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บทคดัย่อ 

บริษทั อินเตอร์ วิชัน่ บิสซิเนสกรุ๊ป จ ากดั ไดพ้ฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัอีคอมเมิร์ซ ร้านวิน
เทจช็อป ให้สามารถซ้ือขายสินคา้วนิเทจออนไลน์ ไดแ้ก่ เส้ือ กางเกง รองเทา้ เป็นตน้ โดยมีฟังกช์นั
การท างานประกอบดว้ย ระบบหนา้ร้าน ระบบตะกร้าสินคา้ ระบบสั่งซ้ือสินคา้ ระบบสมาชิก และ
ระบบหลงัร้าน สมาชิกจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ในร้านไดต้ามความตอ้งการ ตามประเภทสินคา้ มี
ขอ้มูลและรูปภาพประกอบ ตลอดจนระบบมีการแนะน าสินคา้ขายดีของร้าน สมาชิกสามารถรีวิว
สินคา้เม่ือไดรั้บสินคา้ได ้นอกจากน้ีเวบ็ไซต์ยงัประกอบดว้ย ส่วนหลงับา้นหรือส่วนผูดู้แลระบบ 
โดยผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ ตรวจสอบจ านวนสินคา้คงเหลือ และจดัการสินคา้
ในระบบได้ ทั้ งน้ีเว็บไซต์ดังกล่าวผูพ้ฒันาได้ท าการพฒันาด้วยภาษาพีเอชพี และมีการจดัการ
ฐานขอ้มูลดว้ยมายเอสคิวแอล เม่ือระบบเสร็จส้ินลง ไดน้ ามาทดลองใช้จริงพบว่า ระบบสามารถ
ตอบสนองลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี มีการจดัการขอ้มูลสินคา้ท่ีสะดวก ส่งผลให้การท างานรวดเร็ว และ
เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการซ้ือขายสินคา้ได ้
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การใช้ เทคโนโลยี เป็น ส่ิ ง ท่ี มีความส าคัญ  ส าห รับยุค น้ี ไม่ ว่าจะเป็นการ
ติดต่อส่ือสารและรวมถึง การคน้หาขอ้มูลต่างๆ และการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อการท างานและ
จดัการธุรกิจของผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูป้ระกอบการ
สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายเน่ืองจากธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมาก 
เช่น Lazada, Shopee เป็นตน้ ท าให้ผูบ้ริโภค อุปโภค ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่าน 

ทางเวบ็ไซต์มีความสะดวกสบาย มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต ่ากว่าการซ้ือช่องทางปกติจาก
เดิมท่ีการลงทุนสูงกวา่ปกติ 

 ดงันั้นจากแนวคิดดงักล่าวคณะผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะท าข้ึนมาเพื่อให้เจาะกลุ่ม
ลูกคา้ เน่ืองจากในปัจจุบนั มีเวบ็ขายของท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ ท าให้ยากท่ีจะไปแข่งขนั จึงได้
จดัท าเป็นเวบ็ท่ีขายเส้ือวงดนตรีเป็นหลกัเพื่อให้คนท่ีช่ืนชอบและสะสมเส้ือวงดนตรี เพื่อ
เจาะกลุ่มเป้าหมาย และสะดวกต่อการคน้หาเส้ือวงดนตรีท่ีชอบ  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันาระบบร้านคา้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านวินเทจช็อป 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ประเภทของเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนมาเป็นเวบ็อีคอมเมิร์ช 
1.3.2 ผูใ้ชง้าน(ลูกคา้และผูดู้แลระบบ) สามารถเขา้สู่ระบบได ้
1.3.3 แสดงสินคา้ ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้ สินคา้ขายดี ของทางร้าน 
1.3.4 การท างาน ส่วนของผูดู้แลระบบ 

  1.3.4.1 สามารถดูขอ้มูลและเช็คยอดสินคา้ได ้
  1.3.4.2 สามารถจดัการ ลบและแกไ้ขผูใ้ชใ้นระบบได ้
  1.3.4.3 สามารถจดัการ เพิ่ม แกไ้ขและลบสินคา้ในระบบได ้
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1.3.5 การท างานส่วนของผูใ้ช ้
  1.3.5.1 สามารถดูขอ้มูลต่าง ๆเก่ียวกบัสินคา้ได ้
  1.3.5.2 สามารถสั่งซ้ือสินคา้ได ้
  1.3.5.3 สามารถเพิ่มขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร้านได ้
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ช่วยใหผู้ท่ี้สั่งซ้ือสะดวกสบาย ซ้ือของโดยไม่ตอ้งออกจากบา้น 
1.4.2 ช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายโดยการสั่งซ้ือผา่นทางเวบ็แอปพลิเคชนั ไม่ตอ้งเสียค่ารถ
 เพื่อไปซ้ือ 
1.4.3 ช่วยใหผู้ค้นเขา้ถึงไดง่้ายข้ึนเพราะลูกคา้ไม่จ  าเป็นตอ้งไปถึงหนา้ร้านก็สามารถ
 เลือกซ้ือสินคา้ได ้
1.4.4 เพิ่มช่องทางการซ้ือขายมากข้ึน 
  

