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บทคัดย่ อ
บริ ษ ทั เซเว่น รี พ บั ลิ ค จากัด มี จุดมุ่ง หมายในด้านการพัฒนาเว็บ ไซต์ใ ห้ก ับธุ รกิ จต่ างๆ
ตลอดจนการพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบของธุ รกิ จออนไลน์ โดยโครงงานนี้ มี จุดมุ่งหมายเพื่อเสนอ
สิ นค้าของบริ ษทั Thaichilli ซึ่ งมีการนาเสนอข้อมูลของพริ กต่างๆ ซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักของบริ ษทั มี
การนาเสนอข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลรายละเอียด ความรู้ในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
และมีช่องทางติดต่อในกรณี ที่ลูกค้าสนใจสิ นค้าของทางเว็บไซต์ ในการพัฒนาเว็บไซต์น้ ี มีรูปแบบ
ของ Responsive และการใช้ภาษา HTML และใช้ Adobe Dreamweaver CC 2019 เป็ นเครื่ องมื อ
หลักที่ใช้ในการพัฒนา นอกจากนี้ เว็บไซต์ดงั กล่ าว มีการแบ่งผูใ้ ช้ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ผูด้ ูแล
ระบบ และลูกค้า โดย ผูด้ ูแลระบบสามารถ จัดการข้อมูลสิ นค้า การจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ ยวข้อง
ในเว็บไซต์ ในส่ วนผูใ้ ช้งานนอกจากจะได้ขอ้ มูลในตัวสิ นค้าและรายละเอียดสิ นค้าแล้ว ยังสามารถ
ติ ดต่อได้จากช่ องทางนี้ อีกด้วย โดยรู ปแบบของเว็บไซต์มีก ารออกแบบให้ดูทนั สมัย น่ าเชื่ อถื อ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าได้เป็ นอย่างดี

คาสาคัญ : เซเว่น รี พบั ลิค ,เว็บไซต์ ,ธุ รกิจออนไลน์
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บทที1่
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ นสิ่ งที่ มี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ ยุ ค นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารและรวมถึ ง การค้นหาข้อมูลต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดาเนิ น
ธุ รกิ จการซื้ อขาย เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น เนื่ องจากธุ รกิจขาย
สิ นค้าออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทาให้ผบู ้ ริ โภค อุปโภค ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ การผ่าน ทางเว็บไซต์ และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้อีกช่องทางหนึ่ ง เว็บ Thai chilli
ได้ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการจาหน่ ายและขนส่ งพริ กทุ กชนิ ด ประสบปั ญหาการนาเสนอ
ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง การแสดงผลยังไม่รองรับการแสดงผลบนสมาร์ ทโฟน ตลอดจนข้อมูล
เดิมมีความซ้ าซ้อนและไม่ทนั สมัย
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาเว็บไซต์ Thai chilli ขึ้นเพื่อขยายช่องทางการตลาด และ
เพิ่มรายได้ให้ผปู ้ ระกอบการอี กด้วย โดยเว็บไซต์ดงั กล่าว จะมีฟังก์ชนั ในนาเสนอสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า ข้อมูลความรู้ในการเพาะปลูก โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านทางข้อมูลที่
ปรากฏในเว็บไซต์ได้ และยังส่ งผลให้มีการขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ ตลาดออนไลน์มากขึ้นอีก
ด้วย

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ไทยชิลลี่ฟาร์ม ให้กบั บริ ษทั เซเว่น รี พลับลิคจากัด

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1. นาเสนอเว็บไซต์ในรู ปแบบ Responsive
2. มีการนา CMS มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ Wordpress
3. การทางานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
3.1 ส่ ว นผูด้ ู แลระบบ จะท าการจัดการข้อ มู ล ผ่า นทาง Dashboard ของ
WordPress ได้แก่ ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ เป็ นต้น
3.2 ส่ วนของผูใ้ ช้ จะสามารถดูขอ้ มูลของสิ นค้าได้ และทราบช่องทางการ
ติดต่อกับเว็บไซต์ได้
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1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้เพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น
1.4.2 ผูใ้ ช้ทราบข้อมูลของสิ นค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ทนั ที ช่วยให้ประหยัดเวลา
1.4.3 มีความสะดวก ในการเลือกซื้ อสิ นค้า

1.5

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมและศึกษำข้ อมูลของโครงงำน
รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ จากการสอบถามข้อมูลของลูกค้ากับพนักงาน
ที่ปรึ กษา ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce เพื่อที่จะ
นามาใช้ในการพัฒนา โดยเทคโนโลยีที่ได้นามาใช้ ได้แก่ CMS, JavaScript, Css,
Bootstrap เป็ นต้น
1.5.2

