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บทคัดย่อ 

 นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา ปฏิบติังานท่ีบริษทัมาร์จิเฟรม จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ซ่ึงเป็น

บริษทัรับออกแบบและเขียนเวบ็ไซต์ ไดรั้บทราบปัญหาของบริษทัลูกคา้รายหน่ึง ท่ีเป็นบริษทัขาย

สินคา้ประเภทเส้ือผา้ ประสบปัญาหาในการขายสินคา้รุ่นพิเศษ ถูกสั่งจองโดยพ่อคา้คนกลางเป็น

จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถการกระจายสินค้านั้ นๆ ไปยงัลูกค้าท่ีต้องการ คณะผูจ้ ัดท าได้รับ

มอบหมายให้พฒันาส่วนหน้าของเวบ็ไซต์ โดยใช้ภาษา HTML และ CSS ส าหรับการสั่งจองสินคา้ 

ผา่นระบบการขายแบบจบัฉลาก (Raffle) จ านวน 3 หนา้เวบ็ ไดแ้ก่ หนา้รายการสินคา้ หนา้รายละเอียด

สินคา้ และหนา้ขอบคุณลูกคา้ ซ่ึงรายการสินคา้และคุณสมบติัของสินคา้นั้นๆ จะถูกก าหนดโดยผูดู้แล

ระบบ ผา่นระบบจดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์
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Abstract 

The cooperative education students worked at Marginframe Co., LTD. (Head Office), a website 

design and developer. We’ve acknowledged one of our customers problem who run a clothing 

business, due to a special edition products that were numerously reserved by most middleman, causing 

an  insufficiency of the products to deliver to targeted customers. The objective of project was to 

develop 3 pages of an E-commerce website with HTML, CSS, and Content Management System 

(CMS) for a lucky draw sale (Raffle), a product list page, product detail page, and thank you page. 

The products will be added, configured, and edited by admin. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนักำรซ้ือขำยสินคำ้ท ำไดส้ะดวกมำกข้ึน จำกกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองของเทคโนโลยี 

ท ำให้ผูค้นสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้โดยไม่ตอ้งก้ำวเทำ้ออกจำกบำ้น เพรำะสินคำ้แทบทุกชนิด ลูกคำ้

สำมำรถหำซ้ือไดบ้นอินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกวำ่กำรซ้ือของออนไลน์ ไม่วำ่จะเป็นกระเป๋ำ เส้ือผำ้ ทีวี 

คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงกำรสั่งซ้ือรถยนต ์เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือท่ีสำมำรถเช่ือมต่อ

เข้ำกับอินเทอร์เน็ต ลูกค้ำสำมำรถสั่งซ้ือสินค้ำท่ีต้องกำรได้ทุกท่ีทุกเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ใน

สถำนะกำรณ์ปัจจุบนัท่ีโลกตอ้งเผชิญกบัวิกฤติโรคระบำดจำกไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ท่ีระบำด

รุนแรง ผูค้นจึงตอ้งเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม ลดกำรพบปะ น ำไปสู่กำรท ำงำนท่ีบำ้นในเกือบทุกสำย

อำชีพ กำรซ้ือขำยสินคำ้ออนไลน์เติบโตอยำ่งกำ้วกระโดด ท ำให้หลำยธุรกิจท่ีถึงแมจ้ะมีกำรขำยของ

ออนไลน์อยู่เดิม ก็อำจไม่สำมำรถตั้งรับต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเขำ้มำเป็นจ ำนวนมำกในครำว

เดียวกนัได ้อีกทั้งในสินคำ้บำงประเภท เช่น รองเทำ้รุ่นพิเศษ ท่ีมกัเกิดกำรซ้ือแบบเหมำโดยพ่อคำ้คน

กลำง น ำไปขำยต่อในรำคำแพง ท ำให้ลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรสินคำ้นั้นจริง เสียโอกำสหรือตอ้งซ้ือของเกิน

รำคำหลำยเท่ำตวั ระบบซ้ือขำยเดิมท่ีมีอยูจึ่งไม่ตอบโจทยต่์อกำรรขำยในปัจจุบนั 

จำกกกำรท่ีนักศึกษำปฏิบัติสหกิจศึกษำ กับทำงบริษัทรับออกแบบและเขียนเว็บไซต์ จึง

รับทรำบปัญหำของบริษทัลูกคำ้รำยหน่ึง ซ่ึงเป็นบริษทัขำยสินคำ้ประเภทเส้ือผำ้ ท่ีประสบปัญำหำใน

กำรขำยสินคำ้รุ่นพิเศษ ถูกสั่งจองโดยพ่อคำ้คนกลำงเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ไม่สำมรถกำรกระจำย

สินคำ้นั้นๆ ไปยงัลูกคำ้ท่ีตอ้งกำร 

ดว้ยเหตุน้ีคณะนกัศึกษำปฏิบติัสหกิจศึกษำ จึงไดรั้บมอบหมำยให้สร้ำงส่วนหน่ึงของเวบ็ไซต์ 

ส ำหรับกำรสั่งจองสินค้ำ โดยระบบกำรขำยแบบจบัฉลำก  Raffle) จ ำนวน 3 หน้ำ แบ่งเป็น หน้ำ

รำยกำรสินคำ้ หนำ้รำยละเอียดสินคำ้ท่ีลูกคำ้สำมำรถกรอกช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์ติดต่อและช่องทำงกำรช ำระ

เงิน จำกนั้นเม่ือลูกคำ้กดเขำ้ร่วมกิจกรรม ระบบจะแสดงหนำ้ขอบคุณลูกคำ้และรอประกำศผลต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

เพื่อสร้ำงหนำ้เวบ็ไซต ์กำรขำยแบบจบัฉลำก  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. ส่วนของผูดู้แลระบบ 

1.1 จดักำรขอ้มูลสินคำ้ 

1.2 จดักำรขอ้มูลลูกคำ้ 

1.3 จดักำรขอ้มูลกำรจองสินคำ้ 

2. ส่วนของผูใ้ชร้ะบบ 

1.1 แสดงรำยกำรสินคำ้ 

1.2 แสดงรำยละเอียดสินคำ้ 

1.3 จดักำรขอ้มูลท่ีอยู ่

1.4 จดักำรขอ้มูลกำรช ำระเงิน 

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. สินคำ้กระจำยไปสู่ลูกคำ้มำกข้ึน 

ลูกคำ้ทุกคนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงสินคำ้อยำ่งเท่ำเทียม 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

การท างานของหน้าเว็บไซต์การขายแบบจบัฉลาก คือ ผูดู้แลระบบจะเป็นผูก้  าหนดสินค้า 

จ  านวนและคุณสมบติัต่างๆ เพื่อแสดงหน้าเวบ็ไซต์ เม่ือลูกคา้ไดรั้บสิทธ์ในการเขา้เวบ็ไซต์การขาย