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
 1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน 

  รวบรวมข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชันต่างๆและสอบถามข้อมูลกับพนักงานท่ี
ปรึกษา เก่ียวกบัการท าเวบ็แอปพลิเคชนั E-Commerce  เพื่อท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างเว็บ
แอปพลิเคชนั ซ่ึงไดศึ้กษาและเรียนรู้วิธีการใช ้Framework หรือภาษาต่างๆ ตามค าแนะน า
ของพนักงานท่ีปรึกษา เช่น PHP, Ajax, JQuery, JavaScript, CSS, Bootstrap, HTML ซ่ึง
น ามาท าเวบ็ใช้ในการท าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซ้ือขายสินคา้/บริการ 
การช าระเงิน การโฆษณาโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทาง 
อินเทอร์เน็ต 
 
 
1.5.2  วเิครำะห์ระบบงำน 
  น าขอ้มูลต่างๆมาจาก พนกังานท่ีปรึกษา พอไดข้อ้มูลมาจึงไปหาเวบ็ไซตใ์กลเ้คียง 
โดยวิเคราะห์เเละศึกษามาจาก เวบ็ Lazada , Shoppee ต่างๆ เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการ
ของพนกังานท่ีปรึกษา  โดยจดัท าเป็นไดอะแกรมต่างๆ เช่น Use Case Diagram, Use Case 
Detail และ Sequence Diagram เพื่อแสดงฟังกช์ัน่การท างานของเวบ็แอปพลิเคชนั 
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1.5.3  ออกแบบระบบงำน           
ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะน ามาใชไ้ดจ้ริง เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 
1.5.3.1 ออกแบบหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั  

ในส่วนของโลโกร้้านใชโ้ปรแกรม Photoshop  
ในส่วนของ Layout ใช ้Bootstrap  
ในส่วนของ การตกแต่งหนา้เวบ็ ใช ้CSS 

1.5.3.2 ก าหนดขอบเขตของงาน 
  1.5.3.3 จดัเตรียมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพื่อน ามาใชง้านจริง 
  1.5.3.5 เคร่ืองมือในการพฒันา ไดแ้ก่ SQLServer ,  Visual studio code, xampp 
  1.5.3.6 Frameworkและภาษาท่ีใชพ้ฒันา ไดแ้ก่ HTML, PHP, Ajax, CSS,  
              Bootstrap, JQuery, JavaScript 

      
1.5.4  จัดท ำหรือพฒันำระบบ 

  เป็นขั้ นตอนในการจัดท าระบบเป็นการน าข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชันและ
พนักงานท่ีปรึกษามาวิเคราะห์และออกแบบระบบ  และมาจัดท าและเขียนชุดค าสั่ง โดยใช ้
โปรแกรม Visual Studio Code ในการท าเว็บแอปพลิเคชัน และใช้ Xampp ในการติดต่อกับ
ฐานขอ้มูล MySQL 

 
1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 

  คณะผูจ้ดัท าได้ท าการทดสอบและจดัท าระบบไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ Google 
Chrome, Opera Browser ในการทดสอบเวบ็ไซต์ เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของ
ระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการ
ท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และท าการทดสอบอีกคร้ัง
หลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 
1.5.6  จัดท ำเอกสำร 

  เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ

ด าเนินโครงงาน เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้งาน ส าหรับสถาน

ประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.5.7  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

   

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.6.1.1 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊รุ่น ASUS TUF Gaming FX504 SERIES 

  1.6.1.2 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ PC  CPU : I5 4440 Ram : 8GB  VGA : GT 730 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
  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 
 



 
 

บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท า/คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด 
ทฤษฎี เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

2.1 HTML7 

คือ ภาษาหลักท่ีเอาไวใ้ช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการเเสดงผล 

HTML ย่อมาจากค าว่า Hyper Text Markup Language HTML เป็นภาษาประเภท Markup เอาไวใ้ช้

สร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad , 

Edit plus  ส่วนตวัเรียกใชท้ดสอบหนา้เวบ็เพจ จะใชพ้วกโปรแกรม web browser ต่างๆเช่น Internet 

Explorer , Chrome 

 

 

2.2 Visual Studio10 

คือ โปรแกรมจ าพวก Code Editor ท่ีเป็นเคร่ืองในการช่วยพฒันาซอฟต์แวร์ และระบบ

ต่างๆ ท่ีใช ้ในการแกไ้ขเเละปรับเเต่งโคด้ได ้ ซ่ึงปัจจุบนัสามารถติดต่อส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ได้

