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บทคัดย่ อ
บริ ษทั อินเตอร์ วิชนั่ บิสซิ เนสกรุ๊ ป จากัด ได้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ ร้านวิน
เทจช็อป ให้สามารถซื้ อขายสิ นค้าวินเทจออนไลน์ ได้แก่ เสื้ อ กางเกง รองเท้า เป็ นต้น โดยมีฟังก์ชนั
การทางานประกอบด้วย ระบบหน้าร้าน ระบบตะกร้าสิ นค้า ระบบสั่งซื้ อสิ นค้า ระบบสมาชิก และ
ระบบหลังร้าน สมาชิ กจะสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านได้ตามความต้องการ ตามประเภทสิ นค้า มี
ข้อมูลและรู ปภาพประกอบ ตลอดจนระบบมีการแนะนาสิ นค้าขายดีของร้าน สมาชิกสามารถรี วิว
สิ นค้าเมื่อได้รับสิ นค้าได้ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยงั ประกอบด้วย ส่ วนหลังบ้านหรื อส่ วนผูด้ ูแลระบบ
โดยผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสิ นค้า ตรวจสอบจานวนสิ นค้าคงเหลือ และจัดการสิ นค้า
ในระบบได้ ทั้ง นี้ เว็บ ไซต์ดัง กล่ า วผูพ้ ฒ
ั นาได้ท าการพัฒนาด้วยภาษาพี เอชพี และมี ก ารจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวแอล เมื่อ ระบบเสร็ จสิ้ นลง ได้นามาทดลองใช้จริ งพบว่า ระบบสามารถ
ตอบสนองลูกค้าได้เป็ นอย่างดี มีการจัดการข้อมูลสิ นค้าที่สะดวก ส่ งผลให้การทางานรวดเร็ ว และ
เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการซื้ อขายสิ นค้าได้
คาสาคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน / ฐานข้อมูล / พีเอชพี / มายเอชคิวแอล
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บทที่ 1
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 อสารและรวมถึง การค้นหาข้อมูลต่างๆ และการใช้เทคโนโลยี เพื่อการทางานและ
จัดการธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าออนไลน์เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ผปู้ ระกอบการ
สามารถเข้าถึ งลูกค้าได้ง่ายเนื่ องจากธุ รกิจขายสิ นค้าออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
เช่ น Lazada, Shopee เป็ นต้น ท าให้ผูบ้ ริ โภค อุ ป โภค ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่าน
ทางเว็บไซต์มีความสะดวกสบาย มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ากว่าการซื้ อช่ องทางปกติจาก
เดิมที่การลงทุนสู งกว่าปกติ
ดังนั้นจากแนวคิดดังกล่าวคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดที่จะทาขึ้นมาเพื่อให้เจาะกลุ่ม
ลูกค้า เนื่องจากในปั จจุบนั มีเว็บขายของที่มีชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้ว ทาให้ยากที่จะไปแข่งขัน จึงได้
จัดทาเป็ นเว็บที่ขายเสื้ อวงดนตรี เป็ นหลักเพื่อให้คนที่ชื่นชอบและสะสมเสื้ อวงดนตรี เพื่อ
เจาะกลุ่มเป้ าหมาย และสะดวกต่อการค้นหาเสื้ อวงดนตรี ที่ชอบ

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ กรณี ศึกษาร้านวินเทจช็อป

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ประเภทของเว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมาเป็ นเว็บอีคอมเมิร์ช
1.3.2 ผูใ้ ช้งาน(ลูกค้าและผูด้ ูแลระบบ) สามารถเข้าสู่ ระบบได้
1.3.3 แสดงสิ นค้า ได้แก่ ประเภทสิ นค้า สิ นค้าขายดี ของทางร้าน
1.3.4 การทางาน ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
1.3.4.1 สามารถดูขอ้ มูลและเช็คยอดสิ นค้าได้
1.3.4.2 สามารถจัดการ ลบและแก้ไขผูใ้ ช้ในระบบได้
1.3.4.3 สามารถจัดการ เพิ่ม แก้ไขและลบสิ นค้าในระบบได้
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1.3.5 การทางานส่ วนของผูใ้ ช้
1.3.5.1 สามารถดูขอ้ มูลต่าง ๆเกี่ยวกับสิ นค้าได้
1.3.5.2 สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้
1.3.5.3 สามารถเพิม่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร้านได้
1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยให้ผทู ้ ี่ส่งั ซื้ อสะดวกสบาย ซื้ อของโดยไม่ตอ้ งออกจากบ้าน
1.4.2 ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการสั่งซื้ อผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน ไม่ตอ้ งเสี ยค่ารถ
เพื่อไปซื้ อ
1.4.3 ช่วยให้ผคู ้ นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะลูกค้าไม่จาเป็ นต้องไปถึงหน้าร้านก็สามารถ
เลือกซื้ อสิ นค้าได้
1.4.4 เพิ่มช่องทางการซื้ อขายมากขึ้น

