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บทคัดั ยอ
ในป
ในปปจ จุบันชาง ผูผรู ับเหมา และผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวกั
วกับการกอสรางมีอยูมากมาย ทําให
ผูบริโภคม
โภคมีมีทางเลืือกท
กทีที่หลากหลายในการเลือกใ
กใช
ใชบริการมากขึ้นและสวนใหญ
น มักกจจะประสบป
จะประสบ ญหาในการ
คนหาช
าชาง ผูรับเหมา ผูจําหนายที่สามารถเชื
ามารถเชช่อื ถือได เว็บไซต BuilderHub.com ทีท่พี ัฒนาจึงเปนเว็บไซต
ารกอสราง เชน ขอมูลของช
ขอองชาง ผูรับเหมา
เหมมา ผูผจู ําหนาย รวมถึง
ศูนยกกลางรวบรวมข
ลางรวบรวมขอมูลตตา ง ๆ ที่เกกีี่ยวกับกการก
ขอมูลลราคาก
ราคากลางของวั
านที
กลางขอองวัสดุกอสราง สําหหรัรับผูใชงาน
นที่ตองการหาชาง ผูรับเหมา
เหมา ผูจําหนายเพื่อจางงาน
การทํางานข
งานของเว็
ของเว็บไซต
ไซต BuilderHub.com
BuilderHHub.com จะครอบคลุ
จะครออบคลุมตั้งแตการคนหาชาง ผูรับเหมา
ผูจําหนายที่ีตรรงตามเงื
านตตองการ
งตามเงื่อนไขที่ผูใชงานต
งการ หรือใหระบบทําการจับคูคูความ
วามต
มตองการของผู
งการขอ ใชงานกับ
ความตตองการใหโดดยอั
ยอัตโน
นมัติ การใหคะแนนและเขี
ะแ
คุณสมบัติของชาง ผูรับเหมา ผูจําหนายที่ตรงกับความต
โนมั
ยน
านเคคยใใชบริการร การเรียกดูราคากลางของวั
าคากลางของ สดุกอสราง
บทวิจจารณ
ารณชาง ผูรับเหมาหรือผูผูจําหนายที่ผูใชชงานเคยใช
ไซตที่ผูใชชงานสามารถติ
านสามาารถตติดตอผูดูแลระบบไดโดยตรง
ดยตร นอกจากนี้
รวมถึถึงการแจงปญหาในการใชงานเว็บไซต
เว็บไซต BuilderHub ยังใหผูใชงาน
านที
นที่เปนชาง ผูรับเหมา ผูผูจําหนายสามารถซื้อคําสําคัญ ในการคนหา
และอัอัพเกรดเปนบัญชีผูใชงานพิเศษ เพื่อใหผลการคนหาอยู
หาอยในลําดับตน ๆ รวมทั้งยังใหรายงานแกชาง
ผูรับเหมา และผูจัดจําหนายใชในการตัดสินใจซื้อคําสําคัญและอัพเกรดบัญชีผูใชงาน
ในการพัฒนาเว็บไซต BuilderHub.com ใชแนวคิดการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิง
วัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design) โดยใช UML (Unified Modeling Language) ในการ
พัฒนาตัวแบบระบบ สวนการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภายใต ASP.NET Framework 4.5 โดยใชภาษา
Visual Basic และใช โ ปรแกรม Visual Studio Community 2015 เป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
โปรแกรม รวมกับฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2016
คําสําคัญ: ชาง ผูจําหนาย ผูรับเหมา ราคากลาง งานกอสราง รีวิว กอสราง พัฒนาเว็บไซต
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Buildderrs, contractors and suppliers
supplliers of co
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Builders,
construction
wadaays, giving consumers
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employee function
ch will be done autom
matically by the system, rating and rev
which
automatically
reviews hired
builders/contractors/suppliers,
customer services
ders/contractors/suppliers standard price inquiry function and custom
function where website’s users can directly contact to administrator. Moreover, the
BuilderHub website provides builders/contractors/suppliers users the ability to
purchase a keyword and upgrade their account to premium account. Also provide
report for support decision selecting their own keyword.
For developing website BuilderHub.com, developer uses Object-Oriented
Analysis and Design and UML (Unified Modeling Language) to create the system model.
In part of a program, developer has developed program under ASP.NET framework
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version 4.5 using Visual Basic programming languages via Visual Studio Community 2015
software collaborate with Microsoft SQL Server 2016 database.
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