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บทคัดย่อ 

 จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำไดไ้ปปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ณ บริษทั ออเร้นจ ์เทคโนโลยี โซลูชัน่ จ  ำกดัซ่ึง
เป็นบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัให้บริกำรพฒันำเวบ็ไซตแ์ละระบบไอทีให้กบัหน่วยงำนและองคก์ร
ต่ำงๆ ผูจ้ดัท ำไดไ้ปปฏิบติังำนในต ำแหน่งออกแบบเวบ็ไซต์จึงไดรั้บมอบหมำยให้ด ำเนินกำรในส่วน
ของกำรออกแบบเวบ็ไซต์ให้กบัส ำนกังำนนำยหน้ำประกนัวินำศภยั ซ่ึงเป็นส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User 
Interface) ทั้งหมด ผูจ้ ัดท ำจึงได้เก็บรวบรวมควำมต้องกำรจำกส ำนังำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย
ประยุกต์ และท ำกำรออกแบบหน้ำเวบ็โดยยึดหลกักำรออกแบบให้ผูใ้ช้ใช้งำนง่ำย หรือ UX/UI และ
พฒันำหนำ้เพจต่ำงๆ โดยใชเ้คร่ืองมือ Atom เป็นโปรแกรมเขียนชุดค ำสั่ง ดว้ยภำษำ HTML5, CSS, PHP 
และ Bootstrap Framework ซ่ึงผลจำกกำรทดสอบของผูใ้ช้ ผูใ้ช้มีควำมพึงพอใจในรูปแบบท่ีไดท้  ำกำร
ออกแบบ 
 
ค าส าคัญ : ออกแบบเวบ็ไซต,์ ส ำนงัำนนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ออเร้นจ ์ เทคโนโลยี โซลูชัน่ จ  ำกดั เป็นผูใ้หบ้ริกำรพฒันำเวบ็ไซตแ์ละระบบไอที
ใหก้บัหน่วยงำนและองคก์รต่ำงๆ โดยส ำนกังำนนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั ซ่ึงเป็นลูกคำ้รำยหน่ึงได้
วำ่จำ้งใหบ้ริษทัฯ พฒันำเวบ็ไซตใ์ห ้ รวมถึงกำรออกแบบเวบ็ไซตแ์ละจดัท ำระบบบริหำรจดักำร
เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัท ำไดม้ำปฏิบติังำนสหกิจศึกษำกบับริษทัในต ำแหน่ง นกัออกแบบเวบ็ไซต ์ (Web 
Designer) จึงไดรั้บมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรในส่วนของกำรออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้กบัส ำนกังำน
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยัซ่ึงเป็นส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ (User Interface) ทั้งหมด ผูจ้ดัท ำจึงไดป้ระยกุต์
หลกักำรออกแบบโดยยดึควำมพีงพอใจของผูใ้ชเ้ป็นหลกั (UX Design Concept) เพื่อให้ผูใ้ช ้ใชง้ำน
ไดง่้ำย มีควำมพงึพอใจในกำรท ำงำน เม่ือออกแบบเวบ็ไซตทุ์กเพจแลว้ผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรสร้ำงแต่ละ
เพจโดยใชเ้คร่ืองมือ Atom เป็นโปรแกรมเขียนชุดค ำสั่ง โดยใชภ้ำษำ HTML, CSS, PHP และ 
Bootstrap Framework ซ่ึงหลงัจำกท่ีไปเสนอลูกคำ้และปรับแกต้ำมค ำแนะน ำของลูกคำ้ลูกคำ้มีควำม
พึงพอใจ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อ ออกแบบเวบ็ไซต ์ของส ำนกังำนนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ออกแบบหนำ้เวบ็เพจต่อไปน้ี 
 1.3.1.1 หนำ้เสนอขอ้มูลประกนั 7 ประเภท 
 1.3.1.2 หนำ้ติดต่อส ำหนกังำน 
 1.3.1.3 หนำ้แจง้กำรช ำระเงิน 
 1.3.1.4 หนำ้เช็คเบ้ีย / สั่งซ้ือ 
 1.3.1.5 หนำ้วธีิกำรช ำระเงิน 
 1.3.1.6 หนำ้ติดต่อเรำ 
 1.3.1.7 หนำ้ผอ่น 0% 
1.3.2 พฒันำเป็น Responsive webpage ท่ีสำมำรถแสดงผลบนอุปกรณ์ไดทุ้กแพลตฟอร์ม 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 เวบ็ไซตข์องส ำนกังำนนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยัมีควำมสวยงำมและทนัสมยัมำก