แบบจบัฉลาก เวบ็ไซต์น าขอ้มูลสินคา้ท่ีร่วมรายการมาแสดงท่ีหน้ารายการสินคา้ จากนั้นเม่ือลูกคา้

เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการจองเขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้ลว้ ลูกคา้ตอ้งกรอกขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ พร้อมช่องทางการ

ช าระเงิน โดยระบบท าการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ไปยงัฐานขอ้มูลเพื่อรอจบัฉลากผูมี้สิทธ์ไดซ้ื้อสินคา้ 

2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

Content Management System (CMS) หรือมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ระบบจัดการ

เน้ือหาบนเวบ็ไซต์” คือ ระบบท่ีพฒันาเพื่อลดการใชท้รัพยากรในการพฒันาและบริหารเวบ็ไซต ์ทั้ง

เร่ืองของบุคลากร เวลา และค่าใช้จ่าย ท่ีใช้ในการสร้างและดูแลเวบ็ไซต์ เป็นเวบ็ไซต์ส าเร็จรูปท่ีมา

พร้อมกบัเคร่ืองมือส าหรับการบริหารจดัการเน้ือหาและองคป์ระกอบต่างๆ ภายในเวบ็ไซตท่ี์สามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่ม ลด ไดย้ดืหยุน่ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยไม่ตอ้งมีความรู้

ในเร่ืองของภาษาสคริปตต่์างๆ เน่ืองจาก CMS ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านง่าย สามารถจดัการเน้ือหาได้

ทั้งรูปแบบขอ้ความ ภาพ เสียง หรือวดีิโอ 

ผูใ้ช ้/ ผูดู้แลระบบ เวบ็ไซต ์ เคร่ืองแม่ข่าย ฐานขอ้มูล 

ส่งค าขอ 

รับขอ้มูล 

เช่ือมต่อไปยงั คน้หาขอ้มูล 

ตอบกลบั ส่งขอ้มูล 
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CMS ถูกสร้างข้ึนมาจากภาษาสคริปต์ ส่วนใหญ่จะเป็น PHP ASP และ JAVA ทั้ งยงัมีการ 

จดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ในไฟล์ฐานขอ้มูลเช่น MySQL เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการน า XML (Extensible 

Markup Language) เขา้มาช่วยจดัการขอ้มูลดว้ย ระบบจดัการเน้ือหาแบ่งออกได ้เป็น 2 ส่วนคือ  

1. ส่วนของข้อมูล คือ ส่ิงท่ีผูเ้ข้าชมเว็บไซต์มองเห็นบนหน้าเว็บเพจ โดยเป็นส่วนท่ีเป็น 

ตวัอกัษร รูปภาพประกอบ วดีีโอ และสัญลกัษณ์ต่างๆ เป็นส่วนท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ริงๆ  

2. ส่วนของแอปพลิเคชนั คือโปรแกรมภาษาสคริปต์ต่างๆ ท่ีท างานอยู่บนเวบ็ไซต์ แลว้ส่งผล 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา เช่น ระบบจดัการแบนเนอร์ เป็นตน้  

โดยผลลพัธ์อาจจะเป็นตวัของขอ้มูลท่ีถูกเปล่ียนแปลงแลว้แสดงออกมาหรืออาจจะไม่ แสดงผล

ออกทางหน้าเว็บเพจเลยก็ได้ โดยถือว่าเป็นเว็บไซต์เหมือนกนั ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่า ระบบ จดัการ

เน้ือหานั้นสามารถจดัการไดท้ั้งเน้ือหาและแอปพลิเคชัน่ (ปุณยวร์ี, 2559) 

 Magento เป็น CMS ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ถูกพฒันาโดยกลุ่มโปรแกรมเมอร์ท่ีมีช่ือวา่ 
Magento Inc. มีแอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาพร้อมกนักบัเวบ็ไซต ์และมีเวอร์ชัน่ใหม่ออกมาเร่ือยๆ Magento 
เป็น CMS ท่ีเหมาะกบัธุรกิจ E-Commerce มีจุดเด่นตรงท่ีสามารถดีไซน์หน้าตาของร้านคา้ออนไลน์
ไดอ้ยา่งอิสระ ไม่จ  ากดัรูปแบบ และมีโปรแกรมเสริมส าหรับ E-Commerce ท่ี CMS แบบอ่ืนไม่มี เช่น 
ระบบการออกโปรโมชัน่ การเปรียบเทียบสินคา้ เป็นตน้ (สารบญัเวบ็ไซตข์อ้มูลธุรกิจในประเทศไทย, 
2562) 
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2.3 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

 

ภาพท่ี 2.2 http://www.lnwshop.com 

เวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการรร้านคา้ออนไลน์ (เวบ็ไซตส์ าเร็จรูป) มีการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ใชง้านง่าย 

และรองรับอุปกรณ์ท่ีหลายหลาย ซ่ึงเจา้ของร้านท่ีตอ้งการเปิดร้านคา้ เพียง  สมคัรสมาชิก และเขา้สู่

ขั้นตอน เปิดร้านค้าฟรี ก็สามารถมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ท่ีเป็นของตนเองได้ทันที โดยไม่มี

ค่าใชจ่้าย 
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ภาพท่ี 2.3 http://www.sevenstore.com/launches 

เวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้ ท่ีมีการน าระบบการขายแบบจบัฉลากมาใช ้ท่ีมีการ

ออกแบบหนา้เวบ็ไซตท่ี์เรียบง่ายแต่น่าสนใจ คณะผูจ้ดัท าจึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ 
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ภาพท่ี 2.4 https://www.w3schools.com/  

เวบ็ไซตท่ี์มาการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหลายภาษา โดยเฉพาะภาษา HTML และ CSS 

ท่ีจ  าเป็นต่อการสร้างและตกแต่งหนา้เวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 2.5 http://www.onlinetutorailsweb.com 

ช่องยูทูปท่ีสอนการสร้างหน้าเว็บไซต์ ขั้นสูง ท่ีมีบูรณาการระหว่างภาษา HTML CSS และ 

JavaScript ให้สามารถสร้างหนา้เวบ็ไซตท่ี์รองรับไดทุ้กอุปกรณ์ การท าอนิเมชนั การใชเ้ทคนิคพิเศษ

และสอนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะบนเวบ็ไซตด์ว้ยภาษา CSS 
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ภาพท่ี 2.6 http://www.htmlcolorcodes.com 

เวบ็ไซตท่ี์รวบรวมรหสัสี ทั้งแบบ HEX RGB หรือช่ือของสีต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการตกแต่งหนา้

เวบ็ไซต ์ซ่ึงสามารถเลือกเฉดสี ความเขม้ของสีและความสวา่งไดต้ามตอ้งการ โดยเวบ็ไซตจ์ะแสดง