ในระดบัหน่ึง ณ ปัจจุบนั นักโปรแกรมเมอร์น าเคร่ืองมือตวัน้ีมาใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ต่างๆ 

หรือเวบ็ไซต ์เเละ แอปพลิเคชนัมากมาย 

 

 
2.3 Xampp11 

คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา เป็นโปรแกรม Apache 

Web server  ไวจ้  าลอง web server เพื่อไวท้ดสอบ สคริปหรือเวบ็ไซต์ในเคร่ืองของเรา เเละในการ

ท างานลกัษณะของ web server นั้นคือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นเคร่ืองเเม่ เเละลูกในเคร่ือง

เดียวกนั ซ่ึงท าให้ไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั internet เราก็สามารถทดสอบเวบ็ไซต์ท่ีเราสร้างข้ึนได ้ท่ีทุก

เวลา 
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โปรแกรม XAMPP สามารถใชง้านได ้4OS ไดแ้ก่ 

1. Window สามารถใชง้านไดก้บั windows รุ่น 2000 เป็นตน้ไป 

2. Linux ส าหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu 

3. Mac Os X 

4. Solaris ส าหรับ Solaris 8 และ Solaris 9 

 
2.4 PHP9 

คือ PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page 

Tools ซ่ึงเป็นภาษาประเภท Script Language ภาษาจ าพวกน้ีเป็นค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ี

เรียกวา่ Script เวลาใช้ตอ้งอาศยัตวัเเปร ชุดค าสั่ง เช่น JavaScript ภาษา PHP จดัอยู่ในพวกประเภท 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  เพราะเราจะตอ้งเก็บโคด้ ค าสั่ง หรือ สคริปต์ทั้งหมด ไวท่ี้เคร่ืองเซิฟ

เคร่ืองเดียว เเล้วมาทดสอบ หรือเรียกใช้งานกบั โปรแกรมท่ีเรียกผ่านเวบ็เบราเซอร์ เช่น Internet 

Explorer, Chrome  เพื่อน ามาเเสดงผลใหผู้ใ้ช ้หรือ นกัโปรแกรมเมอร์ดู 

 

2.5 JavaScript8 

คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับไวใ้ชเ้ขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นภาษาสคริปต์

เชิงวตัถุ ไวใ้ชใ้นการสร้างพฒันา เวบ็ไซต ์ใชร่้วมกบั HTML เพื่อให้เวบ็ไซตมี์ความสามารถในการ

ตอบสนองต่อผูใ้ช้งานมากข้ึน ปัจจุบนั มกัเอา JavaScript เขียนเป็นฟังก์ชั่นส าหรับไปใช้ในการ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบฟอร์ม ตรวจสอบชนิดและรุ่นของโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์

หรือสร้าง Cookie ถือวา่เป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 

 

2.6 CSS6 

คือ ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML CSS ย่อมาจาก Cascading Style 

Sheet ส่วนใหญ่จะใช้ในการท าให้เวบ็ไซต์ มีหน้าตา สีสัน ท่ีสวยงาม พิ้นหลงั เส้นขอบ หรือง่ายๆ

คือ ท าให้เว็บไซต์เราสวยงามข้ึน CSS มีลักษณะเป็นภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax เเบบ

เฉพาะ เเละเป็นท่ีนิยมในการเอามาใชต้กเเต่งเวบ็ไซตอ์ยา่งเเพร่หลาย 
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2.7 Microsoft SQL Server2 

คือ โปรแกรมในการบริหารเเละจดัการฐานขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในปัจจบุนัของMicrosoft ซ่ึงเป็น

เเพลตฟอร์มดาตา้เบสครบวงจรซ่ึงมีระบบบริหารขอ้มูลระดบัเอนเตอร์ไพรซ์ กลไกของดาตา้เบส

ของ SQL Server 2005 ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลรีเลชันเเนลและข้อมูลท่ีมีโครงสร้างได้อย่าง

ปลอดภยัมากข้ึน ในปัจจุบนัไดใ้ชอ้ยา่งเเพร่หลาย ในการเอาไปจดัเก็บเเละเรียกขอ้มูลตามค าขอของ

แอปพลิเคชันเเละซอฟต์เเวร์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะท างานได้บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกัน หรือบน

คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ในเครือข่าย 

 

2.8 Bootstrap5 

คือ  Front-end Framework ตวัหน่ึง ท่ีรวม  HTML , CSS และ JS เขา้ดว้ยกนัทั้งหมด ซ่ึงจะ