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูลของโครงงำน
รวบรวมข้อ มู ล จากเว็บ แอปพลิ เคชัน ต่ า งๆและสอบถามข้อ มู ล กับ พนัก งานที่
ปรึ กษา เกี่ ยวกับการทาเว็บแอปพลิ เคชัน E-Commerce เพื่อที่จะนามาใช้ในการสร้างเว็บ
แอปพลิเคชัน ซึ่ งได้ศึกษาและเรี ยนรู้วิธีการใช้ Framework หรื อภาษาต่างๆ ตามคาแนะนา
ของพนัก งานที่ ป รึ ก ษา เช่ น PHP, Ajax, JQuery, JavaScript, CSS, Bootstrap, HTML ซึ่ ง
นามาทาเว็บใช้ในการท าธุ รกรรมทุ กรู ป แบบโดยครอบคลุ มถึ งการซื้ อขายสิ นค้า/บริ การ
การชาระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื อข่ายทาง
อินเทอร์ เน็ต

1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน
นาข้อมูลต่างๆมาจาก พนักงานที่ปรึ กษา พอได้ขอ้ มูลมาจึงไปหาเว็บไซต์ใกล้เคียง
โดยวิเคราะห์เเละศึกษามาจาก เว็บ Lazada , Shoppee ต่างๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของพนักงานที่ปรึ กษา โดยจัดทาเป็ นไดอะแกรมต่างๆ เช่น Use Case Diagram, Use Case
Detail และ Sequence Diagram เพื่อแสดงฟังก์ชนั่ การทางานของเว็บแอปพลิเคชัน
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1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันที่จะนามาใช้ได้จริ ง เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
1.5.3.1 ออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
ในส่ วนของโลโก้ร้านใช้โปรแกรม Photoshop
ในส่ วนของ Layout ใช้ Bootstrap
ในส่ วนของ การตกแต่งหน้าเว็บ ใช้ CSS
1.5.3.2 กาหนดขอบเขตของงาน
1.5.3.3 จัดเตรี ยมข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อนามาใช้งานจริ ง
1.5.3.5 เครื่ องมือในการพัฒนา ได้แก่ SQLServer , Visual studio code, xampp
1.5.3.6 Frameworkและภาษาที่ใช้พฒั นา ได้แก่ HTML, PHP, Ajax, CSS,
Bootstrap, JQuery, JavaScript
1.5.4 จัดทำหรือพัฒนำระบบ
เป็ นขั้น ตอนในการจัด ท าระบบเป็ นการน าข้อ มู ล จากเว็บ แอปพลิ เคชัน และ
พนัก งานที่ ป รึ ก ษามาวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบ และมาจัด ท าและเขี ย นชุ ด ค าสั่ ง โดยใช้
โปรแกรม Visual Studio Code ในการท าเว็บ แอปพลิ เคชั น และใช้ Xampp ในการติ ด ต่ อ กั บ
ฐานข้อมูล MySQL
1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
คณะผูจ้ ดั ท าได้ท าการทดสอบและจัดท าระบบไปพร้ อม ๆ กัน โดยใช้ Google
Chrome, Opera Browser ในการทดสอบเว็บ ไซต์ เมื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการทางานของ
ระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบข้อมู ล ต่ าง ๆ ภายในระบบว่ามี ค วามผิดพลาดในการ
ทางานในขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง และทาการทดสอบอีกครั้ง
หลังจากทาการแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นการจัดท าเอกสารแนวทางในการดาเนิ นโครงงาน วิธี การและขั้นตอนการ
ดาเนิ นโครงงาน เพื่อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และเป็ นคู่มือการใช้งาน สาหรับสถาน
ประกอบการใช้อา้ งอิงในอนาคต
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1.5.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.6

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
รวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทาเอกสาร

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องมือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ รุ่ น ASUS TUF Gaming FX504 SERIES
1.6.1.2 เครื่ องมือคอมพิวเตอร์ PC CPU : I5 4440 Ram : 8GB VGA : GT 730
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code 1.36.1
1.6.2.2 โปรแกรม Xampp 3.2.2
1.6.2.3 โปรแกรม PHP My Admin
1.6.2.4 โปรแกรม Microsoft Office 2010
1.6.2.5 โปรแกรม Google Chrome, Opera Browser

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษานี้ ผูจ้ ดั ทา/คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 HTML7
คื อ ภาษาหลัก ที่ เอาไว้ใ ช้ใ นการเขี ย นเว็บ เพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการเเสดงผล
HTML ย่อมาจากคาว่า Hyper Text Markup Language HTML เป็ นภาษาประเภท Markup เอาไว้ใช้
สร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่ น Notepad ,
Edit plus ส่ วนตัวเรี ยกใช้ทดสอบหน้าเว็บเพจ จะใช้พวกโปรแกรม web browser ต่างๆเช่น Internet
Explorer , Chrome