รหสัสีรูปแบบต่างๆ ใหส้ามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ภาพท่ี 2.7 ระบบบริหารร้านขายเคร่ืองส าอาง 

กชพร ประสิทธ์ิแสง และพชัชระ ขนุณรงค ์(2559) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัท าระบบบริหารจดัการร้านขายเคร่ืองส าอาง เขียนดว้ยภาษา C# 

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการ

จดัการฐานขอ้มูล เป็นโปรแกรมระบบท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็น เช่น ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลการขาย 

การสั่งซ้ือ เปล่ียนแปลงและแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ โปรแกรมพฒันาให้เหมาะสมกบัการท างานตามความ

ตอ้งการของผูด้  าเนินกิจการ 
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ภาพท่ี 2.8 ระบบบริหารงานร้านขายกระเป๋าแฟชัน่ 

เกษมณี แกว้แสงงาม และภรณ์ทิพย ์บุญมี (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัท าระบบบริหารงานร้านขายกระเป๋าแฟชัน่ เขียนดว้ยภาษา C# 

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการ

จดัการฐานขอ้มูล ระบบบริหารงานร้านขายกระเป๋าแฟชัน่พฒันาข้ึนเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาขอ้มูลต่างๆ 

เช่น ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลการซ้ือขาย การจดัการสินคา้ช ารุด การจดัเคลมสินคา้กบัตวัแทน ลดเวลาและ

ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในระบบ 
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ภาพท่ี 2.9 ระบบบริหารจดัการร้านขายเส้ือ 

เธียร แสวงศรี (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั

สยาม ไดจ้ดัท าระบบบริหารจดัการร้านขายเส้ือ เขียนดว้ยภาษา C# โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual 

Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล ระบบสามารถ

รองรับการซ้ือขาย เก็บขอ้มูลลูกคา้ สรุปยอดสั่งซ้ือ การออกรายงานยอดขาย  
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ภาพท่ี 2.10 ระบบบริหารงานศูนยบ์  ารุงรักษารถยนตบ์นอินเทอร์เน็ต 

ชญานิศ ปรีดาวรรณกุล (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม ผูจ้ดัท าได้น าเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น โดยโปรแกรมท่ีใช้เขียนคือ Adobe 

Dreamweaver CS8 และการจัดการฐานข้อมูลใช้ Microsoft SQL Server 2008 มาประยุกต์ใช้เพื่อ

แกปั้ญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลวชิยัเวชอินเตอร์เนชนัแนล โดยใหพ้นกังานแจง้

ปัญหาผ่านระบบเว็บไซต์ ดว้ยโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ ท าให้เจา้หน้าท่ีแผนกสารสนเทศรับทราบ

ปัญหาของผูใ้ชง้านระบบแบบทนัทีทนัใด พร้อมใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชง้านระบบเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์รให้มีความสะดวก สบาย และประหยดัทรัพยากร

กระดาษ การออกรายงานเพื่อใช ้ในการตดัสินใจท าไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 2.11 เวบ็ไซตส์นบัสนุนการตดัสินใจการเลือกซ้ือจกัรยานส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ 

นนทวฒัน์ สถิตวฒันานนท ์และณฐัวฒิุ แยม้เนตร (2560) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยโปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาคือ Microsoft Visual Studio 2015 

โดยมีโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วน

ของผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลข่าวสารหนา้เวบ็ไซต ์ขอ้มูลสถานท่ีจดัจ าหน่าย 

สร้างค าถามในการเลือกซ้ือจกัรยาน ก าหนดสิทธ์การเขา้ใชร้ะบบ และส่วนของผูใ้ชง้านสามารถคน้หา

ขอ้มูลจกัรยานผา่นการตอบค าถามหนา้เวบ็ไซต ์เพิ่มขอ้มูลสถานท่ีจดัจ าหน่ายจกัรยาน 



 

 

บทท่ี 3 

รายละเอียดการปฏิบติังาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 บริษทั มาร์จินเฟรม จ ากดั (ส านกังานใหญ่)  โครงการ สามยา่น บิสซิเนสทาวน์  

654/16 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤตาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครฯ 10500 

 เวบ็ไซต:์ http://www.marginframe.com 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ และผลติภัณฑ์ทีใ่ห้บริการหลักขององค์กร 

มาร์จินเฟรม เป็นบริษทัออกแบบและบริหารระบบเทคโนโลยีออนไลน์ครบวงจร โดยเฉพาะ

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ทีมงานของบริษทั มีประสบการณ์การท างานใกลชิ้ตกบั

บริษทัคา้ปลีก (Retailer) นานาชาติ และผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัซ่ึงมีวิสัยทศัน์ในการแข่งขนัในตลาด

ออนไลน์  

บริษทัน าเอาความคิด ความตอ้งการของลูกคา้มาสร้างเป็นระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดีไซน์การออกแบบท่ีโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ตามตวัตนแบรนด์ของลูกคา้ ซ่ึงการท างานร่วมกบัทีมงาน

มืออาชีพ และผูบุ้กเบิกการขายสินคา้ออนไลน์นั้นท าให้บริษทัพร้อมไปดว้ยประสบการณ์ และวิธีการ

จดัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ใหเ้ขา้กบัการจดัการธุรกิจต่างๆ ไดอ้ยา่งล่ืนไหลท่ีสุด 

3.3 รูปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร  

ประธานบริษทั

ฝ่ายออกแบบ ผูจ้ดัการโปรเจค

นกัพฒันาโปรแกรม

ฝ่ายสนบัสนุนลูกคา้

DevOps

การเงิน
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นกัศึกษาภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม จ านวน 

3 คน ไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ในต าแหน่งต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ณ บริษทั มาร์จินเฟรม จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ดงัน้ี 

1. นายวรีภทัร  สินบุญยะมะ ต าแหน่ง DevOps 

ไดรั้บมอบหมายให้ท าการศึกษาการส่งโค๊ด ข้ึนไปบนัทึกบนเคร่ืองแม่ข่าย  ให้ผูใ้ชง้าน

เขา้ถึงโปรแกรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพไปจนถึงการติดตามสถานะการท างานของ

โปรแกรมเพื่อน ากลบัมาพฒันาปรับปรุงกระบวนการพฒันาโปรแกรม 

1. การใชค้  าสั่ง  Command Linux 
2. การตั้งค่าเคร่ืองแม่ข่าย 
3. การเขียน Script Deployment 
4. การใช ้Git 
5. การใช ้Docker and Kubernetes 
6. การท า  Load test and Monitoring 

2. นายศุภกร  ถิระวทิยากุล ต าแหน่ง Tester / Support 

ไดรั้บมอบหมายใหท้ าการศึกษาการท างานของระบบจดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์และ