วิเครำะห์ ระบบงำน
วิเคราะห์ โครงสร้ างพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมด และทาการจัดการข้อมูล
เพื่อให้ได้ฟังก์ชนั การทางาน มีการออกแบบในลักษณะ OOP และเขียนไดอะแกรม
ในรู ปแบบของ Use Case Diagram เป็ นต้น

1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ในการออกแบบ มี ก ารใช้ Bootstrap เข้า มาช่ วยในส่ วนของ Front End
แล้ว ก็ มี ก ารใช้ CSS เข้า มาช่ ว ยในการตกแต่ ง ให้ ข ้อ มู ล มี ค วามสวยงามและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.5.4 จัดทำหรือพัฒนำระบบ
พัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา PHP นา JavaScript มาใช้ในการเพิ่มลูกเล่นให้
เว็บไซต์มีความน่ าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ ได้นา Adobe Dreamweaver มาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาอีกด้วย

3

1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
การทดสอบของระบบมีการใช้งานเว็บไซต์วา่ มีขอ้ ผิดพลาดตรงไหนบ้าง
และผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า หรื อไม่ และได้ น า
ข้อผิดพลาดดังกล่าวมาปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป
1.5.6 จัดทำเอกสำร
จัด ท ารู ป เล่ ม เอกสารตัว โครงงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย เพื่ อ น าเสนอต่ อ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
1.5.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.6

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

รวบรวมควำมต้ องกำร
วิเครำะห์ ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทำเอกสำร

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Lenovo IdeaPad 330 ขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้ ว จอความ
ละเอียด Full HD ขนาด 1920 x 1080 พิกเซล
1.6.1.2 ชิปประมวลผล Intel Core i5-8300H แบบ 4 Core/ 8 Thread ความเร็ ว 2.30
GHz
1.6.1.3 Ram ขนาด 8 GB DDR4
1.6.2 ซอฟด์ แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019
1.6.2.1 โปรแกรม Photoshop

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิ จศึ กษานี้ ผูจ้ ดั ทา/คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิ ด
ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 E-commerce1
ความหมายของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การจัดการดาเนินธุ รกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้ ธุ รกิ จบรรลุ เป้ าหมายที่ ได้วางไว้ ได้แก่ การซื้ อขายสิ นค้า และบริ ก าร การ
โฆษณา เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดการทางาน
ของธุ รกิ จลง ข้อดี คือสามารถเปิ ดร้ านได้ 24 ชัว่ โมง ไม่จาเป็ นต้องมี หน้าร้ านการซื้ อขายมี ความ
สะดวก ยิง่ ขึ้น และถือได้วา่ เป็ นตัวกลางระหว่างร้านค้าและลูกค้า การจะขายสิ นค้าได้หรื อไม่ได้น้ นั
ส่ วนหนึ่ งก็มาจากเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยงั มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจขายสิ นค้าทางออนไลน์เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E-commerce แบบธุ รกิ จกับ ผูซ้ ้ื อปลี ก (B-to-C) ทาให้มีการแข่งขันสู ง การท า
เว็บไซต์ให้มีระบบการจัดการที่ดีต่อเจ้าของธุ รกิ จและเป็ นมิ ตรกับลู กค้าผูใ้ ช้งาน จะช่ วยลดภาระ
ต่างๆ ของผูป้ ระกอบการได้มากและปิ ดการขายได้ง่ายยิง่ ขึ้น
E-Commerce นั้นมีประโยชน์หลายๆ ด้าน โดยมีสิ่งสาคัญอยูท่ ี่เว็บไซต์ขายสิ นค้าที่สามารถ
อานวยความสะดวกทั้งแก่เจ้าของธุ รกิจและลูกค้า หลายคนอาจจะสงสัยว่าสามารถใช้โซเชี ยลมีเดีย
ที่เปิ ดให้ใช้งานได้ฟรี อย่าง Facebook หรื อ Instagram ขายสิ นค้าแทนเว็บไซต์ได้หรื อไม่ บางธุ รกิ จ
หรื อผูท้ ี่ยงั ไม่มีทุนทรัพย์ไม่พร้ อม สามารถเริ่ มต้นจากการใช้โซเชี ยลมีเดียก็ได้ แต่เนื่ องจากการใช้
บริ ก ารโซเชี ย ลมี เดี ย ก็ มี ข ้อ จากัดในหลายๆ ด้า น การมี เว็บ ไซต์เป็ นของตัวเองย่อมดี ก ว่า อย่า ง
แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ

1

https://seo-web.aun-thai.co.th/blog/marketing-blog-ecommerce-strategy/
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2.2 HTML2
คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag กาหนดการแสดงผล HTML HTML ย่อ
มาจาก Hyper Text Markup Language โครงสร้ างของเว็บไซต์ท้ งั หมดเริ่ มต้นมาจาก HTML เราใช้
มันกาหนดหน้าตาของเว็บไซต์ร่วมกับ CSS ในการทาเว็บไซต์ โดยใช้ HTML เหมือนโครงสร้าง
ของเว็บไซต์และใช้ CSS มาจัดหน้าตา สี รู ปร่ าง และตาแหน่ งของมัน การสร้ างเอกสาร HTML
สามารถสร้ า งได้โดยใช้ Notepad, Dreamweaver, Editplus, ส่ ว นตัว เรี ย กใช้ท ดสอบหน้า เว็บ เพจ
HTML จะแสดงออกมาในรู ป แบบของเว็บ เพจ เช่ น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
อื่นๆ
2.3 JavaScript3
คือ ภาษาคอมพิ วเตอร์ สาหรั บการเขีย นโปรแกรมบนระบบอิ นเทอร์ เน็ ต การสร้ างและ
พัฒนาเว็บ ไซต์ สามารถใช้ร่วมกับ HTML เพื่ อให้เ ว็บไซต์ข องเราดู มี ก ารเคลื่ อนไหว สามารถ
ตอบสนองผูใ้ ช้ง านได้ม ากขึ้ น ปั จจุบนั มักเอา JavaScript เขี ยนเป็ นฟั งก์ชั่นสาหรั บไปใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์ ม และสามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ
มีความน่ าสนใจมากขึ้นและกาลังได้รับความนิ ยมอย่างสู ง จาวาสคริ ปต์ เป็ นภาษาในรู ปแบบของ
ภาษาโปรแกรมแบบโพรโทไทป์ โดยมีโครงสร้างของภาษาและไวยกรณ์อยูบ่ นพื้นฐานของภาษาซี
ปั จจุบนั มีการใช้จาวาสคริ ปต์ที่ฝังอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ ในหลายรู ปแบบ เช่ น ใช้เพื่อสร้างเนื้ อหาที่
เปลี่ยนแปลงเสมอภายในเว็บเพจ, ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผใู ้ ช้กรอกก่อนนาเข้า
ระบบ, ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้โครงสร้างแบบ Document Object Model (DOM) เป็ นต้น
นอกจากนี้ จาวาสคริ ปต์ยงั ถูกฝังอยูใ่ นแอปพลิเคชันต่าง ๆ นอกเหนื อจากเว็บเบราว์เซอร์ ได้
อีกด้วย โปรแกรมใด ๆ ที่สนับสนุนจาวาสคริ ปต์จะมีตวั ขับเคลื่อนจาวาสคริ ปต์ (JavaScript Engine)
ของตัวเอง เพื่อเรี ยกใช้งานโครงสร้างเชิงวัตถุของโปรแกรมหรื อแอปพลิเคชันนั้น 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 ไว้จาลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ หรื อเว็บไซต์ใ น
เครื่ องเราโดยไม่ตอ้ งเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต มีลกั ษณะเป็ นโปรแกรมฟรี ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และง่ายต่อ
การติดตั้ง โดยโปรแกรมจะมีการติดตั้งมาพร้อมกับภาษา PHP และนิยมใช้ MYSQL เป็ นฐานข้อมูล
2.5 Back-End55
คือ เป็ นระบบจัดการเว็บไซด์ สาหรับให้ผดู ้ ูแลเว็บไซต์เข้ามาบริ หารจัดการเว็บไซต์ เช่ น
จัดการฐานข้อมูล โครงสร้ างเว็บไซต์ เขียนด้วยภาษา XML, text file, JAVA, PHP, C#, C++ มีไว้
สาหรับ admin หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาต เพื่อทาการ เพิม่ ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นั้นสาคัญที่วา่
มันเป็ นส่ วนรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ลูกค้า เช่น username , password
2.6 PHP66
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบเซิ ร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ โดยย่อมาจากค าว่า PHP Hypertext
Preprocessor แต่ เดิ ม ย่อ มาจาก Personal Home Page Tools เป็ นภาษาประเภท Script Language ที่
ทางานแบบ Server Side Script ชุดคาสัง่ เช่น JavaScript ภาษา PHP จัดอยูใ่ นพวกประเภท การเขียน
โปรแกรมบนเว็บ มีกระบวนการทางานจะทางานแบบโปรแกรมแปลคาสั่ง Interpreter คือแปลภาษา
ทุกครั้งที่มีคนเรี ยกสคริ ปต์
2.7 Bootstrap
คือ Front-end Framework ตัวหนึ่ ง ที่ จะช่ วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ข องเราเร็ วขึ้ น ง่ ายขึ้ น
และเป็ นระบบมากขึ้นมีท้ งั CSS Component และ JavaScript Plugin เรี ยกใช้งานได้อย่างหลากหลาย
ซึ่ งตัว Bootstrap เป็ นเฟรมเวิร์คสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive สาคัญตัวหนึ่ ง และเรา
เขียนเว็บแค่ครั้งเดียวสามารถนาไปรันผ่านเบราเซอร์ ได้ท้ งั บน มือถือ แท็บเล็ต และพีซีทวั่ ไป โดยที่
ไม่ตอ้ งเขียนใหม่