2.2 Visual Studio10
คือ โปรแกรมจาพวก Code Editor ที่ เป็ นเครื่ องในการช่ วยพัฒ นาซอฟต์แวร์ และระบบ
ต่างๆ ที่ใช้ ในการแก้ไขเเละปรับเเต่งโค้ดได้ ซึ่ งปั จจุบนั สามารถติดต่อสื่ อสารกับคอมพิวเตอร์ ได้
ในระดับหนึ่ ง ณ ปั จจุบนั นักโปรแกรมเมอร์ นาเครื่ องมือตัวนี้ มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่างๆ
หรื อเว็บไซต์ เเละ แอปพลิเคชันมากมาย

2.3 Xampp11
คือโปรแกรมสาหรับจาลองเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของเรา เป็ นโปรแกรม Apache
Web server ไว้จาลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริ ปหรื อเว็บไซต์ในเครื่ องของเรา เเละในการ
ทางานลักษณะของ web server นั้นคือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเราจะเป็ นเครื่ องเเม่ เเละลูกในเครื่ อง
เดี ยวกัน ซึ่ งทาให้ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่อกับ internet เราก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่เราสร้ างขึ้นได้ ที่ทุก
เวลา

6
โปรแกรม XAMPP สามารถใช้งานได้ 4OS ได้แก่
1. Window สามารถใช้งานได้กบั windows รุ่ น 2000 เป็ นต้นไป
2. Linux สาหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu
3. Mac Os X
4. Solaris สาหรับ Solaris 8 และ Solaris 9
2.4 PHP9
คื อ PHP ย่ อ มาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่ เดิ ม ย่ อ มาจาก Personal Home Page
Tools ซึ่ งเป็ นภาษาประเภท Script Language ภาษาจาพวกนี้ เป็ นค าสั่ ง ต่ างๆจะเก็ บ อยู่ในไฟล์ ที่
เรี ยกว่า Script เวลาใช้ตอ้ งอาศัยตัวเเปร ชุ ดคาสั่ง เช่ น JavaScript ภาษา PHP จัดอยู่ในพวกประเภท
การเขี ยนโปรแกรมบนเว็บ เพราะเราจะต้องเก็บโค้ด คาสั่ง หรื อ สคริ ปต์ท้ งั หมด ไว้ที่เครื่ องเซิ ฟ
เครื่ องเดี ยว เเล้วมาทดสอบ หรื อเรี ยกใช้งานกับ โปรแกรมที่ เรี ยกผ่านเว็บ เบราเซอร์ เช่ น Internet
Explorer, Chrome เพื่อนามาเเสดงผลให้ผใู้ ช้ หรื อ นักโปรแกรมเมอร์ดู
2.5 JavaScript8
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับไว้ใช้เขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นภาษาสคริ ปต์
เชิงวัตถุ ไว้ใช้ในการสร้างพัฒนา เว็บไซต์ ใช้ร่วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์มีความสามารถในการ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้งานมากขึ้ น ปั จจุบ นั มัก เอา JavaScript เขี ยนเป็ นฟั งก์ชั่นส าหรั บ ไปใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์ ม ตรวจสอบชนิดและรุ่ นของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์
หรื อสร้าง Cookie ถือว่าเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั

2.6 CSS6
คื อ ภาษาที่ ใ ช้ ส าหรั บ ตกแต่ ง เอกสาร HTML/XHTML CSS ย่อ มาจาก Cascading Style
Sheet ส่ วนใหญ่จะใช้ในการทาให้เว็บไซต์ มีหน้าตา สี สัน ที่สวยงาม พิ้นหลัง เส้นขอบ หรื อง่ายๆ
คื อ ท าให้เว็บ ไซต์เราสวยงามขึ้ น CSS มี ล ักษณะเป็ นภาษาที่ มี รูปแบบในการเขี ยน Syntax เเบบ
เฉพาะ เเละเป็ นที่นิยมในการเอามาใช้ตกเเต่งเว็บไซต์อย่างเเพร่ หลาย
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2.7 Microsoft SQL Server2
คือ โปรแกรมในการบริ หารเเละจัดการฐานข้อมูลที่ดีที่สุดในปั จจบุนั ของMicrosoft ซึ่งเป็ น
เเพลตฟอร์ มดาต้าเบสครบวงจรซึ่ งมีระบบบริ หารข้อมูลระดับเอนเตอร์ ไพรซ์ กลไกของดาต้าเบส
ของ SQL Server 2005 ช่ ว ยในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล รี เลชัน เเนลและข้อ มู ล ที่ มี โ ครงสร้ า งได้อ ย่า ง
ปลอดภัยมากขึ้น ในปั จจุบนั ได้ใช้อย่างเเพร่ หลาย ในการเอาไปจัดเก็บเเละเรี ยกข้อมูลตามคาขอของ
แอปพลิ เคชัน เเละซอฟต์เเวร์ อื่ น ๆ ซึ่ งอาจจะท างานได้บ นคอมพิ วเตอร์ เครื่ องเดี ย วกัน หรื อบน
คอมพิวเตอร์เครื่ องอื่น ในเครื อข่าย
2.8 Bootstrap5
คือ Front-end Framework ตัวหนึ่ง ที่รวม HTML , CSS และ JS เข้าด้วยกันทั้งหมด ซึ่ งจะ
ช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ของเราเร็ วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็ นระบบมากขึ้น ซึ่ งตัว Bootstrap เป็ นเฟรม
เวิร์คสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive สาคัญตัวหนึ่ ง เเถมเป็ นเครื่ องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
ณ ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมสาหรับ โปรแกรมเมอร์
2.9 Front-End7
คื อ หน้า บ้า น หรื อ ส่ ว นติ ด ต่ อผูใ้ ช้ อาทิ เช่ น หน้า โฮม หรื อ เว็บ เพจ เนื้ อ หาต่ า งๆใน
เว็บไซต์ รู ปภาพ ลิงค์ Front-end เปรี ยบเสมือน ส่ วนที่จะเเสดงหน้าตาของเว็บไซต์ให้ผชู ้ มเห็น การ
ออกเเบบก็เป็ นส่ วนช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาใช้เว็บไซต์ ทั้งความสวยงาม และการใช้เว็บไซต์ที่ง่าย

2.10 Back-End4
คือ หลังบ้าน หรื อ ระบบจัดการเว็บไซต์ เช่ น จัดการฐานข้อมูล โครงสร้ างเว็บไซต์ การ
เขียนโค้ดควบคุ ม XML, text file, JAVA, PHP, C#, C++ ส่ วนของหลังบ้านนั้นจะมี ไว้ให้สาหรั บ
admin หรื อผูท้ ี่ ได้รับ อนุ ญ าตให้ เข้ามาใช้ในส่ วนตรงนี้ เพื่ อท าการ เพิ่ ม ลบ เเก้ไข เปลี่ ย นเเปลง
เว็บไซต์ ในส่ วนของ backend นั้นสาคัญที่วา่ มันเป็ นส่ วนรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ลูกค้า เช่น
username , password ข้อมูลของเว็บไซต์ เเละรวมไปถึงการทางานของเว็บไซต์
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2.11 Ajax3
คือ เป็ นการนาเทคโนโลยีต่างๆมาทางานร่ วมกัน เพื่อทาให้การใช้งานเว็ปเพจประหยัดและ
สะดวกขึ้ น AJAX ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML ซึ่ ง ณ ปั จจุ บนั ถู กนามาใช้อย่าง
เเพร่ หลาย เพราะผูใ้ ช้เข้าเว็ปหรื อร้องขอข้อมูลจากทาง Server จะต้องรอ Sever โหลด จึงจะส่ งมาให้
ผูใ้ ช้เห็ น จึงเกิดการ Refresh ใหม่ทุกครั้ง Ajax จึงเข้ามาช่วยในการทางานให้รวดเร็ วขึ้น โดย Ajax
ช่ วยลดการ Refresh ลด ท าให้เเสดงผลได้นุ่ม นวลขึ้ น หัวใจส าคัญของ Ajax คือการท างานของ
XMLHttpRequest Object ซึ่ งท าหน้าที่ ขอข้อมูล ฝั่ ง Server มา โดยข้อมูล ที่ ขอนั้นเป็ นข้อมู ลเล็ก ๆ
และใช้ Js นามาเเสดงผลให้ผใู ้ ช้ บนหน้าจอเดิม โดยไม่ตอ้ งให้มนั Refresh หน้าจอใหม่
2.12 jQuery 1
คื อ เป็ น JavaScript Library ที่ มี ก ารรวบรวม function ของ JavaScript ต่ า ง ๆ ให้ อ ยู่ ใ น
รู ปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน jQuery เป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือที่ช่วยใน
การพัฒนาเว็บให้ง่ายขึ้นมาก นักโปรแกรมเมอร์ ท้ งั หลายในสมัยก่อนใช้ Internet Explorer ซึ่ งเป็ น
Web Browser ที่มีคนใช้จานวนมาก เเต่ปัจจบุนั Web Browser ได้มีมากมาย อย่างเช่น Chrome หรื อ
Safari และบางคาสั่งใน JavaScript จะไม่สามารถทางานผ่าน Browser บางตัวไม่ได้ เเต่ ตัว jQuery
จะมาช่วยเเก้ปัญหานี้ได้