ทดสอบการท างานของระบบวา่เป็นไปตามตอ้งการท่ีลูกคา้ตอ้งการ ไดแ้ก่ 

1. การเขียนอธิบายวธีิการใชง้านระบบ (Test scenario) 

2. การทดสอบการท างานของระบบ วา่ถูกตอ้งหรือไม่  

3. ก าหนดคุณสมบติัของระบบจดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์

4. ท าระบบ “การขายแบบจบัฉลาก” ในการจองสินคา้ 

5. ศึกษาขอ้มูลต่างๆ ของส่วนต่อขยาย เพื่อไดรู้้ส่วนเพิ่มเติมขอระบบจดัการเน้ือหาบน

เวบ็ไซต ์
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3. นายวรากร  ด าเนินเกียรติ  ต าแหน่ง Frontend Developer 

ได้รับมอบหมายให้ศึกษาการสร้างหน้าเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS ตามการ

ออกแบบของทีมออกแบบ แกไ้ขหนา้เวบ็ไซตต์ามความตอ้งการของลูกคา้ และส่วนอ่ืนๆ ดงัน้ี 

1. สร้างหนา้เวบ็ไซต ์“การขายแบบจบัฉลาก” 

2. แปลภาษาในจุดท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

3. ทดสอบระบบการท างานของเวบ็ไซต ์

4. เรียนรู้การท างานของระบบจดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 นายโชติ ล้ีตระกูล   ต าแหน่ง  DevOps 

 นางสาวกมลชนก เมืองทอง         ต าแหน่ง  Quality Assurance / Tester 

 นายอนุสรณ์ สมบูรณ์เถกิง  ต าแหน่ง  Frontend Developer 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

เร่ิมเข้าปฏิบติังานท่ีบริษทั มาร์จินเฟรม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ตั้ งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม     

พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รวมเป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1  รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของระบบ และน ามาปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อจดัท า

เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก 

3.7.2 ศึกษาวิธีการเขียนเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML CSS และศึกษาระบบการท างานของ 

Magento 

3.7.3 สร้างเซิร์ฟเวอร์แยกออกจาก เซิร์ฟเวอร์หลกัของบริษทั และคดัลอกโคด้ทั้งหมดของ

เวบ็ไซตล์งเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการแกไ้ข เพิ่มเติมส่วนหนา้เวบ็ไซต ์

3.7.4 ติดตั้งโปรแกรมท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 

1. Visual Studio Code 2019 ส าหรับการแกไ้ขโคด้ 

2. เวบ็ไซต ์https://bitbucket.org ส าหรับการรับ ส่งโคด้กบัผูร่้วมงาน 
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3.  เวบ็ไซต์ https://manage.runcloud.io ส าหรับการส่งโคด้ไปยงัเซิร์ฟเวอร์เพื่อทดลอง

ใชง้านเวบ็ไซต ์

3.7.5 การออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์
1. หนา้เวบ็ไซตส์ าหรับหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพท่ี 3.3 หนา้รายการสินคา้ 

1 

2

  1 
3 
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หนา้รายการสินคา้ ส าหรับลูกคา้ท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม จะตอ้งลงทะเบียนทางเวบ็ไซตห์ลกั 

จากนั้นระบบจะส่งลิงค ์ใหลู้กคา้ และน าทางมายงัหนา้รายการสินคา้ท่ีร่วมรายการ 

 หนา้รายการสินคา้ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ภาพตวัอยา่งสินคา้ 

2. ช่ือสินคา้ ยีห่อ้สินคา้ ราคาสินคา้ 

3. ปุ่ม “Join Raffle”  

รายการสินค้าถูกแสดงในรูปแบบตาราง 5 คอลัมน์ โดยข้อมูลแต่ละส่วนถูกดึงมาจาก

ฐานขอ้มูลท่ีถูกก าหนด เปล่ียนแปลงและแก้ไข โดยผูดู้แลระบบ ผ่านทางระบบจดัการเน้ือหาบน

เวบ็ไซต ์ 
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ภาพท่ี 3.4 หนา้รายละเอียดสินคา้ 
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หนา้รายละเอียดสินคา้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1. ส่วนรูปภาพและค าอธิบายสินคา้ 

2. ส่วนรายละเอียดสินคา้ ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้ ยีห่อ้สินคา้ ราคาสินคา้ วนัหมดเขตร่วมกิจกรรม สี

หรือขนาดของสินคา้ท่ีมีจ  าหน่าย  

3. ส่วนขอ้มูลส าหรับติดต่อลูกคา้ ช่องทางการช าระเงินและปุ่มร่วมกิจกรรม 

 

ภาพท่ี 3.5 หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลการติดต่อ 

แสดงหนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลการติดต่อ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่ต  าบล อ าเภอ จงัหวดั และ

รหสัไปรษณีย ์
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอส าหรับการกรอกช่องทางการช าระเงิน 

หนา้จอส าหรับการกรอกขอ้มูลการช าระเงิน ไดแ้ก่ ช่ือหนา้บตัร หมายเลขบตัร วนัหมดอายแุละ

รหสัหลงับตัร หากเคยร่วมกิจกรรมมาก่อน ขอ้มูลจะถูกแสดงโดยอตัโนมติั 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้ขอบคุณลูกคา้ 

หนา้ขอบคุณลูกคา้ แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้ท่ีเลือก โดยมีรูปสินคา้ ช่ือสินคา้ สีหรือขนาด

สินคา้ ราคาสินคา้ และปุ่ม “BAK TO SHOP”  
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2. หนา้เวบ็ไซตส์ าหรับหนา้จออุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

ในส่วนน้ีระบบการท างานจะเหมือนกบัหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่มีการปรับเปล่ียนขนาด

ความกวา้งของหน้าจอให้มีขนาดเร่ิมต้นท่ี 320 พิกเซล และสูงสุดไม่เกิน 720 พิกเซล 

(ส าหรับอุปกรณ์แทบ็เล็ต) 

 

ภาพท่ี 3.8 หนา้รายการสินคา้บนโทรศพัทมื์อถือ 

รายการสินคา้จะถูกแสดงเพียง 2 แถว ส าหรับโทรศพัท์มือถือ โดยแสดงภาพตวัอย่างสินคา้ 

รายละเอียดสินค้า และปุ่ม “JOIN RAFFLE” หากลูกค้าลงทะเบียนสินค้านั้ นๆ แล้ว ปุ่ม JOIN 

RAFFLE จะเป็นสีเทา  
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ภาพท่ี 3.9 หนา้รายละเอียดสินคา้บนโทรศพัทมื์อถือ 

หนา้จอแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ส่วนแสดงรูปภาพสินคา้ และค าอธิบายสินคา้  2.ส่วนรายละเอียด

