบที่ซบั ซ้อน จึงทาให้เกิดแนวความคิดที่
จะสร้างระบบที่ ใช้งานง่ายขึ้น และลดระยะเวลาของขั้นตอนการทางานต่างๆของระบบ
เนื่องจากบริ ษทั ท็อปแวลู่ จากัด มีข่าวสาร ต่างๆที่ถูกอัพเดทขึ้นเว็บไซต์อย่างมาก จึงทาให้
การลงข่าวสารต่างๆและปรับแต่งเว็บไซต์ ทาไปอย่างล่าช้า และระบบสร้ างมาเพื่อเป็ น
ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ระบบยังสามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าที่ตอ้ งการค้นหาได้ การ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น การเพิ่มข่าวสาร และการ
ปรับแต่งต่างๆของเว็บไซต์ ยังพบปั ญหาในเรื่ องการใช้งานที่ล่าช้า ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้
จัด ท าระบบเว็บ ไซต์ วาไรตี้ ท็ อ ปแวลู ขึ้ น มาใหม่ โดยใช้โ ปรแกรม WordPress เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการ ฐานข้อมูล
โดยระบบเว็บไซต์ วาไรตี้ ท็อปแวลู สามารถจัดการกับข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆ ได้เช่น ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลสิ นค้า แก้ไขหน้าเว็บ ปรับแต่งเว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐานที่กล่าวมา ทาให้การ
ด าเนิ น งานมี ค วามใช้งานได้ง่ ายขึ้ น และช่ ว ยลดความผิด พลาดของข้อ มู ล ช่ ว ยให้ก าร
ตรวจสอบหรื อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้มีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
5.1.2 ปัญหาและอุปสรรค
5.1.2.1 ความไม่เข้าใจในระบบเว็บไซต์ วาไรตี้ ท็อปแวลู ในเรื่ องของรายละเอียด
ตัว ระบบที่มีความกว้างขวางมากจึงทาให้ทาความเข้าใจเป็ นเวลานาน
5.1.2.2 การออกแบบหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวก
5.1.2.3 การปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขฐานข้อ มู ล หลายครั้ ง เพราะความไม่ เ ข้า ใจใน
ระบบงาน
5.1.2.4 ขาดความรู ้ที่ใช้ในการเขียนระบบเว็บไซต์ ในส่ วนต่างๆ ที่มีความซับซ้อน
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 เพิ่มการทางานของระบบให้ใช้งานได้ครบ เช่น ควรมีคู่มือการใช้งาน ที่
เข้ามาใช้งานระบบ เป็ นต้น
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งในการทางานในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
5.2.1.2 ได้รู้จกั การปรับตัวเข้ากับสังคมในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.3 ได้ฝึกความอดทน และความตรงต่อเวลาในการทางาน
5.2.1.4 ได้เรี ยนรู ้เพิม่ เติมจากการเขียนโปรแกรม และการทาเล่มโครงงาน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ไม่มีความรู ้ในการทาระบบในบางส่ วน
5.2.2.2 การเขียนโปรแกรมหรื อระบบ เมื่อทาการทดสอบระบบไม่แสดงข้อมูลใน
ขั้นตอนการกดเริ่ มทางาน
5.2.2.3 การทางานมีความล่าช้า เพราะไม่สามารถแสดงข้อมูลผ่านระบบได้
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็ นประสบการณ์ในการ
ทางาน
5.2.3.2 ควรศึกษากระบวนการทางานของ WordPress เพิ่มเติมมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
วิธีการติดตั้ง Xampp
โปรแกรม Xampp เป็ นโปรแกรมที่ใช้เพื่อจาลอง Hosting ไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมาะกับ
ทาเริ่ มเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก โดยวิธีติดตั้งมีข้นั ตอนดังนี้
Download โปรแกรม Xampp สามารถโหลดได้จากhttps://www.apachefriends.org/index.html