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั อินเตอร์ วิชนั่ บิสซิ เนสกรุ๊ ป จํากัด
ที่อยู่
: บมจ. คอมเซเว่น 549/1 ถนน สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
อีเมล์
: admin@intervision.co
โทรศัพท์
: 080-5264515 , 02-0177775

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั อินเตอร์ วิชนั่ บิสซิ เนสกรุ๊ ป จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั อินเตอร์ วิชนั่ บิสิเนสกรุ๊ ป จํากัด เป็ น บริ ษทั ที่ให้บริ การโซลูชนั่ ธุ รกิ จออนไลน์แก่
ลูก ค้าในทุ ก ด้าน ซึ่ ง หมายความว่าจะให้บริ ก ารลู ก ค้าในลัก ษณะของการบริ ก ารแบบครบวงจร
สําหรับการดําเนิ นธุ รกิจของตัวเองผ่านทางอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อที่จะได้พบกับ
เทคโนโลยีท างธุ รกิ จยุ ค ใหม่ ซึ่ งจะเสนอการทํางานเป็ นที ม ที่ มี ป ระสบการณ์ ที่ มี ท ัก ษะความ
ชํานาญ ดังนั้นจึงสามารถรับประกันได้วา่ จะให้บริ การลูกค้าด้วยคุณภาพการบริ การที่ดีที่สุด บริ การ
หลักขององค์กรคือการพัฒนาธุ รกิจออนไลน์การออกแบบเว็บการวางแผนและออกแบบอีคอมเมิร์ซ
ฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ ฯลฯ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างการบริ หารงานของบริ ษทั
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตําแหน่ งงานที่นกั ศึกษาสหกิ จได้รับคือ Web Development เป็ นตําแหน่ งที่ทาํ หน้าที่ใน
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ที่สามารถนําไปใช้งานจริ งได้
3.3.1 นายจิรพัฒน์ อ่วมมัน่
ตําแหน่ง: Web Development
3.3.2 นายมาวิน ยืนยงวัฒนากูล
ตําแหน่ง: Web Development
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-สกุล: คุณนพปฎล ภัทรเรื องสกุล
ตําแหน่ง: Programmer
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เข้าปฏิ บ ัติ งานสหกิ จศึ ก ษาที่ บริ ษ ัท อิ น เตอร์ วิชั่น บิ ส ซิ เนสกรุ๊ ป จํา กัด ตั้ง แต่ วนั ที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
เว็บไซต์ วินเทจ ช๊อบ ประกอบไปด้วยเมนูหลักต่างๆ ได้แก่ หน้าหลัก (หน้าหลักของเว็บ) ,
สิ นค้า (หน้าเลือกประเภทสิ นค้า) , ติดต่อ (หน้าติดต่อมาทางเรา) ต่อไปในการพัฒนาเว็บไซต์ วินเทจ
ช๊ อ บ มี ก ารใช้ โ ปรแกรม Visual Studio Code , Xampp , Browser Google Chrome โดยใช้ ภ าษา
HTML , PHP , CSS ,JavaScript , Ajax , Bootstrap จัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม SQL Server
4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ
4.2.1.1 Use Case Diagram

รู ปที่4.1 Use Case Diagram
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4.2.1.2 Use Case Detail
ตารางที่ 4.1 Use Case: Register
Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions
Post. Conditions
Flow of Event

UC01
Register
Admin , User
สมัครสมาชิก
ทั้ง Admin และ User ต้องทาการสมัครสมาชิก
รหัสที่ผใู ้ ช้สมัคร เข้าระบบและสามารถเข้าสู่ ระบบได้
1. ถ้าไม่มีสมาชิกต้องสมัครสมาชิกก่อน
2. กรอกข้อมูล
3. ระบบจะทาการตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบไหม และไม่มีส่วนไหน
ผิดพลาด แล้วระบบก็จะทาการบันทึก เพื่อให้เข้าสู่ ระบบได้

Alternative Flow
Exception

1.ผูใ้ ช้กรอกข้อมูลไม่ครบ
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ กรอกข้อมูลไม่ครบ กรุ ณากรอก
ข้อมูลให้ครบ
2. ผูใ้ ช้ใส่ Email ไม่ถูกต้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบ E-mailไม่ถูกต้อง ใส่ E-mailใหม่
ให้ถูกต้อง
3. ผูใ้ ช้ใส่ Password ไม่ตรงกัน
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบ Password ไม่ตรงกันกรุ ณาป้ อน
Passwordใหม่
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ตารางที่ 4.2 Use Case: Login
Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions
Post. Conditions
Flow of Event

