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บทคดัย่อ 

บริษทั เซเว่น รีพบัลิค จ ากดั มีจุดมุ่งหมายในด้านการพฒันาเว็บไซต์ให้กับธุรกิจต่างๆ 

ตลอดจนการพฒันาเว็บไซต์รูปแบบของธุรกิจออนไลน์ โดยโครงงานน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอ

สินคา้ของบริษทั Thaichilli ซ่ึงมีการน าเสนอขอ้มูลของพริกต่างๆ ซ่ึงเป็นสินคา้หลกัของบริษทั มี

การน าเสนอขอ้มูลสินคา้  ขอ้มูลรายละเอียด ความรู้ในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

และมีช่องทางติดต่อในกรณีท่ีลูกคา้สนใจสินคา้ของทางเวบ็ไซต ์ในการพฒันาเวบ็ไซตน้ี์ มีรูปแบบ

ของ Responsive และการใช้ภาษา HTML  และใช้ Adobe Dreamweaver CC 2019 เป็นเคร่ืองมือ

หลกัท่ีใช้ในการพฒันา นอกจากน้ี เวบ็ไซต์ดงักล่าว มีการแบ่งผูใ้ช้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผูดู้แล

ระบบ และลูกคา้  โดย ผูดู้แลระบบสามารถ จดัการขอ้มูลสินคา้ การจดัการขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ในเวบ็ไซต ์ในส่วนผูใ้ชง้านนอกจากจะไดข้อ้มูลในตวัสินคา้และรายละเอียดสินคา้แลว้ ยงัสามารถ

ติดต่อได้จากช่องทางน้ีอีกด้วย โดยรูปแบบของเว็บไซต์มีการออกแบบให้ดูทนัสมยั น่าเช่ือถือ 

น าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การใช้ เทคโนโลยี เ ป็น ส่ิง ท่ี มีความส าคัญ ส าหรับยุค น้ีไม่ว่าจะ เ ป็นการ
ติดต่อส่ือสารและรวมถึง การคน้หาขอ้มูลต่างๆ มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อด าเนิน
ธุรกิจการซ้ือขาย เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากธุรกิจขาย
สินคา้ออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมาก ท าใหผู้บ้ริโภค อุปโภค ตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการผา่น ทางเวบ็ไซต์ และลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนไดอี้กช่องทางหน่ึง  เวบ็ Thai chilli 
ได้ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายและขนส่งพริกทุกชนิด ประสบปัญหาการน าเสนอ
ขอ้มูลยงัไม่ถูกตอ้ง การแสดงผลยงัไม่รองรับการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน ตลอดจนขอ้มูล
เดิมมีความซ ้ าซอ้นและไม่ทนัสมยั  
 ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาเวบ็ไซต ์Thai chilli ข้ึนเพื่อขยายช่องทางการตลาด และ
เพิ่มรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบการอีกดว้ย โดยเวบ็ไซต์ดงักล่าว จะมีฟังก์ชนัในน าเสนอสินคา้ 
รายละเอียดสินคา้ ขอ้มูลความรู้ในการเพาะปลูก โดยลูกคา้สามารถติดต่อผ่านทางขอ้มูลท่ี
ปรากฏในเวบ็ไซตไ์ด ้และยงัส่งผลให้มีการขยายกลุ่มลูกคา้ไปสู่ตลาดออนไลน์มากข้ึนอีก
ดว้ย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อการพฒันาเวบ็ไซตไ์ทยชิลล่ีฟาร์ม ใหก้บับริษทัเซเวน่ รีพลบัลิคจ ากดั 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

  1. น าเสนอเวบ็ไซตใ์นรูปแบบ Responsive 

  2. มีการน า CMS มาใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ Wordpress 

