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ของกำรออกแบบเว็บไซต์ให้กบั สำนักงำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย ซึ่ งเป็ นส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User
Interface) ทั้ง หมด ผูจ้ ัด ท ำจึ ง ได้เ ก็ บ รวบรวมควำมต้อ งกำรจำกส ำนัง ำนนำยหน้ำ ประกันวิ น ำศภัย
ประยุกต์ และทำกำรออกแบบหน้ำเว็บโดยยึดหลักกำรออกแบบให้ผูใ้ ช้ใช้งำนง่ ำย หรื อ UX/UI และ
พัฒนำหน้ำเพจต่ำงๆ โดยใช้เครื่ องมือ Atom เป็ นโปรแกรมเขียนชุดคำสั่ง ด้วยภำษำ HTML5, CSS, PHP
และ Bootstrap Framework ซึ่ งผลจำกกำรทดสอบของผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้มีควำมพึงพอใจในรู ปแบบที่ได้ทำกำร
ออกแบบ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชนั่ จำกัด เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรพัฒนำเว็บไซต์และระบบไอที
ให้กบั หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ โดยสำนักงำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย ซึ่ งเป็ นลูกค้ำรำยหนึ่งได้
ว่ำจ้ำงให้บริ ษทั ฯ พัฒนำเว็บไซต์ให้ รวมถึงกำรออกแบบเว็บไซต์และจัดทำระบบบริ หำรจัดกำร
เว็บไซต์ผจู ้ ดั ทำได้มำปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำกับบริ ษทั ในตำแหน่ง นักออกแบบเว็บไซต์ (Web
Designer)
จึงได้รับมอบหมำยให้ดำเนิ นกำรในส่ วนของกำรออกแบบเว็บไซต์ให้กบั สำนักงำน
นำยหน้ำประกันวินำศภัยซึ่งเป็ นส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface) ทั้งหมด ผูจ้ ดั ทำจึงได้ประยุกต์
หลักกำรออกแบบโดยยึดควำมพีงพอใจของผูใ้ ช้เป็ นหลัก (UX Design Concept) เพื่อให้ผใู ้ ช้ ใช้งำน
ได้ง่ำย มีควำมพึงพอใจในกำรทำงำน เมื่อออกแบบเว็บไซต์ทุกเพจแล้วผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรสร้ำงแต่ละ
เพจโดยใช้เครื่ องมือ Atom เป็ นโปรแกรมเขียนชุดคำสั่ง โดยใช้ภำษำ HTML, CSS, PHP และ
Bootstrap Framework ซึ่ งหลังจำกที่ไปเสนอลูกค้ำและปรับแก้ตำมคำแนะนำของลูกค้ำลูกค้ำมีควำม
พึงพอใจ
1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อ ออกแบบเว็บไซต์ ของสำนักงำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ออกแบบหน้ำเว็บเพจต่อไปนี้
1.3.1.1 หน้ำเสนอข้อมูลประกัน 7 ประเภท
1.3.1.2 หน้ำติดต่อสำหนักงำน
1.3.1.3 หน้ำแจ้งกำรชำระเงิน
1.3.1.4 หน้ำเช็คเบี้ย / สั่งซื้ อ
1.3.1.5 หน้ำวิธีกำรชำระเงิน
1.3.1.6 หน้ำติดต่อเรำ
1.3.1.7 หน้ำผ่อน 0%
1.3.2 พัฒนำเป็ น Responsive webpage ที่สำมำรถแสดงผลบนอุปกรณ์ได้ทุกแพลตฟอร์ม
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1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เว็บไซต์ของสำนักงำนนำยหน้ำประกันวินำศภัยมีควำมสวยงำมและทันสมัยมำก
ขึ้น
1.4.2 สำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์ได้จำกอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ มโดยมีแหล่งข้อมูลเดียวกัน