ช่วยให้การพฒันาเวบ็ไซตข์องเราเร็วข้ึน ง่ายข้ึน และเป็นระบบมากข้ึน  ซ่ึงตวั Bootstrap เป็นเฟรม

เวิร์คส าหรับการพฒันาเวบ็ไซตแ์บบ Responsive ส าคญัตวัหน่ึง เเถมเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย 

ณ ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมส าหรับ โปรแกรมเมอร์ 

 

2.9 Front-End7 

 คือ  หน้าบ้าน หรือ ส่วนติดต่อผูใ้ช้ อาทิ เช่น หน้าโฮม หรือเว็บเพจ เน้ือหาต่างๆใน

เวบ็ไซต ์รูปภาพ ลิงค ์ Front-end เปรียบเสมือน ส่วนท่ีจะเเสดงหนา้ตาของเวบ็ไซตใ์หผู้ช้มเห็น การ

ออกเเบบก็เป็นส่วนช่วยดึงดูดใหค้นเขา้มาใชเ้วบ็ไซต ์ทั้งความสวยงาม และการใชเ้วบ็ไซตท่ี์ง่าย 

 

    2.10 Back-End4 

 คือ  หลงับา้น หรือ ระบบจดัการเวบ็ไซต ์เช่น จดัการฐานขอ้มูล โครงสร้างเวบ็ไซต ์การ

เขียนโคด้ควบคุม XML, text file, JAVA, PHP, C#, C++ ส่วนของหลงับา้นนั้นจะมีไวใ้ห้ส าหรับ 

admin หรือผูท่ี้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้ในส่วนตรงน้ี เพื่อท าการ เพิ่ม ลบ เเก้ไข เปล่ียนเเปลง

เวบ็ไซต ์ในส่วนของ backend นั้นส าคญัท่ีวา่ มนัเป็นส่วนรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ลูกคา้ เช่น 

username , password ขอ้มูลของเวบ็ไซต ์เเละรวมไปถึงการท างานของเวบ็ไซต ์
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 2.11 Ajax3 

คือ เป็นการน าเทคโนโลยต่ีางๆมาท างานร่วมกนั เพื่อท าใหก้ารใชง้านเวป็เพจประหยดัและ

สะดวกข้ึน AJAX ย่อมาจาก  Asynchronous JavaScript and XML ซ่ึง ณ ปัจจุบนัถูกน ามาใช้อย่าง

เเพร่หลาย เพราะผูใ้ชเ้ขา้เวป็หรือร้องขอขอ้มูลจากทาง Server จะตอ้งรอ Sever โหลด จึงจะส่งมาให้

ผูใ้ชเ้ห็น จึงเกิดการ Refresh ใหม่ทุกคร้ัง  Ajax จึงเขา้มาช่วยในการท างานให้รวดเร็วข้ึน โดย Ajax 

ช่วยลดการ Refresh ลด ท าให้เเสดงผลได้นุ่มนวลข้ึน  หัวใจส าคญัของ Ajax คือการท างานของ 

XMLHttpRequest Object ซ่ึงท าหน้าท่ีขอขอ้มูลฝ่ัง Server มา โดยขอ้มูลท่ีขอนั้นเป็นข้อมูลเล็กๆ

และใช ้Js น ามาเเสดงผลใหผู้ใ้ช ้บนหนา้จอเดิม โดยไม่ตอ้งใหม้นั Refresh หนา้จอใหม่ 

 
2.12 jQuery 1 

คือ เป็น JavaScript Library ท่ี มีการรวบรวม function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ใน

รูปแบบ Patterns Framework ท่ีสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน jQuery เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีช่วยใน

การพฒันาเวบ็ให้ง่ายข้ึนมาก  นกัโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายในสมยัก่อนใช้ Internet Explorer ซ่ึงเป็น 

Web Browser ท่ีมีคนใชจ้  านวนมาก เเต่ปัจจบุนั Web Browser ไดมี้มากมาย อยา่งเช่น Chrome หรือ 

Safari และบางค าสั่งใน JavaScript จะไม่สามารถท างานผ่าน Browser บางตวัไม่ได ้เเต่ ตวั jQuery 

จะมาช่วยเเกปั้ญหาน้ีได ้

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิตัิงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษทั  : บริษทั อินเตอร์ วชิัน่ บิสซิเนสกรุ๊ป จาํกดั 
 ท่ีอยู ่  : บมจ. คอมเซเวน่ 549/1 ถนน สรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา  
     กรุงเทพมหานคร 10260 

 อีเมล์  : admin@intervision.co 
 โทรศพัท ์ :  080-5264515 , 02-0177775 
  
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง ของบริษทั อินเตอร์ วชิัน่ บิสซิเนสกรุ๊ป จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั อินเตอร์วิชัน่บิสิเนสกรุ๊ป จาํกดั เป็น บริษทั ท่ีให้บริการโซลูชัน่ธุรกิจออนไลน์แก่