Alternative Flow
Exception

UC02
Login
Admin , User
เข้าสู่ ระบบ
ผูใ้ ช้งานใส่ Email และ Password และคลิกปุ่ ม Login
ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าสู่ ระบบได้
1. กรอก Email และ Password
2. ระบบจะทาการตรวจสอบว่า Email และ Password ถูกต้องหรื อไม่
เพื่อให้เข้าสู่ ระบบได้
ผูใ้ ช้งานกรอก Email , Password ผิด หรื อกรอกไม่ครบ
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้ทราบว่า กรอก Email หรื อ Password
ผิดพลาด กรุ ณากรอกใหม่อีกครั้ง
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ตารางที่ 4.3 Use Case: Browse Products
Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions

Post. Conditions
Flow of Event
Alternative Flow
Exception

UC03
Browse Products
User
เลือกดูสินค้า
1. ผูใ้ ช้งานจะต้องทาการเข้าเว็บแอปพลิเคชัน
2. ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกประเภทของสิ นค้าได้ ว่าต้องการค้นหาดูสินค้า
ประเภทใด
ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกดูสินค้าที่ตอ้ งการได้
1. เข้าเว็บแอปพลิเคชัน
2. เลือกดูสินค้าที่ชอบ
ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการเลือกดูสินค้าได้
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ตารางที่ 4.4 Use Case: Buy Products
Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions

Post. Conditions
Flow of Event

Alternative Flow
Exception

UC04
Buy Products
User
ซื้ อสิ นค้า
1. ผูใ้ ช้งานจะต้องทาการเข้าสู่ ระบบเพื่อซื้ อสิ นค้า
2. ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าไปหน้าสิ นค้าที่ตอ้ งการ
3. ผูใ้ ช้สามารถซื้ อโดยเลือกรายละเอียดของสิ นค้าได้
ผูใ้ ช้งานสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้
1. เข้าสู่ ระบบ
2.เลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการ
3.สั่งซื้ อสิ นค้า
ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการซื้ อสิ นค้าได้

17
ตารางที่ 5.5 Use Case: Feedback
Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions

Post. Conditions
Flow of Event

Alternative Flow
Exception

UC05
Feedback
User
เพิม่ ข้อเสนอแนะ
1. ผูใ้ ช้งานจะต้องทาการเข้าสู่ ระบบก่อน
2. ผูใ้ ช้ได้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
3.ผูใ้ ช้งานสามารถเพิ่มข้อเสนอแนะหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ นค้าได้
เจ้าของร้านสามารถดูวา่ ลูกค้ามีขอ้ เสนอแนะหรื อความคิดเห็นอย่างไร
เพื่อนามาปรับใช้
1. เข้าสู่ ระบบ
2. เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ
3.เขียนข้อเสนอแนะหรื อความคิดเห็น
ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการเขียนข้อเสนอแนะได้

18
ตารางที่ 4.6 Use Case: Manage Product Information
Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions

Post. Conditions
Flow of Event
Alternative Flow
Exception

UC06
Manage Product Information
Admin
จัดการข้อมูลสิ นค้า
1. แอดมินจะต้องทาการเข้าสู่ ระบบ
2. แอดมินสามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ,จัดประเภทและกาหนดว่าเป็ นสิ นค้า
ขายดี
ข้อมูลสิ นค้าจะเปลี่ยนตามที่แอดมินจัดการ
1. เข้าสู่ ระบบ
2.แอดมิน เพิ่ม,แก้ไข,ลบ,จัดประเภทและตั้งว่าสิ นค้านั้นขายดีได้
ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการจัดการข้อมูลสิ นค้า
ได้
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ตารางที่ 4.7 Use Case: Manage Order Reports
Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions
Post. Conditions
Flow of Event
Alternative Flow
Exception

UC07
Manage Order Reports
Admin
จัดการรายงานสัง่ ซื้ อ
1. แอดมินจะต้องทาการเข้าสู่ ระบบ
2. แอดมินสามารถจัดการสถานะของสิ นค้าได้วา่ ส่ งสิ นค้าหรื อยัง
เพื่อที่จะง่ายต่อการตรวจสอบว่าสิ นค้านั้นทาการจัดส่ งหรื อยัง
1. เข้าสู่ ระบบ
2.จัดการสถานะของสิ นค้าได้วา่ ส่ งสิ นค้าหรื อไม่
ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการจัดการรายงานสั่งซื้ อ
ได้
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Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions

Post. Conditions
Flow of Event

Alternative Flow
Exception

ตารางที่ 4.8 Use Case: Manage Members
UC08
Manage Members
Admin
จัดการสมาชิก
1. แอดมินจะต้องทาการเข้าสู่ ระบบ
2. แอดมินสามารถเปลี่ยนสถานะว่าให้ใช้งานหรื อไม่ให้ใช้งานและ
สามารถแต่งตั้งแอดมินได้
ข้อมูลสมาชิกจะเปลี่ยนไปตามที่แอดมินจัดการ
1. เข้าสู่ ระบบ
2. แอดมินเปลี่ยนสถานะว่าให้ใช้งานหรื อไม่ให้ใช้งานและสามารถ
แต่งตั้งแอดมินได้
ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการจัดการข้อมูลสมาชิก
ได้
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4.2.1.3 Sequence Diagram

