บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
การพัฒนาเว็บไซต์โปรโมทสิ นค้า เป็ นการนาข้อมูลสิ นค้าที่จะโปรโมทโชว์ขอ้ มูลบนหน้า
เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสนใจสิ นค้ามากขึ้นและโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
โดยเว็บไซต์โปรโมทสิ นค้าสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ช่วยดึงดูดลูกค้าทาให้ลูกค้าสนใจ
มากขึ้น โดยมีหน้าที่ดงั นี้ ระบบจะทาหน้าที่โชว์สินค้าที่ตอ้ งการโปรโมท ผ่านหน้าเว็บโดยไม่ตอ้ ง
เข้า หน้า เว็บ shopat24.com มี ก ารใช้โ ปรแกรม Wordpress, Xampp, Photoshop, Browser Google
Chrome , Firefox โดยใช้ภาษา HTML

รู ปที่ 4.1 Site Map ของเว็บไซต์โปรโมทสิ นค้า
4.2 การทางานของระบบ
เว็บโปรโมทสาหรับรี ววิ สิ นค้าจากผูใ้ ช้ พัฒนาโดยใช้เครื่ องมือเว็บไซต์ Wordpress สามารถ
เพิ่มข้อมูล แก้ไข และลบหรื ออัปเดทข้อมูลใหม่ได้เสมอ โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
ซึ่งจะมีสินค้า 3 หมวดหมู่ คือ Mom and Kid , It , รี ววิ สิ นค้าผ่านการใช้งานจริ ง ให้ผใู ้ ช้เลือกชมและ
อ่านข้อมูล รี วิวสิ นค้าจากผูใ้ ช้ โดยทางเว็บไซต์จะทาการเก็บรี วิวสิ นค้าต่างๆจากผูใ้ ช้เก็บไว้ใน เมนู
Blog เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้า ทาให้ผใู ้ ช้ตดั สิ นใจในการซื้ อสิ นค้า
ง่ า ยขึ้ น หากผูใ้ ช้ส นใจจะสั่ ง ซื้ อ ผ่า นเว็บไซต์ โดยมี ปุ่ มสั่ ง ซื้ อเพื่ อเชื่ อมไปยัง เว็บ ไซต์หลัก ของ
Shopat24.com
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4.3 รายละเอียดของเว็บไซต์

รู ปที่ 4.2 หน้าหลักของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.1 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วย
- หมวดสิ นค้า
- แสดงสิ นค้าโปรโมชัน่
- แสดงสิ นค้าลดราคา
- แสดงสิ นค้าที่รีวิวจริ ง

รู ปที่ 4.3 แสดงหน้าเมนู
ประกอบไปด้วยเมนู ดังนี้
- เมนู Home คือ แสดงสิ นค้าที่รีววิ จริ ง , แสดงสิ นค้าหมวด Mom and kid , It ,
แสดงข้อมูล, แสดง หมวดหมู่สินค้าว่ามีกี่หมวด
- เมนู Shop คือ หน้าโชว์สินค้าทั้งหมดของเว็ไซต์, แสดงตัวกาหนดราคา
ว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่ , แสดงสิ นค้าที่รีววิ จริ ง
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รู ปที่ 4.4 หน้าหมวดสิ นค้า Mom and kid
จากรู ปที่ 4.4 แสดงหน้าหมวดสิ นค้า Mom and kid ประกอบด้วยสิ นค้า เช่น ผ้าอ้อมเด็ก
และ นมผง เป็ นต้น

รู ปที่ 4.5 หน้าหมวด It
จากรู ป ที่ 4.5 แสดงหน้า หมวดสิ น ค้า It ประกอบด้ว ยสิ น ค้า เช่ น นาฬิ ก าเพื่ อ สุ ข ภาพ
และ โทรศัพท์ และ สิ นค้าแถมแสตมป์
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รู ปที่ 4.6 หน้าหมวดสิ นค้าที่รีววิ จากการใช้งานจริ ง
จากรู ปที่ 4.6 แสดงหน้าหมวดสิ นค้ารี ววิ จากการใช้งานจริ ง เช่น นาฬิกาเพื่อสุ ขภาพ

รู ปที่ 4.7 หน้าโปรโมชัน่
จากรู ปที่ 4.7 แสดงหน้าโปรโมชั่น เป็ นหน้าของสิ นค้าขายดี หรื อการจัดโปรโมชั่นกับ
สิ นค้า
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รู ปที่ 4.8 หน้าโปรโมชัน่
จากรู ปที่ 4.8 แสดงหน้าหมวดสิ นค้ารี ววิ คือ สิ นค้าที่ร่วมโปรโมชัน่ และสิ นค้าที่รีววิ จาก
ทางเว็ปว่าผ่านการใช้งานมาจริ งๆอและรวมสิ นค้าที่ต่างๆ ลดราคา

15

รู ปที่ 4.9 หน้าติดต่อกับบริ ษทั
จากรู ปที่ 4.9 แสดงหน้าติดต่อกับบริ ษทั แสดงสถานที่ต้ งั ของ 24Catalog ของ และข้อมูล
รายละเอียด เบอร์ โทร และ อีเมล ในการติดต่อ

