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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาเว็บไซต์โปรโมทสิ นค้า จากเว็บไซต์ shopat24.com โชว์ขอ้ มูลบนหน้าเว็บ
โดยได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิ ด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เว็บ ไซต์โปรโมทนั้นตอบ
โจทย์ผใู ้ ช้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย
2.1 HTML[1]
เป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล HTML ย่อ
มาจากคาว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึ ง ข้อความที่ เชื่ อมต่อกันผ่านลิ้ ง
(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผลสิ่ งต่างๆที่ แสดง
อยูบ่ นเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็
เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink
ทางคณะผูจ้ ดั ทานามาใช้ทาในส่ วนของเนื้อหาสิ นค้า คือ ใช้จดั หน้าเนื้ อหาสิ นค้าและใช้ใส่
ลิงค์สินค้าเพื่อไปยังหน้าที่ตอ้ งการ
2.2 WordPress[2]
โปรแกรมส าเร็ จ รู ปที่ มี ไ ว้เ พื่ อ สร้ า งและจั ด การเนื้ อ หาบนอิ น เทอร์ เ น็ ต (Contents
Management System หรื อ CMS) กล่าวคือ ทาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของเราอย่างเช่น Macromedia Dreamwaver, Microsoft Fontpage เป็ นต้น
CMS ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานบนอินเทอร์ เน็ตโดยตรง หมายความว่า เมื่อจะใช้งานโปรแกรม
นี้ สามารถใช้ได้ทนั ทีผา่ นอินเทอร์ เน็ต เพียงทาการล็อกอินเข้าสู่ ระบบจัดการของ CMS นั้นๆ
ทางคณะผูจ้ ดั ทาใช้ WordPress ทาในส่ วนของเว็บไซต์ คือ การจัดเนื้ อหาต่างๆในเว็บไซต์
แต่ละหน้า และ ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้สะดวกและใช้งานง่าย
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2.3 Plugins[3]
คือ ส่ วนเสริ มของ WordPress ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กบั เว็บ เปรี ยบเสมือนการอัพเกรด
เครื่ องยนต์ให้ทางานในแบบที่เราต้องการ หรื อแม้แต่ดดั แปลงการสาหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น
การใช้ปลัก๊ อิน WooCommerce เพื่อสร้างร้านค้าขายสิ นค้าออนไลน์ ปลัก๊ อิน Seed Social ที่ใช้แชร์
บทความไปยัง Social Network ของไทยที่สามารถแชร์ไปที่ Line ได้ดว้ ย
ทางคณะผูจ้ ดั ทานามาใช้ทาในส่ วนของสิ นค้าและรี ววิ สิ นค้า คือ ปลัก๊ อินใช้สร้างร้านค้าเพื่อ
ลงสิ นค้าในหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และ ยังสามารถ จัดรู ปแบบสิ นค้าให้ตามที่เรากาหนด
2.4 Xampp[4]
Xamppคือ โปรแกรมสาหรับจาลองเครื่ องคอมพิวเตอร์ของเราให้ ทางานในลักษณะของ
Webserver นั้นคือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเราจะเป็ นทั้ง เครื่ องแม่และเครื่ องลูกในเวลาเดียวกัน ทา
ให้ไม่ตอ้ งต่อ Internet ก็สามารถที่ทดสอบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นได้
Xampp ประกอบด้วย Apacha , PHP , Mysql , PHP myadmin , Perl ซึ่ งเป็ นโปรแกรมพื้นฐานที่จะ
รองรับการทางาน CMS ซึ่ งเป็ นชุดโปรแกรมที่ไว้ออกแบบเว็บไซต์ตวั ไฟล์ติดตั้ง มีขนาดที่ใหญ่
เพราะ มีชุดควบคุมการทางานที่จะช่วยให้การปรับแต่งง่ายยิง่ ขึ้น
Xamppรองรับระบบปฏิบตั ิการหลายตัวเช่น Windows , Linux , Apple สามารถทางานได้
ทั้งบนระบบปฏิบตั ิการแบบ 32 bit และ 64 bitสิ่ งที่โดดเด่นคือ มีตวั ช่วยติดตั้ง CMS ที่เรี ยกว่า
BitNami ที่จะช่วยในการติดตั้ง
2.5 Photoshop[5]
เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สาหรั บตกแต่งภาพถ่ ายและภาพกราฟิ ก ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นงานด้า นสิ่ งพิ มพ์ นิ ตยสาร และงานด้านมัลติ มี เดี ย อี กทั้งยังสามารถ
retouching ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมสู งมากในขณะนี้ เราสามารถนาโปรแกรม
Photoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กบั ภาพและตัวหนังสื อ การทาภาพขาวดาและ
การทาภาพถ่ายเป็ นภาพเขียน การนาภาพต่างๆ มารวมกัน การRetouch ตกแต่งภาพ เป็ นต้น
ทางคณะผูจ้ ดั ทาใช้ Photoshop ทาในส่ วนของรู ปสิ นค้า คือ ใช้ตดั แต่งภาพให้ มีขนาดพอดี
และตัดแต่งภาพสิ นค้าให้ดูสวยงามและดูง่ายขึ้น
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