สินคา้ ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้ ยี่ห้อสินคา้ ราคาสินคา้ วนัหมดเขตร่วมกิจกรรม สีหรือขนาดของสินค้าท่ีมี

จ  าหน่าย 3.ส่วนขอ้มูลส าหรับติดต่อลูกคา้ ช่องทางการช าระเงินและปุ่ม JOIN RAFFLE 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลการติดต่อบนโทรศพัทมื์อถือ 

หน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลการติดต่อบนโทรศพัท์มือถือ สามารถปัดข้ึนหรือลง เพื่อกรอก

ขอ้มูลไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่ต  าบล อ าเภอ จงัหวดั และรหสัไปรษณีย ์
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอส าหรับกรอกช่องทางช าระเงินบนโทรศพัทมื์อถือ 

หนา้จอส าหรับการกรอกขอ้มูลการช าระเงิน ไดแ้ก่ ช่ือหนา้บตัร หมายเลขบตัร วนัหมดอายแุละ

รหสัหลงับตัร หากเคยร่วมกิจกรรมมาก่อน ขอ้มูลจะถูกแสดงโดยอตัโนมติั 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้ขอบคุณลูกคา้บนโทรศพัทมื์อถือ 

หนา้ขอบคุณลูกคา้ แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้ท่ีเลือก โดยมีรูปสินคา้ ช่ือสินคา้ สีหรือขนาด

สินคา้ ราคาสินคา้ และปุ่ม “BAK TO SHOP”  

3.7.6 พฒันาระบบโดยสร้างโครงสร้างหนา้จอดว้ย HTML ตกแต่งดว้ย CSS แลว้น าโคด้ PHP 

มาจบัเขา้กบัส่วนต่างๆ บนเวบ็ไซต ์และก าหนดคุณสมบติัของสินคา้ดว้ย Magento 

3.7.7 ทดสอบระบบและสรุปผล 

3.7.8 จดัท าเอกสารรูปเล่มรายงาน และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
1. ศึกษาขอ้มูลและความตอ้งการของ

ลูกคา้ 
    

2. ศึกษาการพฒันาเวบ็ไซต์ 
3. สร้างเซิร์ฟเวอร์แยกออกจาก

ฐานขอ้มูลบริษทั 
4. ติดตั้งโปรแกรมท่ีจ าเป็น 
5. ออกแบบหนา้จอ 
6. พฒันาเวบ็ไซต ์
7. ทดสอบและสรุปผล 
8. จดัท าเอกสาร 

 
 

 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1.1.1 CPU Core-i7 10900K 3.5GHz 

1.1.2 Solid State Drive 256 GB 

1.1.3 RAM DDR4 BUS3200 16 GB 

1.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

1.2.1 CPU Core i3 10100 

1.2.2 Hard Disk 200 GB  

1.2.3 RAM DDR4 BUS2400 8 GB 

1.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย 

1.3.1 CPU 2 Core 

1.3.2 Solid State Drive 50 GB 

1.3.3 Ram 4GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM 
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2. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

2.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

2.1.1 Microsoft Windows 10 

2.1.2 Magento Version 2.4 

2.1.3 Visual Studio Code 2019 

2.1.4 เวบ็ไซต ์https://bitbucket.org 

2.1.5 เวบ็ไซต ์https://manage.runcloud.io 

2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

2.2.1 Microsoft Windows 7 หรือสูงกวา่ 

2.2.2 Microsoft Edge, Google Chrome, Safari 

2.2.3 Magento Version 2.4 

2.2.4 เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก 

2.3 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย 

2.3.1 PHP Script Language Version 7.4 

2.3.2 Apache HTTP Server 2.4.48 

2.3.3 MariaDB 10.4.21 

2.3.4 Redis 4.0.9 

2.3.5 Magento Version 2.4 

2.3.6 เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก 



บทท่ี 4 

ผลการปฏิบติังานตามโครงการ 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หนา้เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก มีขั้นตอนการท างานดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 หนา้จอคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้รายการสินคา้ 

หนา้แรกของเวบ็ไซตแ์สดงรายการสินคา้ท่ีเขา้ร่วมรายการ ลูกคา้ท่ีลงทะเบียนจากเวบ็ไซต์

หลกัแลว้ จะไดรั้บสิทธิในการเขา้ร่วมกิจกรรม  

1 

2 2.1 

2.2

 
 2.1 2.2

 
 2.1 
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หนา้รายการสินคา้ มีรายละเอียดดั้งน้ี 

1. ส่วนของแบบเนอร์ส าหรับแสดง โปรโมชัน่ หรือสินคา้ใหม่ และแสดงช่ือเวบ็ไซต์ 

2. รายการสินคา้ 

2.1 รูปภาพตวัอยา่งสินคา้ 

2.2 รายละเอียดสินคา้เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้ ช่ือแบรนดสิ์นคา้ และราคาสินคา้ 

2.3 ปุ่ม “Join Raffle” เม่ือคลิกจะไปยงัหนา้รายละเอียดสินคา้นั้นๆ 

สินคา้ใดท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดล้งทะเบียน ปุ่ม Join Raffle จะแสดงเป็นสีด า และเม่ือลูกคา้ละทะเบียน

สินคา้นั้นๆ แลว้ จะแสดงเป็นสีเทา และไม่สามารถลงทะเบียนซ ้ าได ้  
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ภาพท่ี 4.2 หนา้รายละเอียดสินคา้ (รูปภาพตวัอยา่งสินคา้) 

 หนา้รายละเอียดสินคา้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1. ส่วนรูปภาพและค าอธิบายสินคา้ (ภาพท่ี 4.2) 

2. ส่วนรายละเอียดสินคา้ ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้ ยีห่อ้สินคา้ ราคาสินคา้ วนัหมดเขตร่วมกิจกรรม สี

หรือขนาดของสินคา้ท่ีมีจ  าหน่าย (ภาพท่ี 4.3) 

3. ส่วนขอ้มูลส าหรับติดต่อลูกคา้ ช่องทางการช าระเงินและปุ่มร่วมกิจกรรม (ภาพท่ี 4.3) 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้รายละเอียดสินคา้ (ขอ้มูลสินคา้ และท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งสินคา้) 

 หนา้รายละเอียดสินคา้ แสดงขอ้มูลสินคา้ และท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งสินคา้ ไดแ้ก่ 

1.  ช่ือสินคา้ และรุ่นของสินคา้ 

2.  ราคาสินคา้ 

3.  วนัและเวลา ท่ีปิดการลงทะเบียน 

4.  ตวัเลือกของสินคา้ เช่น สี ขนาด เป็นตน้ 

5.  ท่ีอยู่ส าหรับจดัส่งสินคา้ หากลูกค้าเคยสั่งซ้ือสินคา้จากทางเว็บไซต์มาก่อน ข้อมูลท่ีอยู่