ลูกค้าในทุกด้าน ซ่ึงหมายความว่าจะให้บริการลูกค้าในลักษณะของการบริการแบบครบวงจร

สาํหรับการดาํเนินธุรกิจของตวัเองผา่นทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท่ีจะไดพ้บกบั

เทคโนโลยีทางธุรกิจยุคใหม่ ซ่ึงจะเสนอการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสบการณ์ท่ีมีทักษะความ

ชาํนาญ ดงันั้นจึงสามารถรับประกนัไดว้า่จะให้บริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพการบริการท่ีดีท่ีสุด บริการ

หลกัขององคก์รคือการพฒันาธุรกิจออนไลน์การออกแบบเวบ็การวางแผนและออกแบบอีคอมเมิร์ซ

ฐานขอ้มูลและการพฒันาแอปพลิเคชนับนเวบ็ ฯลฯ 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

               ตาํแหน่งงานท่ีนกัศึกษาสหกิจไดรั้บคือ Web Development เป็นตาํแหน่งท่ีทาํหนา้ท่ีใน

การสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์ท่ีสามารถนาํไปใชง้านจริงได ้

 3.3.1 นายจิรพฒัน์ อ่วมมัน่ 

          ตาํแหน่ง: Web Development   
 3.3.2 นายมาวนิ ยนืยงวฒันากลู 

          ตาํแหน่ง: Web Development 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  
 ช่ือ-สกุล:  คุณนพปฎล ภทัรเรืองสกุล   

 ตาํแหน่ง:  Programmer  
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ี บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จาํกัด ตั้ งแต่วนัท่ี 15 

พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน  



 
 

 บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เวบ็ไซต ์วนิเทจ ช๊อบ  ประกอบไปดว้ยเมนูหลกัต่างๆ ไดแ้ก่ หนา้หลกั (หนา้หลกัของเวบ็) ,   
สินคา้ (หนา้เลือกประเภทสินคา้) , ติดต่อ (หนา้ติดต่อมาทางเรา) ต่อไปในการพฒันาเวบ็ไซต ์วนิเทจ 
ช๊อบ มีการใช้โปรแกรม Visual Studio Code , Xampp  , Browser Google Chrome โดยใช้ภาษา 
HTML , PHP , CSS ,JavaScript , Ajax , Bootstrap จดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SQL Server 

 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 
 4.2.1.1 Use Case Diagram 
 

 
 

     รูปท่ี4.1 Use Case Diagram 
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4.2.1.2 Use Case Detail 
  

ตารางท่ี 4.1 Use Case: Register 
Use Case No. UC01 
Use Case Name Register 
Actor (s) Admin , User 
Description สมคัรสมาชิก 
Pre. Conditions ทั้ง Admin และ User ตอ้งท าการสมคัรสมาชิก 
Post. Conditions รหสัท่ีผูใ้ชส้มคัร เขา้ระบบและสามารถเขา้สู่ระบบได ้
Flow of Event 1. ถา้ไม่มีสมาชิกตอ้งสมคัรสมาชิกก่อน 

2. กรอกขอ้มูล 
3. ระบบจะท าการตรวจสอบวา่กรอกขอ้มูลครบไหม และไม่มีส่วนไหน
ผดิพลาด แลว้ระบบก็จะท าการบนัทึก เพื่อใหเ้ขา้สู่ระบบได ้
 

Alternative Flow - 
Exception 1.ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบ         

         -      แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบ กรอกขอ้มูลไม่ครบ กรุณากรอก                                
ขอ้มูลใหค้รบ 
2. ผูใ้ชใ้ส่ Email ไม่ถูกตอ้ง 
         -       แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบ E-mailไม่ถูกตอ้ง ใส่E-mailใหม่
ใหถู้กตอ้ง 
3. ผูใ้ชใ้ส่Password ไม่ตรงกนั 
         -       แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบ Password ไม่ตรงกนักรุณาป้อน 
Passwordใหม่ 
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ตารางท่ี 4.2 Use Case: Login 
Use Case No. UC02  
Use Case Name Login 
Actor (s) Admin , User 
Description เขา้สู่ระบบ 
Pre. Conditions ผูใ้ชง้านใส่ Email และ Password และคลิกปุ่ม Login 
Post. Conditions ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สู่ระบบได ้
Flow of Event 1. กรอก Email และ Password 

2. ระบบจะท าการตรวจสอบวา่ Email และ Password ถูกตอ้งหรือไม่ 
เพื่อใหเ้ขา้สู่ระบบได ้