รู ปที่ ก.1 เว็บดาวน์โหลด xampp
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รู ปที่ ก.2 หน้า Setup

รู ปที่ ก.3 หน้าเลือกเครื่ องมือการใช้งาน
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รู ปที่ ก.4 หน้า Setup เลือกติดตั้งโปรแกรม
เลือกโฟล์เดอร์ที่ตอ้ งการติดตั้ง โดยจะเลือกเป็ น Drive C:\ หรื อ Drive D:\ ก็ได้ จากนั้นให้
กด NEXT เรื่ อยๆ

รู ปที่ ก.5 หน้า Setup ติดตั้งโปรแกรม
โปรแกรมจะทาการติดตั้ง ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็ จ
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รู ปที่ ก.6 หน้า Setup ติดตั้งโปรแกรมสาเร็ จ
เมื่อติดตั้งเสร็ จให้กด Finish

รู ปที่ ก.7 หน้าเลือกภาษา
จากนั้นเลือก ภาษา ที่ตอ้ งการ และกด SAVE
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รู ปที่ ก.8 หน้า Control Panel
จากนั้นหน้าจอจะขึ้น XAMPP Control Panel จากนั้นให้กด ปุ่ ม start ที่ เมนู Apach และ
MySQL
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รู ปที่ ก.9 หน้า Browser localhost
จากกนั้นให้เปิ ด browser ขึ้นมา และพิม http://localhost/phpmyadmin/
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รู ปที่ ก.10 หน้าเว็บเพจสาหรับเก็บข้อมูล
ปรากฎหน้าเว็บเพจสาหรับสร้างฐานข้อมูล
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รู ปที่ ก.11 Browser Download WordPress
จากนั้นให้ทาการ Download WordPress จาก https://wordpress.org/download/

รู ปที่ ก.12 ไฟล์ rar WordPress 5.2.2
โหลดเสร็ จจะได้เป็ นไฟล์ zip มาให้ทาการแตกไฟล์ออกมา

รู ปที่ ก.13 ไฟล์โฟลเดอร์ WordPress
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รู ปที่ ก.14 หน้าติดตั้ง WordPress
จากนั้นให้นาโฟลที่แตกไฟล์ออกมานาไปวางใน โฟล์เดอร์ Xampp ที่ได้ติดตั้งไว้ ตามรู ป
C:\xampp\htdocs

รู ปที่ ก.15 หน้าสาหรับการสร้างที่เก็บข้อมูล
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รู ปที่ ก.16 หน้าสาหรับสร้าง account

รู ปที่ ก.17 หน้าสาหรับสร้าง account
ทาการสร้างชื่อและ รหัสผ่านของ account
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รู ปที่ ก.18 หน้าสาหรับสร้าง account
เมื่อสร้างบันชีสาเร็ จให้ทาการ กดปุ่ ม Go

รู ปที่ ก.19 หน้าสร้างฐานข้อมูลสาเร็ จ
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รู ปที่ ก.20 หน้า browser WordPress
เมื่อสร้างฐานข้อมูลสาเร็ จแล้วให้ทาการเปิ ด browser WordPress

รู ปที่ ก.21 หน้าข้อมูลเบื้องต้นการใช้ WordPress
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รู ปที่ ก.22 หน้าสาหรับสร้างบัญชี WordPress

รู ปที่ ก.23 หน้าเริ่ มต้นการสร้างเว็บ
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รู ปที่ ก.24 หน้าเข้าสู่ ระบบ
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ภาคผนวก ข
ภาพระหว่างปฏิบัติงาน

รู ปที่ ข.1 ภาพระหว่างการปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ ข.2 ภาพระหว่างการปฏิบตั ิงาน
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รู ปที่ ข.3 รู ประหว่างการปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ ข.4 การประชุมเพื่อทดลองโปรแกรมที่พฒั นาและนาเสนอโปรแกรม
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รู ปที่ ข.5 การประชุมเพื่อทดลองโปรแกรมที่พฒั นาและนาเสนอโปรแกรม
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