  3. การท างานแบ่งออกเป็น  2 ส่วนไดแ้ก่  

3.1 ส่วนผูดู้แลระบบ จะท าการจัดการข้อมูลผ่านทาง Dashboard ของ 

WordPress  ไดแ้ก่ ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ เป็นตน้ 

3.2 ส่วนของผูใ้ช ้จะสามารถดูขอ้มูลของสินคา้ได ้และทราบช่องทางการ

ติดต่อกบัเวบ็ไซตไ์ด ้
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

  1.4.1 ท าใหเ้พิ่มช่องทางการตลาดมากข้ึน 

  1.4.2 ผูใ้ชท้ราบขอ้มูลของสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ดท้นัที ช่วยใหป้ระหยดัเวลา 

  1.4.3 มีความสะดวก ในการเลือกซ้ือสินคา้ 

 

1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 

1.5.1  รวบรวมและศึกษำข้อมูลของโครงงำน 

รวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์จากการสอบถามขอ้มูลของลูกคา้กบัพนกังาน

ท่ีปรึกษา ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเวบ็ไซต์ E-Commerce  เพื่อท่ีจะ

น ามาใช้ในการพฒันา โดยเทคโนโลยีท่ีไดน้ ามาใช้ ไดแ้ก่ CMS, JavaScript, Css, 

Bootstrap เป็นตน้ 

1.5.2  วเิครำะห์ระบบงำน 

วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของขอ้มูลทั้งหมด และท าการจดัการขอ้มูล

เพื่อใหไ้ดฟั้งกช์นัการท างาน มีการออกแบบในลกัษณะ OOP และเขียนไดอะแกรม

ในรูปแบบของ Use Case Diagram เป็นตน้  

1.5.3 ออกแบบระบบงำน 

ในการออกแบบ มีการใช้ Bootstrap เข้ามาช่วยในส่วนของ Front End  

แล้วก็มีการใช้ CSS เข้ามาช่วยในการตกแต่งให้ข้อมูลมีความสวยงามและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.5.4 จัดท ำหรือพฒันำระบบ 

พฒันาเวบ็ไซต์ดว้ยภาษา PHP น า JavaScript มาใช้ในการเพิ่มลูกเล่นให้

เวบ็ไซต์มีความน่าสนใจมากข้ึน นอกจากน้ีไดน้ า Adobe Dreamweaver มาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาอีกดว้ย 
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1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 

การทดสอบของระบบมีการใชง้านเวบ็ไซตว์า่มีขอ้ผิดพลาดตรงไหนบา้ง

และผลลัพธ์ท่ีได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่  และได้น า

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวมาปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป 

1.5.6 จัดท ำเอกสำร 

จัดท ารูปเล่มเอกสารตัวโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อน าเสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.5.7 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

   ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

 

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์ 

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Lenovo IdeaPad 330 ขนาดหน้าจอ 15.6 น้ิว จอความ

ละเอียด Full HD ขนาด 1920 x 1080 พิกเซล  

1.6.1.2 ชิปประมวลผล Intel Core i5-8300H แบบ 4 Core/ 8 Thread ความเร็ว 2.30 

GHz 

1.6.1.3 Ram ขนาด 8 GB DDR4 

1.6.2   ซอฟด์แวร์ 

 1.6.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019 

 1.6.2.1 โปรแกรม Photoshop   

   

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 

1. รวบรวมควำมต้องกำร 
2. วเิครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จัดท ำเอกสำร 

  
 

  



บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท า/คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด

ทฤษฎี เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 

 

2.1 E-commerce1 

 ความหมายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ การจดัการด าเนินธุรกิจ โดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

วตัถุประสงค์เพื่อให้ ธุรกิจบรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว ้ได้แก่ การซ้ือขายสินค้าและบริการ การ

โฆษณา เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการ ลดค่าใชจ่้าย เพิ่มประสิทธิภาพและลดการท างาน

ของธุรกิจลง ขอ้ดีคือสามารถเปิดร้านได้ 24 ชั่วโมง ไม่จ  าเป็นตอ้งมีหน้าร้านการซ้ือขายมีความ

สะดวก ยิง่ข้ึน และถือไดว้า่เป็นตวักลางระหวา่งร้านคา้และลูกคา้ การจะขายสินคา้ไดห้รือไม่ไดน้ั้น