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html
6
https://www.hellomyweb.com/course/html/
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บทที3่
รายละเอียดปฎิบัติงาน
3.1

ชื่อและสถานทีต่ ้ังของสถานประกอบการ

ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั เซเว่น รี พลับลิค จำกัด

ที่อยู่

: 470/2 ถนนเจริ ญนคร ซอยเจริ ญนคร40 แขวงบำงลำภูล่ำง เขตคลองสำน
กรุ งเทพมหำนคร 10600

อีเมล์

: hello@seven.co.th

โทรศัพท์

: 02-862-7600 02-111-0000

รู ปที่3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั เซเว่น รี พบั ลิค จำกัด
.
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เซเว่น รี พบั ลิ ค จำกัดคือผูน้ ำในด้ำนกำรพัฒนำแอพพลิ เคชัน่ บนมือถื อในกรุ งเทพฯ
โดยเรำมี ห ลำกหลำยรู ป แบบให้ คุ ณ เลื อ ก เช่ น HTML, ASP.net, PHP รวมถึ ง กำรพัฒ นำต่ ำ งๆ ใน
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ ซึ่ งทีมของเรำช่วยคุ ณออกแบบและคิดคอนเซ็ป รวมไปถึ งกำรพัฒนำ
แอพลิเคชัน่ ที่ซบั ซ้อนให้ตรงกับควำมต้องกำรของคุณ ซึ่ งคุณสำมำรถมัน่ ใจในระบบควำมปลอดภัย
และกำรใช้งำนที่ ง่ำยและเหมำะสมกับ แอพลิ เคชั่นของคุ ณ และมุ่ งมัน่ ในกำรพัฒนำ รู ป แบบกำร
ให้บริ กำร ที่รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ์ ภำพ เพื่อควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ำ รวมถึ งค้นหำช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ที่แตกต่ำง เพื่อเป้ ำหมำย

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตำแหน่ งงำนที่นกั ศึกษำสหกิ จได้รับคือ Web Development เป็ นตำแหน่ งที่ทำหน้ำที่ใน
กำรสร้ำงและพัฒนำเว็บไซต์ ที่สำมำรถนำไปใช้งำนจริ งได้
นำย ศุภโชค จิรวัฒนำภิมงคล

ตำแหน่ง: Web Development

3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ นำยก่อทรัพย์ พูนสวัสดิ์ (กอล์ฟ)

ตำแหน่ง: Programmer

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
เข้ำปฏิ บตั ิ งำนสหกิ จศึกษำที่ บริ ษทั เซเว่น รี พบั ลิ ค จำกัด ตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ.
2562 ถึง 6กันยำยน พ.ศ.2562 รวมระยะเวลำทั้งสิ้ น 4 เดือน

บทที4่
รายละเอียดโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
การออกแบบส่ วนของผูใ้ ช้สาหรับเว็บไซต์ Thai chilii เป็ นการออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่ผใู้ ช้
จะสามารถใช้งานฟั งก์ชนั ต่างๆภายในเว็บไซต์ ได้แก่ ดูประเภทสิ นค้า ชื่อสิ นค้า รายละเอียดสิ นค้า
การติดต่อ โดยสามารถใช้งานผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ทวั่ ไป เช่น Google Chrome เป็ นต้น
4.2 แผนผังโครงสร้ างเว็บไซต์
การออกแบบส่ วนของผูใ้ ช้สาหรับเว็บไซต์ Thai chilli ประกอบด้วยเมนูหลักต่างๆได้เเก่
Home, Gallery, Category, Blog, Contact ในแต่ละเมนูน้ นั เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะเป็ นรายละเอียด
ของหน้านั้นๆ
Thai
chilli

Home

Gallery

category

blog

contact

All Gallery

Cultivation

Red Chilli

chilli processing
products

Import and
Export

รู ปที่ 4.1 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์การออกแบบส่ วนของผูใ้ ช้สาหรับเว็บไซต์ Thai chilli
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4. 3 รายละเอียดของการออกแบบส่ วนของผู้ใช้ สาหรับเว็บไซต์ Thai chilli