ส าหรับการสั่งซ้ือล่าสุดจะถูกแสดงโดยอตัโนมติั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1   แสดงท่ีอยู่ในการจดัส่งสินคา้ ลูกคา้สามารถคลิกเพื่อเลือกรายการท่ีอยู่ หากลูกคา้

เคยระบุท่ีอยูไ่วห้ลายท่ี 

1 

2 
3 

4 

5 5.1 

5.3 

5.2 

6 
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5.2   ปุ่มแกไ้ขท่ีอยู ่เม่ือคลิกจะปรากฏหนา้จอส าหรับแกไ้ขท่ีอยู ่โดยจะแสดงท่ีอยูล่่าสุด

ท่ีลูกคา้เลือกไวเ้พื่อแกไ้ข (ภาพท่ี 4.4) 

5.3   ปุ่มเพิ่มท่ีอยู ่เม่ือคลิกจะปรากฏหนา้จอส าหรับเพิ่มท่ีอยูใ่หม่ โดยจะไม่มีขอ้มูลท่ีอยู่

ในละช่อง (ภาพท่ี 4.4) 

6. ปุ่ม Join Raffle เม่ือกดจะแสดงหนา้จอส าหรับระบุขอ้มูลการช าระเงิน (ภาพท่ี 4.5)  
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลท่ีอยู ่

หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลท่ีอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กรอกช่ือลูกคา้ 

2. กรอกนามสกุลลูกคา้ 

3. ท่ีอยูลู่กคา้ 

4. จงัหวดั (เลือกจากฐานขอ้มูล) 

5. อ าเภอ/ แขวง (เลือกจากฐานขอ้มูล) 

6. ต าบล/ เขต (เลือกจากฐานขอ้มูล) 

7. รหสัไปรษณีย ์

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 
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8. ปุ่ม CANCEL เม่ือกดจะปิดหนา้จอส าหรับแกไ้ขท่ีอยู ่

9. ปุ่ม OK เม่ือคลิกจะแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ และบนัทึกไปยงัฐานขอ้มูล 

กรณีของหนา้จอเพิ่มท่ีอยูใ่หม่ จะมีลกัษณะเหมือนกบัหนา้จอแกไ้ขท่ีอยู ่แต่จะไม่มีขอ้มูลท่ีอยู่

ในแต่ละช่อง 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลการช าระเงิน 

หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลการช าระเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประเภทของบตัร เป็นรายการใหลู้กคา้กดเลือก 

2. ช่ือหนา้บตัร 

3. เลขบตัร 

4. วนัหมดอาย ุ

5. เลข CVV 

6. ปุ่ม CANCEL เม่ือกดจะปิดหนา้จอการช าระเงิน 

7. ปุ่ม SUBMIT เม่ือคลิกจะบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ไปยงัฐานขอ้มูล 

หากเคยร่วมกิจกรรมมาก่อน ขอ้มูลจะถูกแสดงโดยอตัโนมติั 

  

1 

2 

3 

4 

6 

5 

7 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้ขอบคุณลูกคา้ 

หน้าขอบคุณลูกคา้ แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้ท่ีเลือก โดยมีรูปสินคา้ ช่ือสินคา้ สีหรือขนาด

สินคา้ และราคาสินคา้  

หากลูกคา้คลิกปุ่ม BACK TO SHOP จะน าทางลูกคา้ไปยงัหนา้รายการสินคา้ 

  



41 
 

 

ภาพท่ี 4.7 หนา้รายการสินคา้ท่ีลูกคา้ลงทะเบียนแลว้ 

เม่ือกลบัมาท่ีหน้ารายการสินค้าอีกคร้ัง สินคา้ใดท่ีลูกคา้ลงทะเบียนแล้วถูกแสดงเป็นสีเทา 

ลูกคา้ไม่สามารถลงทะเบียนซ ้ าไดอี้ก แต่สามารถคลิกท่ีรูปสินคา้ไปยงัหน้ารายละเอียดสินคา้ เพื่อดู

ขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เลือกไวไ้ด ้
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ภาพท่ี 4.8 สินคา้ท่ีลูกคา้ลงทะเบียนแลว้ 

หนา้รายละเอียดสินคา้ท่ีแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนของลูกคา้ แสดงตวัเลือกสินคา้ท่ีลูกคา้เลือก 

และขอ้มูลท่ีอยู ่ท่ีลูกคา้กรอกไว ้
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4.1.2 หนา้จอเทบ็เล็ต 

 
 

ภาพท่ี 4.9 หนา้รายการสินคา้ 
 

หนา้รายการสินคา้บนหนา้จอแทบ็เล็ตจะถูกลดขนาดดา้นขา้งลง ท าให้เหลือสินคา้ท่ีแสดงเพียง 
4 คอลมัน์ 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้รายละเอียดสินคา้ (รูปภาพตวัอยา่งสินคา้) 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้รายละเอียดสินคา้ (ขอ้มูลสินคา้ และท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งสินคา้) 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอส าหรับกรอกท่ีอยูจ่ดัส่งสินคา้ 

หนา้จอส าหรับกรอกท่ีอยูจ่ะมีขนาดเล็กลง เม่ือตอ้งการกรอกขอ้มูลในส่วนท่ีมองไม่เห็น ลูกคา้

ตอ้งใช้น้ิวเล่ือนหน้าจอข้ึน (scroll) จึงจะสามารถกรอกขอ้มูลทั้งหมดได้ ได้แก่ ช่ือลูกคา้ นามสกุล

ลูกคา้ ท่ีอยูลู่กคา้ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล รหสัไปรษณีย ์ปุ่ม CANCEL เม่ือกดจะปิดหนา้จอส าหรับแกไ้ข

ท่ีอยู ่และปุ่ม OK เม่ือคลิกจะแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ และบนัทึกไปยงัฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลการช าระเงิน 

หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลการช าระเงินท่ีมีขนาดเล็กลง มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประเภทของบตัร เป็นรายการใหลู้กคา้กดเลือก 

2. ช่ือหนา้บตัร 

3. เลขบตัร 

4. วนัหมดอาย ุ

5. เลข CVV 

6. ปุ่ม CANCEL เม่ือกดจะปิดหนา้จอการช าระเงิน 

7. ปุ่ม SUBMIT เม่ือคลิกจะบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ไปยงัฐานขอ้มูล 

หากเคยร่วมกิจกรรมมาก่อน ขอ้มูลจะถูกแสดงโดยอตัโนมติั 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้ขอบคุณลูกคา้ 

 หนา้ขอบคุณลูกคา้ท่ีมีขนาดเล็กลง แต่มีการแสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เลือก โดยมีรูปสินคา้ ช่ือ