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำร
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรรวบรวมข้อมูลและควำมต้องกำรเพื่อทำกำรออกแบบและจัดทำ
รู ปแบบของเว็บไซต์จำกสำนักงำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย
ซึ่ งเป็ นลูกค้ำโดยตรง
1.5.2 วิเครำะห์ควำมต้องกำร
นำข้อมูลและควำมต้องกำรที่รวบรวมมำได้ มำทำกำรวิเครำะห์ เพื่อให้สำมำรถ
ออกแบบหน้ำ เว็บ ไซต์ไ ด้ต รงควำมต้องกำรของลู ก ค้ำ โดยได้ท ำกำรวิเครำะห์ ร่ ว มกับ
พนักงำนที่ปรึ กษำและทีมงำนที่เกี่ยวข้อง
1.5.3 ออกแบบหน้ำเว็บไซต์
หลัง จำกท ำกำรวิเ ครำะห์ ค วำมต้อ งกำรแล้ว ได้ท ำกำรออกแบบต้น แบบหน้ำ
เว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Photoshop และนำเสนอต่อลูกค้ำเพื่อรับคำแนะนำมำปรับปรุ งแก้ไข
ให้ได้ตน้ แบบที่สมบูรณ์ก่อนลงมือสร้ำงหน้ำเว็บไซต์ต่อไป
1.5.4 พัฒนำหน้ำเว็บไซต์
ทำกำรพัฒนำหน้ำเว็บไซต์ตำมต้นแบบที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกลูกค้ำแล้ว โดยใช้
Atom เป็ นเครื่ องมือในกำรออกแบบและเขียนชุดคำสั่งสร้ำงหน้ำเว็บ
1.5.5 นำเสนองำน
เมื่ อ ท ำกำรพัฒ นำเว็บ ไซต์ค รบทั้ง เว็บ แล้ว ได้น ำเสนอต่ อ ที ม งำนเพื่ อ ร่ ว มกัน
พิจำรณำปรับปรุ งแก้ไข แล้วจึงนำเสนอต่อลูกค้ำ
1.5.6 จัดทำเอกสำร
จัดท ำเอกสำรประกอบโครงงำน เพื่ อนำเสนอรำยละเอี ย ดกำรดำเนิ นงำนของ
โครงงำน และกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
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ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.6

ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
รวบรวมควำมต้องกำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำร
ออกแบบหน้ำเว็บไซต์
พัฒนำหน้ำเว็บไซต์
นำเสนองำน
จัดทำเอกสำร

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 Notebook ASUS(FX550vd)
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 ระบบบปฏิบตั ิกำร Microsoft Windows 10 Home
1.6.2.2 โปรแกรม Photoshop
1.6.2.3 โปรแกรม Atom

ก.ย. 61
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงงาน ดังต่อไปนี้
2.2 JavaScript1
JavaScript เป็ นภาษาสคริ ปต์ ที่ ท างานทางฝั่ ง ไคลเอนท์ (Client Side Script) ท าให้ เ ว็บ เพจ
สามารถตอบโต้กบั ผูใ้ ช้ได้ และยังช่วยลดภาระงานของฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ อีกด้วย รองรับการเขียนโปรแกรม
แบบ Event-Driven เช่ น เมื่อมีการคลิกที่ปุ่มแล้วการกระทาที่ตอบสนองการทางาน มีวิธีการทางานใน
ลักษณะ แปล Script และดาเนินการไปทีละคาสัง่ โดยคาสัง่ จะอยูใ่ น แทคของ <script>…</script>
ในโครงงานนี้ ได้มีการนา JavaScript มาใช้ เนื่ องจากเว็บไซต์สานักงานนายหน้าประกันภัยนั้น
มีตารางข้อมูลหลากหลายตารางต่อกันลงมาเรื่ อยๆ ทาให้เนื้ อหาของเว็บดูยาวเกินไป จึงใช้ Script โดย
การซ่ อนตารางทั้งหมดและโชว์ครั้งละ 1 ตาราง และสร้างปุ่ มเอาไว้ดา้ นบนและเมื่อคลิกตารางถัดๆ มา
จึงแสดงขึ้นมาและซ่อนตารางเก่าไว้

1 มายด์พีเอชพี. (2561) . จาวา สคริ ปต์

คือ. เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com
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รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้ JavaScript ในการจัดการตาราง
2.1 ATOM EDITOR2
ATOM Editor เป็ นโปรแกรม Text Editor ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น HTML ,
CSS , Bootstrap , JavaScript และ PHP เป็ นต้นโดยจะมีเครื่ องมือต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เขียน เช่น การใส่ สีประเภทต่างๆ ของโค้ด เช่น Tag DIV , TR , TH , TD จะเป็ นสี แดง ในเครื่ องหลายคา
ถูกในการประกาศ C l as s จะเป็ นสี เขียว การไฮไลท์สีของ แทคเปิ ดแทคปิ ด การเดาคาทาให้การเขียน
ชุดคาสัง่ สะดวกและง่ายขึ้น
ในโปรแกรม Atom ได้นามาพัฒนาในโครงงาน ในส่ วนของการเขียนหน้าเว็บโดยโปรแกรมนี้
มีขอ้ ดีคือเป็ นโปรแกรมที่ใช้พ้นื ที่หน่วยความจาน้อยและทางานได้รวดเร็ ว มีการแบ่งสี ระหว่างชุดคาสั่ง
และเครื่ องมือ ทาให้การช่วยเขียนทาได้ง่ายยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 2. 2 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Atom