ส่วนหน่ึงก็มาจากเวบ็ไซต์ นอกจากน้ียงัมีผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้ทางออนไลน์เป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E-commerce แบบธุรกิจกบัผูซ้ื้อปลีก (B-to-C) ท าให้มีการแข่งขนัสูง การท า

เวบ็ไซต์ให้มีระบบการจดัการท่ีดีต่อเจา้ของธุรกิจและเป็นมิตรกบัลูกคา้ผูใ้ช้งาน จะช่วยลดภาระ

ต่างๆ ของผูป้ระกอบการไดม้ากและปิดการขายไดง่้ายยิง่ข้ึน  

E-Commerce นั้นมีประโยชน์หลายๆ ดา้น โดยมีส่ิงส าคญัอยูท่ี่เวบ็ไซตข์ายสินคา้ท่ีสามารถ

อ านวยความสะดวกทั้งแก่เจา้ของธุรกิจและลูกคา้ หลายคนอาจจะสงสัยวา่สามารถใชโ้ซเชียลมีเดีย

ท่ีเปิดให้ใชง้านไดฟ้รีอย่าง Facebook หรือ Instagram ขายสินคา้แทนเวบ็ไซต์ไดห้รือไม่ บางธุรกิจ

หรือผูท่ี้ยงัไม่มีทุนทรัพยไ์ม่พร้อม สามารถเร่ิมตน้จากการใช้โซเชียลมีเดียก็ได ้แต่เน่ืองจากการใช้

บริการโซเชียลมีเดีย ก็มีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน การมีเว็บไซต์เป็นของตวัเองย่อมดีกว่าอย่าง

แน่นอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://seo-web.aun-thai.co.th/blog/marketing-blog-ecommerce-strategy/ 
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2.2 HTML2 

 คือ ภาษาหลกัท่ีใช้ในการเขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ก าหนดการแสดงผล HTML HTML ยอ่

มาจาก Hyper Text Markup Language โครงสร้างของเวบ็ไซต์ทั้งหมดเร่ิมตน้มาจาก HTML เราใช้

มนัก าหนดหน้าตาของเวบ็ไซต์ร่วมกบั CSS ในการท าเวบ็ไซต์ โดยใช้ HTML เหมือนโครงสร้าง

ของเว็บไซต์และใช้ CSS มาจดัหน้าตา สี รูปร่าง และต าแหน่งของมนั การสร้างเอกสาร HTML 

สามารถสร้างได้โดยใช้ Notepad, Dreamweaver, Editplus, ส่วนตวัเรียกใช้ทดสอบหน้าเว็บเพจ 

HTML จะแสดงออกมาในรูปแบบของเว็บเพจ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome 

อ่ืนๆ  

 

2.3 JavaScript3 

 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต  การสร้างและ

พฒันาเว็บไซต์ สามารถใช้ร่วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคล่ือนไหว สามารถ

ตอบสนองผูใ้ช้งานได้มากข้ึน ปัจจุบนั มกัเอา JavaScript เขียนเป็นฟังก์ชั่นส าหรับไปใช้ในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบฟอร์ม และสามารถสร้างเวบ็เพจไดต้รงกบัความตอ้งการ 

มีความน่าสนใจมากข้ึนและก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูง จาวาสคริปต์ เป็นภาษาในรูปแบบของ

ภาษาโปรแกรมแบบโพรโทไทป์ โดยมีโครงสร้างของภาษาและไวยกรณ์อยูบ่นพื้นฐานของภาษาซี 

ปัจจุบนัมีการใชจ้าวาสคริปต์ท่ีฝังอยู่ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ในหลายรูปแบบ เช่น ใช้เพื่อสร้างเน้ือหาท่ี

เปล่ียนแปลงเสมอภายในเวบ็เพจ, ใชเ้พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีผูใ้ช้กรอกก่อนน าเขา้

ระบบ, ใชเ้พื่อเขา้ถึงขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างแบบ Document Object Model (DOM) เป็นตน้ 