สินคา้ สีหรือขนาดสินคา้ และราคาสินคา้  หากลูกคลิกปุ่ม BACK TO SHOP จะน าทางลูกคา้ไปยงั

หนา้รายการสินคา้ 
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4.1.3 หนา้จอโทรศพัทมื์อถือ 

 

ภาพท่ี 4.15 หนา้รายการสินคา้ 

เน่ืองจากเป็นอุปกรณืท่ีมีพื้นท่ีดา้นขา้งแคบ จึงก าหนดให้แสดงรายการสินคา้เพียง 2 คอลมัน์ 

เพื่อใหลู้กคา้สามารถเห็นรูปภาพตวัอยา่ง  และช่ือสินคา้ไดช้ดัเจน 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้รายละเอียดสินคา้ (รูปภาพตวัอยา่งสินคา้) 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้รายละเอียดสินคา้ (ขอ้มูลสินคา้ และท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งสินคา้) 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอส าหรับกรอกท่ีอยูจ่ดัส่งสินคา้ 

หนา้จอส าหรับกรอกท่ีอยูจ่ะมีขนาดเล็กลง เม่ือตอ้งการกรอกขอ้มูลในส่วนท่ีมองไม่เห็น ลูกคา้

ตอ้งใช้น้ิวเล่ือนหน้าจอข้ึน (scroll) จึงจะสามารถกรอกขอ้มูลทั้งหมดได้ ได้แก่ ช่ือลูกคา้ นามสกุล

ลูกคา้ ท่ีอยูลู่กคา้ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล รหสัไปรษณีย ์ปุ่ม CANCEL เม่ือกดจะปิดหนา้จอส าหรับแกไ้ข

ท่ีอยู ่และปุ่ม OK เม่ือคลิกจะแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ และบนัทึกไปยงัฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอส าหรับ กรอกขอ้มูลการช าระเงิน 

หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลการช าระเงินท่ีมีขนาดเล็กลง แต่มีการท างานเหมือนกบัหนา้จอ

คอมพิวเตอร์ทุกประการ 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้ขอบคุณลูกคา้ 

หน้าขอบคุณลูกคา้ท่ีมีขนาดเล็กลง แต่มีการแสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เลือก เหมือนหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ 
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4.2 ขั้นตอนการทดสอบการใช้งาน 

 

ภาพท่ี 4.21 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ในกรณีท่ีลูกคา้กรอกขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได ้และระบบท าการ

แสดงกรอบขอ้มูลเป็นสีแดง และแสดงค าเตือนดงัต่อไปน้ี 

1. กรุณาระบุช่ือ 
2. กรุณาระบุนามสกุล 
3. กรุณาระบุท่ีอยู ่
4. กรุณาเลือกจงัหวดั 
5. กรุณาเลือกอ าเภอ หรือแขวง 
6. กรุณาเลือกต าบล หรือเขต 
7. รหสัไปรษณียไ์ม่ถูกตอ้ง 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

7 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงการ 

5.1.1 สรุปผลโครงการ 

เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก เป็นส่วนหน่ึงของเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท่ีช่วยส่งเสริม

การขายให้เจา้ของธุรกิจ ส าหรับสินคา้รุ่นพิเศษท่ีจ าเป็นตอ้งสั่งจองล่วงหนา้ ลดการกกัตุนสินคา้ของ

พอ่คา้คนกลาง ท าใหลู้กคา้ไดสิ้นคา้ตามราคาขายจริงและมีโอกาสเขา้ถึงสินคา้นั้นๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดรั้บผดิชอบจดัท าใน 3 ส่วน คือ  

1. สร้างหนา้เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 

Code 2019 ดว้ยภาษา HTML ตกแต่งดว้ยภาษา CSS 

2. ตั้งค่าระบบ เลือกเพิ่มสินคา้ ก าหนดคุณลกัษณะสินคา้ โดยใชร้ะบบจดัการเน้ือหาบน

เวบ็ไซต ์และติดตั้งส่วนขยายท่ีจ าเป็นต่อระบบ 

3. คดัลอกและตรวจสอบโคด้ของระบบ ดว้ยเวบ็ไซต ์https://bitbucket.org และบนัทึก

โคด้ชุดใหม่ไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายดว้ยเวบ็ไซต ์https://manage.runcloud.io 

5.1.2 ขอ้จ ากดัและปัญหาของโครงการ 

นกัศึกษาขาดความช านาญในภาษา CSS ท าใหใ้ชเ้วลานานในการสร้างหนา้เวบ็ไซต ์ 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

1.  จดัเรียงสินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพื่อใหง่้ายต่อการคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการ 

2.  จดัเรียงตวัอกัษรหนา้รายละเอียดสินคา้ใหง่้ายต่อการอ่าน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. มีโอกาสไดเ้รียนรู้การท างานจริงจากบริษทัท่ีมีประสบการณ์ 

2. เรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากการเรียน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 



57 
 

1. ขอ้จ ากดัในดา้นการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบา้นผา่นระบบออนไลน์ ท าใหบ้า้งคร้ัง

การส่ือสารคลาดเคล่ือนและไดรั้บประสบการณ์ไม่เตม็ท่ี 

2. ภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบา้น 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ทางมหาวทิยาลยัอาจช่วยเหลือนกัศึกษาดว้ยการงดเก็บค่าส่วนกลาง หรือช่วย

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางอยา่ง เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 

2. ควรมีคู่มือ หรือแนวทางการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา ส าหรับนกัศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
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ภาคผนวก



 
 

ภาคผนวก ก 

แผนผงัระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 แผนผงัระบบงาน

เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก

การจดัการฐานขอ้มูล

ขอ้มูลลูกคา้

ขอ้มูลสินคา้

ขอ้มูลโปรโมชัน่

การจดัการขอ้มูลสินคา้

ขอ้มูลตวัเลือกสินคา้

รูปภาพสินคา้

ระยะเวลาการลงทะเบียนสินคา้

การจดัการขอ้มูลลูกคา้

ขอ้มูลท่ีอยูลู่กคา้

ขอ้มูลการช าระเงิน



 
 

ภาคผนวก ข 
การออกแบบระบบงาน 

 

ภาพท่ี ข.1 E-R Diagram  ภาษาไทย 
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ภาพท่ี ข.2 E-R Diagram  ภาษาองักฤษ 
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ตารางท่ี ข.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Address 
Campaign 
Campaign subscribes 
City 
Customers 
District 
Product 
Subdistrict 

ตารางขอ้มูลท่ีอยู ่
ตารางขอ้มูลกิจกรรม 
ตารางขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ตารางขอ้มูลจงัหวดั 
ตารางขอ้มูลลูกคา้ 
ตารางขอ้มูลอ าเภอ 
ตารางขอ้มูลสินคา้ 
ตารางขอ้มูลต าบล 