2 Atom. (2018). atom. Retrieved from https://atom.io/
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2.3 Adobe Photoshop3
Adobe Photoshop เป็ นโปรแกรมสาหรับสร้ างและตกแต่ งภาพ โดยมี เครื่ องมือต่างๆ ในการ
ปรั บ แต่ ง ท าได้ต้ งั แต่ ต ัด ต่ อ แต่ ง ภาพ รี ท ัช ภาพ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการออกแบบงานต่ า งๆ ใน
Photoshop ก่อนที่จะดาเนินงานจริ ง ปัจจุบนั Photoshop มีเวอร์ ชน่ั ล่าสุ ดคือ Photoshop cc2018
ในโครงงานนี้ Photoshop มีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการทาโครงงานในครั้งนี้ เนื่องจากใน
การออกแบบหน้าเว็บไซต์จาเป็ นต้องมีโปรแกรม ในการทารู ปแบบจาลองหน้าแว็บขึ้นมานาเสนอลูกค้า
ก่อนที่จะเริ่ มต้นสร้างขึ้นมาจริ งๆ Photoshop เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ ออกแบบ ได้ครบถ้วน จึง
นามาใช้ในโครงงานนี้

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างหน้าหน้าเว็บที่ใช้โปรแกรม Photoshop จัดทา

3 adobe. (2018). adobe photoshop. Retrieved from https://www.adobe.com
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2.4 Bootstrap Framework4
Bootstrap เป็ น Front-end Framework ที่รวม HTML , CSS และ JavaScript เข้าด้วยกันเป็ น
Class ต่างๆ ให้เรี ยกใช้ เช่น Class “text-center” จะกาหนดให้ตวั อักษร ใน DIV นั้นอยูต่ รงกลางของ
หน้าจอโดยไม่ตอ้ งไปสสร้าง Class ใน CSS สามารถเรี ยกใช้งานได้ทนั ที
ในโครงงานนี้ได้มีการนา Bootstrap Framework มาใช้ในการกาหนดรู ปแบบและลักษณะของ
หน้าเว็บให้สวยงาม โดย Bootstrap คือ CSS ที่ ถูกจัดเรี ยงเป็ น Class ต่างๆ ให้ได้เรี ยกใช้งานโดยการ
เรี ยกใช้งานนั้นต้องนาลิงก์ไปไว้ใน Header จึงจะเรี ยกใช้งานได้

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Bootstrap Framework

4 getbootstrap. (2018). bootstrap 4. Retrieved from

http://www.getbootstrap.com
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2.5 Cascade Style Sheet (CSS)5
Cascade Style Sheet หรื อ CSS เสมือนเป็ น Back-end ของหน้า HTML โดยการกาหนด Style
ผ่า นไฟล์ CSS ก าหนดลัก ษณะให้ Class ต่ า งๆ โดยการน า Class ที่ ต้องการไปใส่ ใ น HTML Tag ที
ต้องการจะกาหนดลักษณะ และแก้ไขให้เข้าไปแก้ไขในไฟล์ CSS เพียงที่เดียว ทุกที่ที่เรี ยกใช้ Class ของ
CSS จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
ในโครงงานนี้ใช้ CSS ในการกาหนดลักษณะของหน้าเว็บ ให้สวยงาม จะแตกต่างกับ Bootstrap
คือ CSS จะเป็ นการกาหนดขึ้ นด้วยตัวผูเ้ ขียนเอง โดยผูเ้ ขียนไม่มี Class สาเร็ จรู ปให้ใช้ ให้สร้างและ
เรี ยกใช้เอง และ CSS ก็สามารถ แก้ Style ของ Bootstrap ได้บางส่ วนโดยการเขียน Class ของ Bootstrap
และกาหนดลักษณะที่ตอ้ งการเปลี่ยนลงไปและเรี ยกใช้ผา่ น Class ของ Bootstrap