รู ปที่ 4.2 แสดงการทางานการสมัครสมาชิก

รู ปที่ 4.3 แสดงการทางานการเข้าสู่ ระบบ
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รู ปที่ 4.4 แสดงการทางานการเลือกดูสินค้า

รู ปที่ 4.5 แสดงการทางานการซื้ อสิ นค้า
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รู ปที่ 4.6 แสดงการทางานการเพิ่มข้อเสนอแนะ

รู ปที่ 4.7 แสดงการทางานการจัดการข้อมูลสิ นค้า
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รู ปที่ 4.8 แสดงการทางานการจัดการรายงานสั่งซื้ อ

รู ปที่ 4.9 แสดงการทางานการจัดการสมาชิก
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1.5.2 Data Dictionary
ตารางที่ 4.9 รายละเอียดของตารางข้อมูล product
Relation

Attribute

Desciption

product

id_product

รหัสสิ นค้า

Data Type
(Size)
int(11)

product

picture

รู ปสิ นค้า

varchar(200)

product
product
product
product
product
product

name
type
price
amount
date
onsale

ชื่อสิ นค้า
ประเภท
ราคา
จานวน
วันที่
สิ นค้าขายดี

varchar(50)
varchar(20)
int(11)
varchar(20)
date
varchar(20)

PK FK

Reference

yes

ตารางที่ 4.10 รายละเอียดของตารางข้อมูล register
Relation

Attribute

Desciption

register
register
register
register
register
register
register

id_member
name
email
passwd
tel
address
status

register

rank

ไอดีผใู้ ช้
ชื่อผูใ้ ช้
อีเมลล์
รหัสผ่าน
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
สถานะการใช้
งาน
ตาแหน่ง

Data Type PK FK
(Size)
int(11)
yes
varchar(30)
varchar(50)
varchar(255)
varchar(10)
varchar(200)
varchar(8)
varchar(5)

Reference
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ตารางที่ 4.11 รายละเอียดของตารางข้อมูล orders
Relation

Attribute

Desciption

orders
orders
orders
orders
orders
orders

id_order
id_code
id_product
id_member
date
status

ไอดีสั่งซื้ อ
ไอดีโค้ด
ไอดีสินค้า
ไอดีผใู้ ช้
เบอร์โทรศัพท์
สถานะการใช้
งาน

Data Type PK FK
(Size)
int(11)
yes
varchar(30)
varchar(50)
varchar(255)
varchar(10)
varchar(100)

Reference

ตารางที่ 4.12 รายละเอียดของตารางข้อมูล review
Relation

Attribute

Desciption

review
review

id
comment

review
review
review

name
email
create

ไอดี
แสดงความ
คิดเห็น
ชื่อ
อีเมลล์
เวลาในการ
สร้าง

Data Type PK FK
(Size)
int(10)
yes
varchar(1000)
varchar(50)
varchar(255)
timestamp

Reference
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4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.10 แสดงหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่4.10 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันเมื่อเข้าใช้

รู ปที่ 4.11 แสดงหน้าสมัตรสมาชิก
จากรู ปที่4.11 เมื่อคลิกสมัครสมาชิกจะมีฟอร์ มขึ้นมาให้กรอกข้อมูล
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รู ปที่ 4.12 แสดงหน้าเข้าสู่ ระบบ
จากรู ปที่4.12 เมื่อคลิกเข้าสู่ ระบบจะมีฟอร์ มขึ้นมาให้กรอกข้อมูล

รู ปที่ 4.13 แสดงหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ ระบบ
จากรู ปที่4.13 เมื่อเข้าสู่ ระบบได้แล้วจะเข้าหน้าเว็บโดยขึ้นEmailให้รู้วา่ อยูใ่ นระบบ
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รู ปที่ 4.14 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล
จากรู ปที่4.14 เมื่อคลิกแก้ไขโปรไฟล์ จะแสดงฟอร์ มขึ้นมาให้แก้ไข

รู ปที่ 4.15 แสดงสิ นค้าขายดี
จากรู ปที่4.15 ในหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ ระบบแล้วจะแสดงสิ นค้าขายดีของทางร้าน
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รู ปที่ 4.16 แสดงสิ นค้าในร้าน
จากรู ปที่4.16 ในหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ ระบบแล้วจะแสดงสิ นค้าต่างๆของทางร้าน

รู ปที่ 4.17 แสดงหน้าสิ นค้าทั้งหมดของร้าน
จากรู ปที่4.17 ในหน้าสิ นค้าทั้งหมดจะแสดงสิ นค้าทั้งหมดของทางร้าน
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รู ปที่ 4.18 แสดงหน้าติดต่อ
จากรู ปที่4.18 ในหน้าติดต่อลูกค้าจะสามารถส่ งข้อความถึงทางร้านได้