Alternative Flow - 
Exception ผูใ้ชง้านกรอก Email , Password ผดิ หรือกรอกไม่ครบ 

         -      แจง้เตือนใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ กรอก Email หรือ Password 
ผดิพลาด กรุณากรอกใหม่อีกคร้ัง 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case: Browse Products 
Use Case No. UC03 
Use Case Name Browse Products 
Actor (s) User 
Description เลือกดูสินคา้ 
Pre. Conditions 1. ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการเขา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

2. ผูใ้ชง้านสามารถเลือกประเภทของสินคา้ได ้วา่ตอ้งการคน้หาดูสินคา้
ประเภทใด 

Post. Conditions ผูใ้ชง้านสามารถเลือกดูสินคา้ท่ีตอ้งการได้ 
Flow of Event 1. เขา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

2. เลือกดูสินคา้ท่ีชอบ 
Alternative Flow - 
Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 

         -      ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการเลือกดูสินคา้ได ้
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ตารางท่ี 4.4 Use Case: Buy Products 
Use Case No. UC04 
Use Case Name Buy Products 
Actor (s) User 
Description ซ้ือสินคา้ 
Pre. Conditions 1. ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพื่อซ้ือสินคา้ 

2. ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้ไปหนา้สินคา้ท่ีตอ้งการ 
3. ผูใ้ชส้ามารถซ้ือโดยเลือกรายละเอียดของสินคา้ได ้

Post. Conditions ผูใ้ชง้านสามารถสั่งซ้ือสินคา้ได ้
Flow of Event 1. เขา้สู่ระบบ 

2.เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการ 
3.สั่งซ้ือสินคา้ 

Alternative Flow - 
Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 

         -      ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการซ้ือสินคา้ได ้
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ตารางท่ี 5.5 Use Case: Feedback 
Use Case No. UC05 
Use Case Name Feedback 
Actor (s) User 
Description เพิ่มขอ้เสนอแนะ 
Pre. Conditions 1. ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน 

2. ผูใ้ชไ้ดใ้ชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั 
3.ผูใ้ชง้านสามารถเพิ่มขอ้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สินคา้ได ้ 

Post. Conditions เจา้ของร้านสามารถดูวา่ลูกคา้มีขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นอยา่งไร  
เพื่อน ามาปรับใช ้

Flow of Event 1. เขา้สู่ระบบ 
2. เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
3.เขียนขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็น 

Alternative Flow - 
Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 

         -  ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการเขียนขอ้เสนอแนะได ้
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ตารางท่ี 4.6 Use Case: Manage Product Information 
Use Case No. UC06  
Use Case Name Manage Product Information 
Actor (s) Admin 
Description จดัการขอ้มูลสินคา้ 
Pre. Conditions 1. แอดมินจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ 

2. แอดมินสามารถเพิ่ม,แกไ้ข,ลบ,จดัประเภทและก าหนดวา่เป็นสินคา้
ขายดี 

Post. Conditions ขอ้มูลสินคา้จะเปล่ียนตามท่ีแอดมินจดัการ 
Flow of Event 1. เขา้สู่ระบบ 

2.แอดมิน เพิ่ม,แกไ้ข,ลบ,จดัประเภทและตั้งวา่สินคา้นั้นขายดีได ้
Alternative Flow - 
Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 

         -      ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการจดัการขอ้มูลสินคา้
ได ้
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ตารางท่ี 4.7 Use Case: Manage Order Reports 
Use Case No. UC07 
Use Case Name Manage Order Reports 
Actor (s) Admin 
Description จดัการรายงานสั่งซ้ือ 
Pre. Conditions 1. แอดมินจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ 

2. แอดมินสามารถจดัการสถานะของสินคา้ไดว้า่ ส่งสินคา้หรือยงั 
Post. Conditions เพื่อท่ีจะง่ายต่อการตรวจสอบวา่สินคา้นั้นท าการจดัส่งหรือยงั 
Flow of Event 1. เขา้สู่ระบบ 

2.จดัการสถานะของสินคา้ไดว้า่ ส่งสินคา้หรือไม่ 
Alternative Flow - 
Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 

         -   ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการจดัการรายงานสั่งซ้ือ
ได ้
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ตารางท่ี 4.8 Use Case: Manage Members 
Use Case No. UC08 
Use Case Name Manage Members 
Actor (s) Admin 
Description จดัการสมาชิก 
Pre. Conditions 1. แอดมินจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ 

2. แอดมินสามารถเปล่ียนสถานะวา่ใหใ้ชง้านหรือไม่ใหใ้ชง้านและ
สามารถแต่งตั้งแอดมินได ้

Post. Conditions ขอ้มูลสมาชิกจะเปล่ียนไปตามท่ีแอดมินจดัการ 
Flow of Event 1. เขา้สู่ระบบ 

2. แอดมินเปล่ียนสถานะวา่ใหใ้ชง้านหรือไม่ใหใ้ชง้านและสามารถ
แต่งตั้งแอดมินได ้

Alternative Flow - 
Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 

         -    ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการจดัการขอ้มูลสมาชิก
ได ้
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4.2.1.3 Sequence Diagram 