ข้ึน 
1.4.2 สำมำรถเขำ้ถึงเวบ็ไซตไ์ดจ้ำกอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มโดยมีแหล่งขอ้มูลเดียวกนั 
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
1.5.1 รวบรวมควำมตอ้งกำร 

ผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรรวบรวมขอ้มูลและควำมตอ้งกำรเพื่อท ำกำรออกแบบและจดัท ำ
รูปแบบของเวบ็ไซตจ์ำกส ำนกังำนนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั ซ่ึงเป็นลูกคำ้โดยตรง 

1.5.2 วเิครำะห์ควำมตอ้งกำร 
  น ำขอ้มูลและควำมตอ้งกำรท่ีรวบรวมมำได้ มำท ำกำรวิเครำะห์ เพื่อให้สำมำรถ
ออกแบบหน้ำเว็บไซต์ได้ตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยได้ท ำกำรวิเครำะห์ร่วมกับ
พนกังำนท่ีปรึกษำและทีมงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5.3 ออกแบบหนำ้เวบ็ไซต ์
หลังจำกท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรแล้ว ได้ท ำกำรออกแบบต้นแบบหน้ำ

เวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Photoshop และน ำเสนอต่อลูกคำ้เพื่อรับค ำแนะน ำมำปรับปรุงแกไ้ข
ใหไ้ดต้น้แบบท่ีสมบูรณ์ก่อนลงมือสร้ำงหนำ้เวบ็ไซตต่์อไป   

1.5.4 พฒันำหนำ้เวบ็ไซต์ 
ท ำกำรพฒันำหน้ำเวบ็ไซต์ตำมตน้แบบท่ีผ่ำนกำรเห็นชอบจำกลูกคำ้แลว้ โดยใช้ 

Atom เป็นเคร่ืองมือในกำรออกแบบและเขียนชุดค ำสั่งสร้ำงหนำ้เวบ็ 

1.5.5 น ำเสนองำน 
  เม่ือท ำกำรพฒันำเว็บไซต์ครบทั้ งเว็บแล้ว ได้น ำเสนอต่อทีมงำนเพื่อร่วมกัน
พิจำรณำปรับปรุงแกไ้ข แลว้จึงน ำเสนอต่อลูกคำ้ 

1.5.6 จดัท ำเอกสำร 
  จดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน เพื่อน ำเสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของ
โครงงำน และกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วเิครำะห์ควำมตอ้งกำร 
3. ออกแบบหนำ้เวบ็ไซต ์
4. พฒันำหนำ้เวบ็ไซต์ 
5. น ำเสนองำน 
6. จดัท ำเอกสำร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์  
1.6.1.1 Notebook ASUS(FX550vd) 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
1.6.2.1 ระบบบปฏิบติักำร Microsoft Windows 10 Home 

1.6.2.2 โปรแกรม Photoshop 

1.6.2.3 โปรแกรม Atom 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการจดัท าโครงงานน้ี ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโครงงาน ดงัต่อไปน้ี 

2.2 JavaScript1 

JavaScript เป็นภาษาสคริปต์ท่ีท างานทางฝ่ังไคลเอนท์ (Client Side Script) ท าให้เว็บเพจ

สามารถตอบโตก้บัผูใ้ชไ้ด ้และยงัช่วยลดภาระงานของฝ่ังเซิร์ฟเวอร์อีกดว้ย รองรับการเขียนโปรแกรม