ตารางท่ี ข.2 ตารางขอ้มูลสินคา้ (Product) 

Name Type PK M Refer to Description 

Product_id Int(11) YES YES  รหสั 

Campaign_id Int(11) NO YES Campaign. 
Campaign_id 

รหสัแคมเปญ 

Name Varchar(255) NO YES  ช่ือ 

Price Int(11) NO YES  ราคา 

Size Varchar(5) NO YES  ขนาด 

Image_path Varchar(255) NO YES  ช่ือไฟลรู์ป 

Create_date Date(255) NO YES  วนัท่ีสรา้ง 
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ตารางท่ี ข.3 ตารางขอ้มูลกิจกรรม (Campaign) 

Name Type PK M Refer to Description 

Campaign_id Int(11) YES YES  รหสัแคมเปญ 

Price Int(11) NO YES  ราคา 

Spccial_price Int(11) NO YES  ราคาพิเศษ 

Image_path Varchar(255) NO YES  ช่ือไฟลรู์ป 

Brand Varchar(255) NO YES  ย่ีหอ้ 

Image_path Varchar(255) NO YES  ช่ือไฟลรู์ป 

Create_date Date(255) NO YES  วนัท่ีสรา้ง 

Raffle_start Date(255) NO YES  วนัเริ่มตน้ระบบสุม่สิน้คา้ 

Raffle_end Date(255) NO YES  วนัสิน้สดุระบบสุม่สิน้คา้ 

ตารางท่ี ข.4 ตารางขอ้มูลลูกคา้ (Customer) 

Name Type PK M Refer to Description 

User_id Int(11) YES YES  รหสัลกูคา้ 

First_name Varchar(255) NO YES  ช่ือ 

Last_name Varchar(255) NO YES  นามสกลุ 

Email Varchar(255) NO YES  เมล 

Password Varchar(255) NO YES  รหสั 

Telephone Varchar(255) NO YES  เบอรโ์ทรศพัท ์

Create_date Date(255) NO YES  วนัท่ีสรา้ง 

Updated Date(255) NO YES  วนัท่ีแกไ้ข 
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ตารางท่ี ข.5 ตารางขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม (Campaign subscribes) 

Name Type PK M Refer to Description 

Entity_id Int(11) PK YES  รหสัจากจองสินคา้ 

Customer_id Int(11) PK YES Customers. 
Customer_id 

รหสัลกูคา้ 

Campaign_id Int(11) FK YES Campaign. 
Campaign_id 

รหสัแคมเปญ 

Product_id Int(11) FK YES Product. 
Product_id 

รหสัสินคา้ 

Shipping_id Int(11) FK YES Shipping. 
Shipping_id 

รหสัการจดัสง่ 

Shipping Varchar(255) NO YES  การจดัสง่ 

Payment Varchar(255) NO YES  การจา่ยเงิน 

Raffle_status Varchar(255) NO YES  สถานะ 

Create_date Date(255) NO YES  วนัท่ีสรา้ง 

Updated Date(255) NO YES  วนัท่ีแกไ้ข 
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ตารางท่ี ข.6 ตารางขอ้มูลท่ีอยู ่(Address) 

Name Type PK M Refer to Description 

Address_id Int(11) PK YES  รหสัท่ีอยู่ 

User_id Int(11) FK YES Customers. 
User_id 

รหสัลกูคา้ 

City_id Int(11) FK YES City. 
City_id 

รหสัจงัหวดั 

District_id Int(11) FK YES District. 
District_id 

รหสัอ าเภอ 

Subdistrict_id Int(11) FK YES Subdistrict. 
Subdistrict_id 

รหสัต าบล 

First_name Varchar(255) NO YES  ช่ือ 

Last_name Varchar(255) NO YES  นามสกลุ 

Telephone Varchar(255) NO YES  เบอรโ์ทรศพัท ์

Post_code Varchar(255) NO YES  รหสัไปรษณีย ์

ตารางท่ี ข.7 ตารางขอ้มูลจงัหวดั (City) 

Name Type PK M Refer to Description 

City_id Int(11) PK YES  รหสัจงัหวดั 

Country_id Int(11) FK YES Country. 
Country_id 

รหสัประเทศ 

Code Varchar(255) NO YES  รหสัพืน้ท่ี 

Name Varchar(255) NO YES  ช่ือจงัหวดั 
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ตารางท่ี ข.8 ตารางขอ้มูลอ าเภอ (District) 

Name Type P M Refer to Description 

District_id Int(11) PK YES  รหสัอ าเภอ 

City_id Int(11) FK YES City. 
City_id 

รหสัจงัหวดั 

Code Varchar(255) NO YES  รหสัพืน้ท่ี 

Name Varchar(255) NO YES  ช่ืออ าเภอ 

ตารางท่ี ข.9 ตารางขอ้มูลต าบล (Subdistrict) 

Name Type P M Refer to Description 

Subdistrict_id Int(11) PK YES  รหสัต าบล 

District_id Int(11) FK YES District. 
District_id 

รหสัอ าเภอ 

Code Varchar(255) NO YES  รหสัพืน้ท่ี 

Name Varchar(255) NO YES  ช่ือต าบล 
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ภาพท่ี ข.3  Context Diagram เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก 
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ภาพท่ี ข.4 Data flow level 0 เวบ็ไซตก์ารขายแบบจบัฉลาก 
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ภาพท่ี ข.5 Data flow level 1 Process 1 : สมคัรสมาชิก 
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ภาพท่ี ข.6 Data flow level 1 Process 2 : เขา้สู่ระบบ 
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ภาพท่ี ข.7 Data flow level 1 Process 3 : คน้หาสินคา้ 
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ภาพท่ี ข.8 Data flow level 1 Process 4 : การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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ภาพท่ี ข.9 Data flow level 1 Process 5 : การสั่งซ้ือสินคา้ 
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ภาพท่ี ข.10 Data flow level 1 Process 6 : ตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือสินคา้ 
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ภาพท่ี ข.11 Data flow level 1 Process 7 : ตรวจสอบสินคา้คงเหลือ



 
 

ภาคผนวก ค 

รูปภาพขณะปฏิบัติงาน 

นายศุภกร ถิระวทิยากุล 
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ภาพท่ี ค.8 ทดสอบการท างานของ server 
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ภาพท่ี ค.10 ติดตั้งส่วนขยายของระบบ magento 
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ภาพท่ี ค.12 แกไ้ขหนา้เวบ็ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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ภาพท่ี ค.13 ออกแบบหนา้จอเวบ็ไซต์ 
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ภาพท่ี ค.14 วางโครงสร้างหนา้จอดว้ย HTML  



91 
 

 

ภาพท่ี ค.15 น าขอ้ความแปลภาษา เพิ่มไปยงัหนา้เวบ็ไซต ์
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