นอกจากน้ีจาวาสคริปตย์งัถูกฝังอยูใ่นแอปพลิเคชนัต่าง ๆ นอกเหนือจากเวบ็เบราวเ์ซอร์ได้

อีกดว้ย โปรแกรมใด ๆ ท่ีสนบัสนุนจาวาสคริปตจ์ะมีตวัขบัเคล่ือนจาวาสคริปต ์(JavaScript Engine) 

ของตวัเอง เพื่อเรียกใชง้านโครงสร้างเชิงวตัถุของโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.hellomyweb.com/course/html/ 
3
 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
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2.4 Xampp4 

 คือ โปรแกรม Apache web server ไวจ้  าลอง web server เพื่อไวท้ดสอบ หรือเว็บไซต์ใน

เคร่ืองเราโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต มีลกัษณะเป็นโปรแกรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และง่ายต่อ

การติดตั้ง โดยโปรแกรมจะมีการติดตั้งมาพร้อมกบัภาษา PHP และนิยมใช ้MYSQL เป็นฐานขอ้มูล  

 

2.5 Back-End55 

คือ เป็นระบบจดัการเวบ็ไซด์ ส าหรับให้ผูดู้แลเวบ็ไซต์เขา้มาบริหารจดัการเวบ็ไซต์ เช่น 

จดัการฐานขอ้มูล โครงสร้างเว็บไซต์ เขียนดว้ยภาษา XML, text file, JAVA, PHP, C#, C++ มีไว้

ส าหรับ admin หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต เพื่อท าการ เพิ่ม ลบ แกไ้ข เปล่ียนแปลงเวบ็ไซต ์นั้นส าคญัท่ีวา่ 

มนัเป็นส่วนรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ลูกคา้ เช่น username , password 

 

2.6 PHP66 

 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยย่อมาจากค าว่า PHP Hypertext 

Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools เป็นภาษาประเภท Script Language ท่ี

ท างานแบบ Server Side Script ชุดค าสั่ง เช่น JavaScript ภาษา PHP จดัอยูใ่นพวกประเภท การเขียน

โปรแกรมบนเวบ็ มีกระบวนการท างานจะท างานแบบโปรแกรมแปลค าสั่ง Interpreter คือแปลภาษา

ทุกคร้ังท่ีมีคนเรียกสคริปต ์ 

 

2.7 Bootstrap 

 คือ Front-end Framework ตวัหน่ึง ท่ีจะช่วยให้การพฒันาเว็บไซต์ของเราเร็วข้ึน ง่ายข้ึน 

และเป็นระบบมากข้ึนมีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin เรียกใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย 

ซ่ึงตวั Bootstrap เป็นเฟรมเวิร์คส าหรับการพฒันาเวบ็ไซตแ์บบ Responsive ส าคญัตวัหน่ึง และเรา

เขียนเวบ็แค่คร้ังเดียวสามารถน าไปรันผา่นเบราเซอร์ไดท้ั้งบน มือถือ แท็บเล็ต และพีซีทัว่ไป โดยท่ี

ไม่ตอ้งเขียนใหม่ 

                                                           
4 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
5 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html 
6 https://www.hellomyweb.com/course/html/ 
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รายละเอยีดปฎบิัติงาน 

3.1  ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั :  บริษทั เซเวน่ รีพลบัลิค จ ำกดั 

ท่ีอยู ่  :  470/2 ถนนเจริญนคร ซอยเจริญนคร40 แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน      

     กรุงเทพมหำนคร 10600  

อีเมล์   : hello@seven.co.th 

โทรศพัท ์  : 02-862-7600 02-111-0000
 

 

 

รูปท่ี3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั เซเวน่ รีพบัลิค จ ำกดั 

. 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทัเซเว่น รีพบัลิค จ ำกดัคือผูน้ ำในดำ้นกำรพฒันำแอพพลิเคชัน่บนมือถือในกรุงเทพฯ 