แบบ Event-Driven เช่น เม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มแลว้การกระท าท่ีตอบสนองการท างาน มีวิธีการท างานใน

ลกัษณะ แปล Script และด าเนินการไปทีละค าสั่ง โดยค าสั่งจะอยูใ่น แทคของ <script>…</script>  

ในโครงงานน้ีไดมี้การน า JavaScript มาใช ้เน่ืองจากเวบ็ไซตส์ านกังานนายหนา้ประกนัภยันั้น

มีตารางขอ้มูลหลากหลายตารางต่อกนัลงมาเร่ือยๆ ท าให้เน้ือหาของเวบ็ดูยาวเกินไป จึงใช้ Script โดย

การซ่อนตารางทั้งหมดและโชวค์ร้ังละ 1 ตาราง และสร้างปุ่มเอาไวด้า้นบนและเม่ือคลิกตารางถดัๆ มา

จึงแสดงข้ึนมาและซ่อนตารางเก่าไว ้

 
 

                                                           
1

 มายดพ์ีเอชพี. (2561) . จาวา สคริปต์ คือ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.mindphp.com 
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รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งหนา้จอท่ีใช ้JavaScript ในการจดัการตาราง 

2.1 ATOM EDITOR2 
ATOM Editor เป็นโปรแกรม Text Editor ท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น HTML , 

CSS , Bootstrap , JavaScript และ PHP เป็นตน้โดยจะมีเคร่ืองมือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เขียน เช่น การใส่สีประเภทต่างๆ ของโคด้ เช่น Tag DIV , TR , TH , TD จะเป็นสีแดง  ในเคร่ืองหลายค า
ถูกในการประกาศ C l a s s  จะเป็นสีเขียว การไฮไลทสี์ของ แทคเปิดแทคปิด การเดาค าท าใหก้ารเขียน

ชุดค าสั่งสะดวกและง่ายข้ึน 

ในโปรแกรม Atom ไดน้ ามาพฒันาในโครงงาน ในส่วนของการเขียนหน้าเวบ็โดยโปรแกรมน้ี
มีขอ้ดีคือเป็นโปรแกรมท่ีใชพ้ื้นท่ีหน่วยความจ านอ้ยและท างานไดร้วดเร็ว มีการแบ่งสีระหวา่งชุดค าสั่ง 
และเคร่ืองมือ ท าใหก้ารช่วยเขียนท าไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 

 

 

รูปท่ี 2. 2 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม Atom 

                                                           
2

 Atom. (2018). atom. Retrieved from https://atom.io/ 
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2.3 Adobe Photoshop3 

 Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างและตกแต่งภาพ โดยมีเคร่ืองมือต่างๆ ในการ

ปรับแต่งท าได้ตั้ งแต่ตัดต่อ แต่งภาพ รีทัชภาพ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบงานต่างๆ ใน 

Photoshop ก่อนท่ีจะด าเนินงานจริง ปัจจุบนั Photoshop มีเวอร์ชัน่ล่าสุดคือ Photoshop cc2018  

 ในโครงงานน้ี Photoshop มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการท าโครงงานในคร้ังน้ี เน่ืองจากใน

การออกแบบหนา้เวบ็ไซตจ์ าเป็นตอ้งมีโปรแกรม ในการท ารูปแบบจ าลองหน้าแวบ็ข้ึนมาน าเสนอลูกคา้

ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้สร้างข้ึนมาจริงๆ Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการตดัต่อ ออกแบบ ไดค้รบถว้น จึง

น ามาใชใ้นโครงงานน้ี 

 

 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งหนา้หนา้เวบ็ท่ีใชโ้ปรแกรม Photoshop จดัท า 

  

                                                           
3

 adobe. (2018). adobe photoshop. Retrieved from https://www.adobe.com 
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2.4 Bootstrap Framework4 

Bootstrap เป็น Front-end Framework ท่ีรวม HTML , CSS และ JavaScript เขา้ดว้ยกนัเป็น 