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างหน้าจอการเขียน CSS

5 w3schools. (2018). CSS / w3school. Retrieved from

https://www.w3schools.com
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานทีต่ ้งั ของสถานทีป่ ระกอบการ
บริ ษทั ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชนั่ จำกัด
ที่อยู่ 90/16 ถ.ศรี อยุธยำ แขวง วชิรพยำบำล เขต ดุสิต กรุ งเทพมหำนคร 101300
โทร: 02-218-0931, 08-0100-0047 (24 ชัว่ โมง)
แฟกส์: 02-218-0931 #105
Email: contact@orange-thailand.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชนั่ จำกัด
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3.2 ลักษณะงานการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชนั่ จำกัด ให้บริ กำรโซลูชนั่ ต่ำงๆในด้ำน บริ กำรเว็บไซต์ และ
ออกแบบเว็บไซต์ต่ำงๆ รวมไปถึงในด้ำนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ และยังมี
ประสิ ทธิ ภำพทั้งในเรื่ องกำรจัดวำง Layout ให้มีควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย และ บริ ษทั ออ
เร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชนั่ จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ กำรมีบริ กำรให้เช่ำพื้นที่เว็บโฮสติง้ หรื อจดทะเบียน
โดเมน และรับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ รับโปรโมทเว็บไซต์ หรื อรับเขียน
แอปพลิเคชัน่ ซึ่ งมีผลงำนต่ำงๆมำกมำยต่อเนื่องมำเป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ 10 ปี
3.3 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตำแหน่งงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั คือ นักออกแบบเว็บไซต์ โดยในระหว่ำงที่ไป
ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำมีผลงำนต่ำงๆ ดังนี้
• ออกแบบพัฒนำเว็บไซต์ สำนักงำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย
• ออกแบบพัฒนำเว็บไซต์ของ MTEC เป็ นเว็บไซต์จองเครื่ องมือ วิทยำศำสตร์
• ออกแบบพัฒนำเว็บไซต์ SCG Contractor เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับกำรของห้องประชุมอบรม
• ออกแบบพัฒนำเว็บไซต์ SCG DOW Waste เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับกำรส่ งกำจัดของเสี ย
• ออกแบบ Mock up ระบบกำรจัดกำรทัวร์ ของ มำบุญครอง
3.4 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นำงสำวกลมวรรณ บุตรพันธุ์ ตำแหน่ง Designer
3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เข้ำมำปฏิบตั ิงำนที่ บริ ษทั ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชนั่ จำกัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561
ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2561 รวมเป็ นระยะเวลำ 3 เดือน 15 วัน
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
เว็บไซต์สำนักงำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน ผูจ้ ดั ทำดำเนินกำรใน
ส่ วนของกำรออกแบบและพัฒนำหน้ำเว็บไซต์ และเนื่องจำกปั จจุบนั ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ใช้มือถือ หรื อ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ในกำรเข้ำเว็บไซต์ จึงพัฒนำเว็บให้สำมำรถแสดงผลแบบ Responsive ที่สำมำรถ
แสดงผลได้บนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มด้วย ซึ่ งในกำรจัดทำได้เน้นกำรออกแบบให้ผใู ้ ช้ใช้งำนง่ำย
(UX Design Concept) โดยใช้ภำษำ HTML5, CSS และ JavaScript และ Bootstrap Framework ซึ่ง
ประกอบด้วยหน้ำจอดังต่อไปนี้
- หน้ำติดต่อสำหนักงำน
- หน้ำแจ้งกำรชำระเงิน
- หน้ำเช็คเบี้ย / สั่งซื้ อ
- หน้ำวิธีกำรชำระเงิน
- หน้ำติดต่อเรำ
- หน้ำผ่อน 0%
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4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 โครงสร้ างของเว็บไซต์ (Sitemap)

รู ปที่ 4.1 โครงสร้ำงเว็บไซต์สำนักงำนประกันวินำศภัย
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4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.2หน้ำแรก
HOME
เป็ นหน้ำแรกของเว็บไซต์ที่เข้ำมำแล้วจะเจอกับไสลด์ที่มีโปรโมชัน่ ต่ำงๆของเว็บนี้

รู ปที่ 4.3 เลือกประกันทั้ง 7 ประเภท
เลือกประเภทประกัน
เลื่อนลงมำจะมีหวั ข้อให้เลือกประกันประเภทต่ำงๆ เมื่อคลิกเข้ำไปจะมีรำยละเอียดของ
ประกันประเภทต่ำงๆ
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รู ปที่ 4.4 โปรโมชัน่ ตัวอย่ำงในประกันประเภทต่ำงๆ
Category Promotion
เป็ นโปรโมชัน่ ของประกันบำงส่ วนที่ถูกหยิบยกมำโชว์
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รู ปที่ 4.5 ส่ วนส่ งแบบฟอร์ มสำหรับผูท้ ี่สนใจ
ส่ งแบบฟอร์ มถึงเจ้ าหน้ าที่
เมื่อมีผสู ้ นใจจะมีให้กรอกแบบฟอร์ มต่ำงๆถึงเจ้ำของเว็บไซต์ เพื่อดำเนินกำรจัดซื้ อต่อไป
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รู ปที่ 4.6 ตัวอย่ำงหน้ำในของประกันประเภทต่ำงๆ
รายละเอียดของประกันแต่ละประเภท