โดยเรำมีหลำกหลำยรูปแบบให้คุณเลือก เช่น HTML, ASP.net, PHP รวมถึงกำรพัฒนำต่ำงๆ ใน

ระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ ซ่ึงทีมของเรำช่วยคุณออกแบบและคิดคอนเซ็ป รวมไปถึงกำรพฒันำ

แอพลิเคชัน่ท่ีซบัซอ้นใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของคุณ ซ่ึงคุณสำมำรถมัน่ใจในระบบควำมปลอดภยั

และกำรใช้งำนท่ีง่ำยและเหมำะสมกบัแอพลิเคชั่นของคุณและมุ่งมัน่ในกำรพฒันำ รูปแบบกำร

ให้บริกำร ท่ีรวดเร็ว มีประสิทธ์ิภำพ เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ รวมถึงคน้หำช่องทำงกำร

ประชำสัมพนัธ์ท่ีแตกต่ำง เพื่อเป้ำหมำย 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ต ำแหน่งงำนท่ีนกัศึกษำสหกิจไดรั้บคือ Web Development เป็นต ำแหน่งท่ีท ำหน้ำท่ีใน
กำรสร้ำงและพฒันำเวบ็ไซต ์ท่ีสำมำรถน ำไปใชง้ำนจริงได ้

  นำย ศุภโชค จิรวฒันำภิมงคล   ต ำแหน่ง: Web Development 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือ นำยก่อทรัพย ์พนูสวสัด์ิ (กอลฟ์) ต ำแหน่ง: Programmer 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

 เขำ้ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ี บริษทัเซเว่น รีพบัลิค จ ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ.

2562 ถึง 6กนัยำยน พ.ศ.2562 รวมระยะเวลำทั้งส้ิน 4 เดือน 



บทที4่ 

รายละเอยีดโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

การออกแบบส่วนของผูใ้ชส้ าหรับเวบ็ไซต์ Thai chilii เป็นการออกแบบหนา้เวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ช้

จะสามารถใชง้านฟังก์ชนัต่างๆภายในเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ ดูประเภทสินคา้ ช่ือสินคา้ รายละเอียดสินคา้ 

การติดต่อ โดยสามารถใชง้านผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ทัว่ไป เช่น Google Chrome เป็นตน้ 

 

4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

การออกแบบส่วนของผูใ้ชส้ าหรับเวบ็ไซต ์Thai chilli ประกอบดว้ยเมนูหลกัต่างๆไดเ้เก่ 

Home, Gallery, Category, Blog, Contact ในแต่ละเมนูนั้นเม่ือคลิกเขา้ไปแลว้ จะเป็นรายละเอียด

ของหนา้นั้นๆ 

 

รูปท่ี 4.1  แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซตก์ารออกแบบส่วนของผูใ้ชส้ าหรับเวบ็ไซต ์Thai chilli 

Thai
chilli

Home
Gallery

All Gallery

Cultivation

Red Chilli

chilli processing 
products

Import and 
Export

category blog contact
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4. 3 รายละเอยีดของการออกแบบส่วนของผู้ใช้ส าหรับเวบ็ไซต์ Thai chilli  

     

 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต ์

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต์ จะโชวแ์บนเนอร์สไลด์เก่ียวกบัการเพาะปลูก 

และประกอบดว้ยเมนูต่างๆ เช่น Home, Gellery, Category,blog,contact 
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รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอการใชง้านในส่วนของเมนู Gellery แสดงสินคา้ต่างๆ 

 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอการโชวสิ์นคา้ Gellery โดยจะมีแถบเมนู การเพาะปลูก ประเภทสินคา้แต่

ละช้ินเพื่อจดัเก็บสินคา้ต่างๆในแต่ละเมนู และยงัสามารถคลิกท่ีรูปแลว้เล่ือนไปกลบัไดอี้กดว้ยหรือ

เรียกวา่ Popup  
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รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้จอการใชง้านในส่วนของเมนู Category 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหน้าจอการใช้งาน ส่วนของเมนู Category จะแสดงขอ้มูลรายละเอียด

เก่ียวกบัชนิดของพริก และวิธีการเพาะปลูก เช่น ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะกลา้ การยา้ยกลา้ลง