Class ต่างๆ ใหเ้รียกใช ้เช่น Class “text-center” จะก าหนดใหต้วัอกัษร ใน DIV นั้นอยูต่รงกลางของ

หนา้จอโดยไม่ตอ้งไปสสร้าง Class ใน CSS สามารถเรียกใชง้านไดท้นัที 

ในโครงงานน้ีไดมี้การน า Bootstrap Framework มาใชใ้นการก าหนดรูปแบบและลกัษณะของ

หนา้เวบ็ใหส้วยงาม โดย Bootstrap คือ CSS ท่ี ถูกจดัเรียงเป็น Class ต่างๆ ใหไ้ดเ้รียกใชง้านโดยการ

เรียกใชง้านนั้นตอ้งน าลิงกไ์ปไวใ้น Header จึงจะเรียกใชง้านได ้

 

 

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม 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 หรือ CSS เสมือนเป็น Back-end ของหน้า HTML โดยการก าหนด Style 

ผ่านไฟล์ CSS ก าหนดลักษณะให้ Class ต่างๆ โดยการน า Class ท่ีต้องการไปใส่ใน HTML Tag ที

ตอ้งการจะก าหนดลกัษณะ และแกไ้ขใหเ้ขา้ไปแกไ้ขในไฟล ์CSS เพียงท่ีเดียว ทุกท่ีท่ีเรียกใช ้Class ของ 

CSS จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงเช่นกนั 

ในโครงงานน้ีใช ้CSS ในการก าหนดลกัษณะของหนา้เวบ็ ใหส้วยงาม จะแตกต่างกบั Bootstrap 

คือ CSS จะเป็นการก าหนดข้ึนด้วยตวัผูเ้ขียนเอง โดยผูเ้ขียนไม่มี Class ส าเร็จรูปให้ใช้ ให้สร้างและ

เรียกใชเ้อง และ CSS ก็สามารถ แก ้Style ของ Bootstrap ไดบ้างส่วนโดยการเขียน Class ของ Bootstrap 

และก าหนดลกัษณะท่ีตอ้งการเปล่ียนลงไปและเรียกใชผ้า่น Class ของ Bootstrap 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งหนา้จอการเขียน CSS 

                                                           
5

 w3schools. (2018). CSS / w3school. Retrieved from  https://www.w3schools.com 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 

 บริษทั ออเร้นจ ์เทคโนโลย ีโซลูชัน่ จ  ำกดั 

 ท่ีอยู ่90/16 ถ.ศรีอยธุยำ แขวง วชิรพยำบำล เขต ดุสิต กรุงเทพมหำนคร 101300 

 โทร: 02-218-0931, 08-0100-0047 (24 ชัว่โมง) 

 แฟกส์: 02-218-0931 #105 

 Email: contact@orange-thailand.com 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั ออเร้นจ ์เทคโนโลย ีโซลูชัน่ จ  ำกดั 
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3.2 ลกัษณะงานการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั ออเร้นจ ์เทคโนโลย ีโซลูชัน่ จ  ำกดั ใหบ้ริกำรโซลูชัน่ต่ำงๆในดำ้น บริกำรเวบ็ไซต ์และ

ออกแบบเวบ็ไซตต่์ำงๆ รวมไปถึงในดำ้นแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ และยงัมี

ประสิทธิภำพทั้งในเร่ืองกำรจดัวำง Layout ใหมี้ควำมเขำ้ใจและสำมำรถใชง้ำนไดง่้ำย และ บริษทั ออ

เร้นจ ์ เทคโนโลย ีโซลูชัน่  จ  ำกดั เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริกำรมีบริกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ีเวบ็โฮสต้ิงหรือจดทะเบียน

โดเมน และรับเขียนโปรแกรม รับท ำเวบ็ไซต ์  ออกแบบเวบ็ไซต ์  รับโปรโมทเวบ็ไซต ์ หรือรับเขียน

แอปพลิเคชัน่ ซ่ึงมีผลงำนต่ำงๆมำกมำยต่อเน่ืองมำเป็นระยะเวลำมำกกวำ่ 10 ปี 

3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั คือ นกัออกแบบเวบ็ไซต ์โดยในระหวำ่งท่ีไป

ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำมีผลงำนต่ำงๆ ดงัน้ี 

• ออกแบบพฒันำเวบ็ไซต ์ส ำนกังำนนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 

• ออกแบบพฒันำเวบ็ไซตข์อง MTEC เป็นเวบ็ไซตจ์องเคร่ืองมือ วทิยำศำสตร์ 

• ออกแบบพฒันำเวบ็ไซต ์SCG Contractor เป็นเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบักำรของห้องประชุมอบรม 

• ออกแบบพฒันำเวบ็ไซต ์SCG DOW Waste เป็นเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบักำรส่งก ำจดัของเสีย 

• ออกแบบ Mock up ระบบกำรจดักำรทวัร์ของ มำบุญครอง 

3.4 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นำงสำวกลมวรรณ บุตรพนัธ์ุ ต ำแหน่ง  Designer 
3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 เขำ้มำปฏิบติังำนท่ี บริษทั ออเร้นจ ์เทคโนโลย ีโซลูชัน่ จ  ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 

ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 รวมเป็นระยะเวลำ 3 เดือน 15 วนั 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เวบ็ไซตส์ ำนกังำนนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั เป็นเวบ็แอปพลิเคชนั ผูจ้ดัท ำด ำเนินกำรใน
ส่วนของกำรออกแบบและพฒันำหนำ้เวบ็ไซต ์ และเน่ืองจำกปัจจุบนัผูใ้ชส่้วนใหญ่ใชมื้อถือ หรือ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีในกำรเขำ้เวบ็ไซต ์ จึงพฒันำเวบ็ใหส้ำมำรถแสดงผลแบบ Responsive ท่ีสำมำรถ
แสดงผลไดบ้นอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มดว้ย ซ่ึงในกำรจดัท ำไดเ้นน้กำรออกแบบใหผู้ใ้ชใ้ชง้ำนง่ำย 
(UX Design Concept) โดยใชภ้ำษำ HTML5, CSS และ JavaScript และ Bootstrap Framework ซ่ึง
ประกอบดว้ยหนำ้จอดงัต่อไปน้ี 

- หนำ้ติดต่อส ำหนกังำน 
- หนำ้แจง้กำรช ำระเงิน 
- หนำ้เช็คเบ้ีย / สั่งซ้ือ 
- หนำ้วธีิกำรช ำระเงิน 
- หนำ้ติดต่อเรำ 
- หนำ้ผอ่น 0% 
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4.2 การท างานของระบบ 
4.2.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต์ (Sitemap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้ำงเวบ็ไซตส์ ำนกังำนประกนัวนิำศภยั 
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4.2.2     การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

 
รูปท่ี 4.2หนำ้แรก 

 
HOME  
เป็นหนำ้แรกของเวบ็ไซตท่ี์เขำ้มำแลว้จะเจอกบัไสลดท่ี์มีโปรโมชัน่ต่ำงๆของเวบ็น้ี 

 
รูปท่ี 4.3 เลือกประกนัทั้ง 7 ประเภท 

 
เลือกประเภทประกนั 
เล่ือนลงมำจะมีหวัขอ้ใหเ้ลือกประกนัประเภทต่ำงๆ เม่ือคลิกเขำ้ไปจะมีรำยละเอียดของ
ประกนัประเภทต่ำงๆ 
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รูปท่ี 4.4 โปรโมชัน่ตวัอยำ่งในประกนัประเภทต่ำงๆ 
 
Category Promotion 
เป็นโปรโมชัน่ของประกนับำงส่วนท่ีถูกหยบิยกมำโชว ์
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รูปท่ี 4.5 ส่วนส่งแบบฟอร์มส ำหรับผูท่ี้สนใจ 