รู ปที่ 4.7 ตำรำงรำยละเอียดของประกันประเภทต่ำงๆ
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รายละเอียดของประกันประเภทต่ างๆ
จะมีรำยละเอียดของประกันประเภทต่ำงๆให้กบั ผูช้ มได้ศึกษำก่อนตัดสิ นใจ พวกเบี้ยผ่อน
ต่ำงๆ ประกันชั้นต่ำงๆและบริ กำรต่ำงๆดังนี้
1. ประกันรถยนต์ ประเภท 1 สำเร็ จรู ป
2. ประกันรถยนต์ ประเภท 2+
3. ประกันรถยนต์ ประเภท 3+
4. ประกันรถยนต์ ประเภท 3
5. ประกันรถยนต์ แท็กซี่ ,รถตูร้ ับจ้ำง
6. ประกันรถยนต์ ประเภท พรบ.
7. ประกัน ประเภท อัคคีภยั
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการออกแบบและพัฒนาหน้าจอเว็บไซต์ของสานักงานนายหน้าประกันวินาศภัย ได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้จริ ง โดยผ่านการพิจารณาจากลูกค้าเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
5.1.2 ข้ อจากัดโครงงาน
5.1.2.1 ข้อมูลมีเป็ นจานวนมากทาให้ใส่ ขอ้ มูลได้ล่าช้า
5.1.2.2 รู ปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์น้ นั หาค่อนข้างยาก ส่ วนใหญ่จะมีลิขสิ ทธิ์ จึงต้องทา
เรื่ องในการซื้ อภาพ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 ถ้าลูกค้า เจ้าของเว็บไซต์ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทาการเตรี ยมข้อมูลมาให้ครบถ้วน
จะทาให้การทางานเร็ วขึ้น
5.1.3.2 ควรมีการพบปะกับลูกค้าบ่อยครั้ง เพื่อที่งานจะได้ถูกต้องสมบูรณ์และใช้เวลา
ในการปรับแก้นอ้ ย
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติสหกิจ
5.2.1.1 ได้ศึกษาการเขียนหน้าเว็บในรู ปแบบต่างๆ ที่เป็ นแบบ Scroll แบบปกติ หรื อ
เป็ นเว็บแบบ Full-page , Parallax
5.2.1.2 ได้พบกับลูกค้าจริ ง ต่อต่อกับคนที่มาติดต่องานจริ งๆ เดินทางไปที่หน้างาน
จริ งๆ
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5.2.1.3 ได้รู้จกั การเขียน CSS , Bootstrap , Java Script
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการเขียนหน้าเว็บบางครั้งจะพบกับการออกแบบใหม่ๆ ที่ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษา
และจะเสี ยเวลาและจะเกินเวลาที่กาหนดทาให้ส่งงานล่าช้า
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรเก็บข้อมูลของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรและทาความเข้าใจกับลูกค้าให้
ตรงกับผูท้ ี่พฒั นาจะได้ไม่เกิดปั ญหาทีหลัง
5.2.3.2 เน้นการพบปะกับลูกค้าให้บ่อยขึ้น เพื่อที่จะนาความคืบหน้าให้ลูกค้าดู
5.2.3.3 ก่อนไปฝึ กสหกิจ นักศคกษาควรมีการศึกษาในด้านที่เราไปสหกิจ
5.2.3.4 ในการอยูท่ ี่สถายประกอบการนั้นควรปรับตัวให้เข้ากับบุคคลกรในสถาน
ประกอบการให้ได้

20

บรรณานุกรม
มายด์พีเอชพี. (2561) . จาวา สคริ ปต์ คือ. เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com
Atom. (2018). atom. Retrieved from https://atom.io/
adobe. (2018). adobe photoshop. Retrieved from https://www.adobe.com
getbootstrap. (2018). bootstrap 4. Retrieved from http://www.getbootstrap.com
w3schools. (2018). CSS / w3school. Retrieved from https://www.w3schools.com

21

ประวัติผู้จัดทำ

นำยภูมศิ ักดิ์ ภุมรินทร์

5804800071

ที่อยู่ : 145/2 ซอยเทอดไท59 ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ 10160
อีเมล์ : Phumsak.phu@siam.edu
เบอร์โทรศัพท์ : 086-453-5031

22