แปลงลูก การใชปุ๋้ย การใหน้ ้า ปัญหาเร่ืองโรคและแมลง สรรพคุณ  
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รูปท่ี 4.5 แสดงหนา้จอการใชง้านในส่วนของเมนู Blog 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงภาพสินคา้และรายละเอียดสินคา้ในเวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลพริก ขอ้มูล

ตะไคร้ มะเขือพวง มะเขือเปราะ คะนา้ ผกัชี ถัว่ฝักยาว พริกหยวก พริกจินดา พริกกะเหร่ียง พริกฟ้า

เขียว เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.6 แสดงหนา้จอการใชง้านในส่วนของเมนู Contact 

จากรูปท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทร อีเมล ์มีคิวอาร์โคด้เพื่อ

สะดวกตอนการ Add และสถานท่ีตั้งบริษทัมีการแสดงสถานท่ีตั้งของบริษทัใน Google Map ใน

การแนะน าเส้นทางอีกดว้ย 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 

การพฒันาเวบ็ไซด์Thaichilli Farm เพื่อแสดงขอ้มูลพริก และพืชสวนครัว ตลอดจนขอ้มูล
ในการเพาะปลูก พบวา่เวบ็ไซต์สามารถเพิ่มความสะดวกในการใชข้อ้มูลและสามารถสร้างความ
เขา้ใจได้ง่ายให้กบัลูกคา้และผูท่ี้สนใจได้ อีกทั้งยงัอ านวยความสะดวกให้กบัผูดู้แลระบบในการ
จดัการขอ้มูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ลดระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ มีรูปแบบในการน าเสนอท่ี
ทนัสมยัข้ึนจากเดิม และมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกอีกดว้ย 

 
 5.1.2 ข้อจ ากดัของโครงงาน 
 5.1.2.1 เวบ็ไซตย์งัไม่สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ได ้
 5.1.2.2 เวบ็ไซตย์งัไม่มีระบบสมาชิก เพื่อน าเสนอโปรโมชนัต่างๆได ้
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ได้ทกัษะในด้านกระบวนการแนวคิด เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง มีความ
รับผดิชอบ ขยนั ตรงต่อเวลา และมัน่ใจในตนเองมากข้ึน  
 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ปัญหาท่ีผูจ้ดัท าพบ ประสบการณ์ในการพฒันาโคด้ยงัไม่เพียงพอต่อการท างานจึง
ท าใหเ้ขียนชุดค าสั่งไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ  ผูท้  าตอ้งใชเ้วลาศึกษาไปดว้ยท าใหก้ารท างานล่าชา้ 
 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  ควรศึกษาทางดา้นระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ และการตลาดเพิ่มข้ึน เพราะระบบ
การโปรโมทสินค้า จ  าเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนและตรงกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายท่ี
วางแผนไว ้นอกจากน้ีควรฝึกทกัษะการพฒันาโปรแกรมใหม้ากข้ึนก่อนฝึกงานจริง 
 



บรรณานุกรม 

 

มาย พีเฮชพี.(2017). E-Commerce คืออะไร. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2083-e-commerce-คืออะไร.html 

มาย พีเฮชพี.(2017). Java Script คืออะไร. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
มาย พีเอชพี.(2017). PHP คืออะไร.เขา้ถึงไดจ้าก   

 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 

มาย พีเอชพี.(2017). XAMPP คืออะไร.เขา้ถึงไดจ้าก    

 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html 

เฮลโลมายเวบ็.(2019).HTML คืออะไร. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.hellomyweb.com/course/html/ 

 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html

	01_หน้าปก
	02_ใบรับรองโครงงานสหกิจ
	03_กิตติกรรมประกาศ
	03_จดหมายนำส่งรายงาน
	05_บทคัดย่อไทย
	05_บทคัดย่ออังกฤษ
	06_สารบัญ
	07_บทที่1
	08_บทที่2
	09_บทที่3
	10_บทที่4
	11_บทที่5
	12_บรรณานุกรม