รู ปที่ 4.19 แสดงหน้าข้อเสนอแนะ
จากรู ปที่4.19 ในหน้าข้อเสนอแนะลูกค้าจะสามารถส่ งข้อเสนอแนะหรื อพูดถึงถึงทางร้านได้โดยที่
ลูกค้าคนอื่นสามารถเห็นข้อความได้ดว้ ย
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รู ปที่ 4.20 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลสิ นค้า
จากรู ปที่4.20 ในหน้าการจัดการข้อมูลสิ นค้าผูด้ ูแลระบบจะสามารถเพื่ม ลบ แก้ไขสิ นค้าของร้านได้

รู ปที่ 4.21 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลลูกค้า
จากรู ปที่4.21 ในหน้าการจัดการข้อมูลลูกค้าผูด้ ูแลระบบจะสามารถเปลี่ยนสถานะแล้วเปลี่ยน
ตาแหน่งของแต่ละรหัสได้
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รู ปที่ 4.22 แสดงหน้าการจัดการรายการสั่งซื้ อ
จากรู ปที่4.22 ในหน้าการจัดการรายการสั่งซื้ อผูด้ ูแลระบบจะสามารถตรวจเช็คได้วา่ ของสั่งวันไหน
ประเภทไหน ชิ้นไหน และสามารถดูสถานะของสิ นค้าได้

รู ปที่ 4.23 แสดงหน้าชาระเงิน
จากรู ปที่4.23 ในหน้าชาระเงิน จะมีเลขบัญชีให้ลูกค้าที่ซ้ื อของได้โอนเงินเข้าไป

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน E-Commerce ร้าน วินเทจ ช็อป ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าได้
และยัง เลื อ กประเภทของสิ น ค้า ที่ ต้อ งการได้เพื่ อ ให้ ค้น หาสิ น ค้า ง่ ายและสะดวกสบายมากขึ้ น
สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าและยังส่ งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันของร้านได้ และทางฝั่งผูด้ ูแล
ระบบสามารถเช็คยอดสิ นค้า จัดการผูใ้ ช้งานได้เช่ นปรับให้รหัสนั้นไม่สามารถใช้งานได้หรื อปรับ
ให้รหัสที่ตอ้ งการเป็ นผูด้ ูแลระบบได้และยังสามารถจัดการสิ นค้าในระบบ เช่นเพิ่ม ลบ แก้ไขสิ นค้า
และยังปรับให้สินค้าที่มี ยอดขายเยอะให้เป็ นสิ นค้าขายดี ซึ่ งการออกแบบจะเป็ นการเจาะจงกลุ่ ม
ลูกค้าที่ชื่นชอบเสื้ อผ้าสไตล์ วินเทจ
5.1.2 ข้ อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะการโอนเงินได้ (หลังบ้าน)
5.1.2.2 ไม่สามารถชาระเป็ นเงินสดได้
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรศึก ษาการเขี ยนโปรแกรม Framework และภาษาต่างๆที่ ใช้ในการพัฒ นาโปรแกรม
เช่น PHP, CSS ,HTML ,JavaScript ,Ajax ,Jquery ,Bootstrap เพื่อนาไปต่อยอดความรู ้ในการทางาน
ครั้งต่อๆไป , ระบบ Feelback ของร้านค้า ควรมีปุ่มให้เลือก ดาว ได้จะได้สามารถรู ้วา่ ความพึ่งพอใจ
ของลูกค้าเป็ นอย่างไร , ระบบหน้าติดต่อ ควรมีเพิ่มรู ป เพื่อจะสามารถแสดงสิ นค้าได้ เผื่อบางคน
ไม่ชอบการพิมพ์ ชอบการใส่ รูปมากกว่า
5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้ค วามรู้ และประสบการณ์ ในการท างานจริ ง แนวทางต่างๆที่ ส ามารถนามาใช้ในการ
ทางานและการเขียนโปรแกรม
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาจะต้องศึก ษาหาความรู้ ไปและทางานไปด้วย เพราะต้องช่ วย
บริ ษทั ในการทางานต่างๆ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ได้แก่ Support องค์กร ทาให้ระยะเวลา
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้เสร็ จสมบูรณ์ น้ นั ค่อนข้างมีความล่าช้าและประสบการณ์ ความรู้
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันยังไม่เพียงพอต่อการทางานจึงทาให้บางครั้งไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับการทางาน ทั้งโปรเจคสหกิจและการช่วยทางานของบริ ษทั ซึ่ ง
ถ้าแบ่งเวลาได้ไม่เหมาะสมจะทาให้โปรเจคล่าช้าและอาจจะไม่สามารถทาได้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่
วางไว้ได้ตามกาหนด
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