รูปท่ี 4.2 แสดงการท างานการสมคัรสมาชิก 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงการท างานการเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.4 แสดงการท างานการเลือกดูสินคา้ 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงการท างานการซ้ือสินคา้ 
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รูปท่ี 4.6 แสดงการท างานการเพิ่มขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงการท างานการจดัการขอ้มูลสินคา้ 
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รูปท่ี 4.8 แสดงการท างานการจดัการรายงานสั่งซ้ือ 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงการท างานการจดัการสมาชิก 
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1.5.2 Data Dictionary 

 

   ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของตารางขอ้มูล product 
 

Relation Attribute Desciption Data Type 
(Size) 

PK FK Reference 

product id_product รหสัสินคา้ int(11) yes   

product picture รูปสินคา้ varchar(200)    

product name ช่ือสินคา้ varchar(50)    
product type ประเภท varchar(20)    
product price ราคา int(11)    
product amount จ านวน varchar(20)    
product date วนัท่ี date    
product onsale สินคา้ขายดี varchar(20)    

 

 

ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดของตารางขอ้มูล register 
 

Relation Attribute Desciption Data Type 
(Size) 

PK FK Reference 

register id_member ไอดีผูใ้ช ้ int(11) yes   
register name ช่ือผูใ้ช ้ varchar(30)    
register email อีเมลล ์ varchar(50)    
register passwd รหสัผา่น varchar(255)    
register tel เบอร์โทรศพัท ์ varchar(10)    
register address ท่ีอยู ่ varchar(200)    
register status สถานะการใช้

งาน 
varchar(8)    

register rank ต าแหน่ง varchar(5)    
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ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดของตารางขอ้มูล orders 
 

Relation Attribute Desciption Data Type 
(Size) 

PK FK Reference 

orders id_order ไอดีสั่งซ้ือ int(11) yes   
orders id_code ไอดีโคด้ varchar(30)    
orders id_product ไอดีสินคา้ varchar(50)    
orders id_member ไอดีผูใ้ช ้ varchar(255)    
orders date เบอร์โทรศพัท ์ varchar(10)    
orders  status สถานะการใช้

งาน 
varchar(100)    

 
 

ตารางท่ี 4.12 รายละเอียดของตารางขอ้มูล review 
 

Relation Attribute Desciption Data Type 
(Size) 

PK FK Reference 

review id ไอดี int(10) yes   
review comment แสดงความ

คิดเห็น 
varchar(1000)    

review name ช่ือ varchar(50)    
review email อีเมลล ์ varchar(255)    
review create เวลาในการ

สร้าง 
timestamp    
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
  

 

รูปท่ี 4.10 แสดงหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี4.10 หนา้แรกของเวบ็แอปพลิเคชนัเม่ือเขา้ใช ้

 

 
 

รูปท่ี 4.11 แสดงหนา้สมตัรสมาชิก 

จากรูปท่ี4.11 เม่ือคลิกสมคัรสมาชิกจะมีฟอร์มข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.12 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี4.12 เม่ือคลิกเขา้สู่ระบบจะมีฟอร์มข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูล 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงหนา้แรกเม่ือเขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี4.13 เม่ือเขา้สู่ระบบไดแ้ลว้จะเขา้หนา้เวบ็โดยข้ึนEmailใหรู้้วา่อยูใ่นระบบ 
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รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูล 

จากรูปท่ี4.14 เม่ือคลิกแกไ้ขโปรไฟล ์จะแสดงฟอร์มข้ึนมาใหแ้กไ้ข 

 

 
 

รูปท่ี 4.15 แสดงสินคา้ขายดี 

จากรูปท่ี4.15 ในหนา้แรกเม่ือเขา้สู่ระบบแลว้จะแสดงสินคา้ขายดีของทางร้าน 

 



30 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงสินคา้ในร้าน 

จากรูปท่ี4.16 ในหนา้แรกเม่ือเขา้สู่ระบบแลว้จะแสดงสินคา้ต่างๆของทางร้าน 

 

 
 

รูปท่ี 4.17 แสดงหนา้สินคา้ทั้งหมดของร้าน 

จากรูปท่ี4.17 ในหนา้สินคา้ทั้งหมดจะแสดงสินคา้ทั้งหมดของทางร้าน 
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รูปท่ี 4.18 แสดงหนา้ติดต่อ 

จากรูปท่ี4.18 ในหนา้ติดต่อลูกคา้จะสามารถส่งขอ้ความถึงทางร้านได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.19 แสดงหนา้ขอ้เสนอแนะ 