รู ปที่ 4.2 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.2 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ จะโชว์แบนเนอร์ สไลด์เกี่ยวกับการเพาะปลูก
และประกอบด้วยเมนูต่างๆ เช่น Home, Gellery, Category,blog,contact
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รู ปที่ 4.3 แสดงหน้าจอการใช้งานในส่ วนของเมนู Gellery แสดงสิ นค้าต่างๆ

จากรู ปที่ 4.3 แสดงหน้าจอการโชว์สินค้า Gellery โดยจะมีแถบเมนู การเพาะปลูก ประเภทสิ นค้าแต่
ละชิ้นเพื่อจัดเก็บสิ นค้าต่างๆในแต่ละเมนู และยังสามารถคลิกที่รูปแล้วเลื่อนไปกลับได้อีกด้วยหรื อ
เรี ยกว่า Popup
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รู ปที่ 4.4 แสดงหน้าจอการใช้งานในส่ วนของเมนู Category
จากรู ปที่ 4.4 แสดงหน้าจอการใช้งาน ส่ วนของเมนู Category จะแสดงข้อมูลรายละเอียด
เกี่ ยวกับชนิดของพริ ก และวิธีการเพาะปลูก เช่น ตั้งแต่การเตรี ยมดิ น การเพาะกล้า การย้ายกล้าลง
แปลงลูก การใช้ปุ๋ย การให้น้ า ปั ญหาเรื่ องโรคและแมลง สรรพคุณ
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รู ปที่ 4.5 แสดงหน้าจอการใช้งานในส่ วนของเมนู Blog
จากรู ปที่ 4.5 แสดงภาพสิ นค้าและรายละเอียดสิ นค้า ในเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลพริ ก ข้อมูล
ตะไคร้ มะเขือพวง มะเขือเปราะ คะน้า ผักชี ถัว่ ฝักยาว พริ กหยวก พริ กจินดา พริ กกะเหรี่ ยง พริ กฟ้ า
เขียว เป็ นต้น
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รู ปที่ 4.6 แสดงหน้าจอการใช้งานในส่ วนของเมนู Contact
จากรู ปที่ 4.6 แสดงรายละเอียดช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์ โทร อีเมล์ มีคิวอาร์ โค้ดเพื่อ
สะดวกตอนการ Add และสถานที่ต้ งั บริ ษทั มีการแสดงสถานที่ต้ งั ของบริ ษทั ใน Google Map ใน
การแนะนาเส้นทางอีกด้วย

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของโครงงาน
การพัฒนาเว็บไซด์Thaichilli Farm เพื่อแสดงข้อมูลพริ ก และพืชสวนครัว ตลอดจนข้อมูล
ในการเพาะปลูก พบว่าเว็บไซต์สามารถเพิ่มความสะดวกในการใช้ขอ้ มูลและสามารถสร้างความ
เข้าใจได้ง่ายให้กบั ลูกค้าและผูท้ ี่สนใจได้ อี กทั้งยังอานวยความสะดวกให้กบั ผูด้ ูแลระบบในการ
จัดการข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ลดระยะเวลาในการเลื อกซื้ อสิ นค้า มี รูปแบบในการนาเสนอที่
ทันสมัยขึ้นจากเดิม และมีช่องทางการติดต่อที่สะดวกอีกด้วย
5.1.2 ข้ อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 เว็บไซต์ยงั ไม่สามารถสัง่ ซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ได้
5.1.2.2 เว็บไซต์ยงั ไม่มีระบบสมาชิก เพื่อนาเสนอโปรโมชันต่างๆได้
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้ทกั ษะในด้านกระบวนการแนวคิด เกิ ดการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา และมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปัญหาที่ผจู้ ดั ทาพบ ประสบการณ์ในการพัฒนาโค้ดยังไม่เพียงพอต่อการทางานจึง
ทาให้เขียนชุดคาสั่งไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ ผูท้ าต้องใช้เวลาศึกษาไปด้วยทาให้การทางานล่าช้า
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาทางด้านระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ และการตลาดเพิ่มขึ้น เพราะระบบ
การโปรโมทสิ น ค้า จ าเป็ นต้องมี ค วามละเอี ย ดอ่ อนและตรงกับ ความต้อ งการกลุ่ ม เป้ าหมายที่
วางแผนไว้ นอกจากนี้ควรฝึ กทักษะการพัฒนาโปรแกรมให้มากขึ้นก่อนฝึ กงานจริ ง
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