จากรูปท่ี4.19 ในหนา้ขอ้เสนอแนะลูกคา้จะสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือพูดถึงถึงทางร้านไดโ้ดยท่ี

ลูกคา้คนอ่ืนสามารถเห็นขอ้ความไดด้ว้ย 
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รูปท่ี 4.20 แสดงหนา้การจดัการขอ้มูลสินคา้ 

จากรูปท่ี4.20 ในหนา้การจดัการขอ้มูลสินคา้ผูดู้แลระบบจะสามารถเพื่ม ลบ แกไ้ขสินคา้ของร้านได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.21 แสดงหนา้การจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

จากรูปท่ี4.21 ในหนา้การจดัการขอ้มูลลูกคา้ผูดู้แลระบบจะสามารถเปล่ียนสถานะแลว้เปล่ียน

ต าแหน่งของแต่ละรหสัได ้
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รูปท่ี 4.22 แสดงหนา้การจดัการรายการสั่งซ้ือ 

จากรูปท่ี4.22 ในหนา้การจดัการรายการสั่งซ้ือผูดู้แลระบบจะสามารถตรวจเช็คไดว้า่ของสั่งวนัไหน 

ประเภทไหน ช้ินไหน และสามารถดูสถานะของสินคา้ได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.23 แสดงหนา้ช าระเงิน 

จากรูปท่ี4.23 ในหนา้ช าระเงิน จะมีเลขบญัชีใหลู้กคา้ท่ีซ้ือของไดโ้อนเงินเขา้ไป 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั E-Commerce ร้าน วินเทจ ช็อป ลูกคา้สามารถเลือกดูสินคา้ได้

และยงัเลือกประเภทของสินค้าท่ีต้องการได้เพื่อให้ค้นหาสินค้าง่ายและสะดวกสบายมากข้ึน 
สามารถสั่งซ้ือสินคา้และยงัส่งขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเวบ็แอปพลิเคชนัของร้านได ้และทางฝ่ังผูดู้แล
ระบบสามารถเช็คยอดสินคา้ จดัการผูใ้ชง้านไดเ้ช่นปรับให้รหสันั้นไม่สามารถใชง้านไดห้รือปรับ
ใหร้หสัท่ีตอ้งการเป็นผูดู้แลระบบไดแ้ละยงัสามารถจดัการสินคา้ในระบบ เช่นเพิ่ม ลบ แกไ้ขสินคา้ 
และยงัปรับให้สินคา้ท่ีมียอดขายเยอะให้เป็นสินคา้ขายดี ซ่ึงการออกแบบจะเป็นการเจาะจงกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีช่ืนชอบเส้ือผา้สไตล ์วนิเทจ 

 
5.1.2  ข้อจ ากดัของโครงงาน 

5.1.2.1 ไม่สามารถเปล่ียนสถานะการโอนเงินได ้(หลงับา้น) 
5.1.2.2 ไม่สามารถช าระเป็นเงินสดได ้
 

5.1.3  ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาการเขียนโปรแกรม Framework  และภาษาต่างๆท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรม 

เช่น PHP, CSS ,HTML ,JavaScript ,Ajax ,Jquery ,Bootstrap เพื่อน าไปต่อยอดความรู้ในการท างาน
คร้ังต่อๆไป , ระบบ Feelback ของร้านคา้ ควรมีปุ่มใหเ้ลือก ดาว ไดจ้ะไดส้ามารถรู้วา่ความพึ่งพอใจ
ของลูกคา้เป็นอย่างไร , ระบบหน้าติดต่อ ควรมีเพิ่มรูป เพื่อจะสามารถแสดงสินคา้ได ้เผื่อบางคน 
ไม่ชอบการพิมพ ์ชอบการใส่รูปมากกวา่  

 
5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ได้ความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง แนวทางต่างๆท่ีสามารถน ามาใช้ในการ

ท างานและการเขียนโปรแกรม 
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5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 การปฏิบติังานสหกิจศึกษาจะตอ้งศึกษาหาความรู้ไปและท างานไปด้วย  เพราะตอ้งช่วย
บริษทัในการท างานต่างๆ และมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ Support องคก์ร ท าให้ระยะเวลา
ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชันให้เสร็จสมบูรณ์นั้นค่อนขา้งมีความล่าช้าและประสบการณ์ความรู้
ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัยงัไม่เพียงพอต่อการท างานจึงท าใหบ้างคร้ังไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

 
5.2.3  ข้อเสนอแนะ 
ควรแบ่งเวลาใหเ้หมาะสมกบัการท างาน ทั้งโปรเจคสหกิจและการช่วยท างานของบริษทัซ่ึง

ถา้แบ่งเวลาไดไ้ม่เหมาะสมจะท าใหโ้ปรเจคล่าชา้และอาจจะไม่สามารถท าไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไวไ้ดต้ามก าหนด 
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