 
ส่งแบบฟอร์มถึงเจ้าหน้าที่ 
เม่ือมีผูส้นใจจะมีใหก้รอกแบบฟอร์มต่ำงๆถึงเจำ้ของเวบ็ไซต ์เพื่อด ำเนินกำรจดัซ้ือต่อไป 
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รูปท่ี 4.6 ตวัอยำ่งหนำ้ในของประกนัประเภทต่ำงๆ 

 
รายละเอียดของประกนัแตล่ะประเภท 

 
รูปท่ี 4.7  ตำรำงรำยละเอียดของประกนัประเภทต่ำงๆ 
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รายละเอยีดของประกนัประเภทต่างๆ 
จะมีรำยละเอียดของประกนัประเภทต่ำงๆใหก้บัผูช้มไดศึ้กษำก่อนตดัสินใจ พวกเบ้ียผอ่น
ต่ำงๆ ประกนัชั้นต่ำงๆและบริกำรต่ำงๆดงัน้ี 

1. ประกนัรถยนต ์ประเภท 1 ส ำเร็จรูป 
2. ประกนัรถยนต ์ประเภท 2+ 
3. ประกนัรถยนต ์ประเภท 3+ 
4. ประกนัรถยนต ์ประเภท 3 
5. ประกนัรถยนต ์แทก็ซ่ี,รถตูรั้บจำ้ง 
6. ประกนัรถยนต ์ประเภท พรบ. 
7. ประกนั ประเภท อคัคีภยั 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการออกแบบและพฒันาหนา้จอเวบ็ไซตข์องส านกังานนายหนา้ประกนัวินาศภยั ไดต้รงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งครบถว้นและสามารถใชง้านไดจ้ริง โดยผา่นการพิจารณาจากลูกคา้เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

 5.1.2 ข้อจ ากดัโครงงาน 

  5.1.2.1 ขอ้มูลมีเป็นจ านวนมากท าใหใ้ส่ขอ้มูลไดล่้าชา้ 

5.1.2.2 รูปภาพท่ีใชใ้นเวบ็ไซตน์ั้นหาค่อนขา้งยาก ส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธ์ิ จึงตอ้งท า

เร่ืองในการซ้ือภาพ 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1.3.1 ถา้ลูกคา้ เจา้ของเวบ็ไซต ์หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าการเตรียมขอ้มูลมาใหค้รบถว้น 

จะท าใหก้ารท างานเร็วข้ึน 

5.1.3.2 ควรมีการพบปะกบัลูกคา้บ่อยคร้ัง เพื่อท่ีงานจะไดถู้กตอ้งสมบูรณ์และใชเ้วลา

ในการปรับแกน้อ้ย 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิ 

5.2.1.1 ไดศึ้กษาการเขียนหนา้เวบ็ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นแบบ Scroll แบบปกติ หรือ

เป็นเวบ็แบบ Full-page , Parallax 

5.2.1.2 ไดพ้บกบัลูกคา้จริง ต่อต่อกบัคนท่ีมาติดต่องานจริงๆ เดินทางไปท่ีหนา้งาน

จริงๆ 
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5.2.1.3 ไดรู้้จกัการเขียน CSS , Bootstrap , Java Script 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ในการเขียนหนา้เวบ็บางคร้ังจะพบกบัการออกแบบใหม่ๆ ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา 

และจะเสียเวลาและจะเกินเวลาท่ีก าหนดท าใหส่้งงานล่าชา้ 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรเก็บขอ้มูลของลูกคา้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไรและท าความเขา้ใจกบัลูกคา้ให้

ตรงกบัผูท่ี้พฒันาจะไดไ้ม่เกิดปัญหาทีหลงั 

5.2.3.2 เนน้การพบปะกบัลูกคา้ใหบ้่อยข้ึน เพื่อท่ีจะน าความคืบหนา้ใหลู้กคา้ดู 

5.2.3.3 ก่อนไปฝึกสหกิจ นกัศคกษาควรมีการศึกษาในดา้นท่ีเราไปสหกิจ 

5.2.3.4 ในการอยูท่ี่สถายประกอบการนั้นควรปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคลกรในสถาน        

ประกอบการใหไ้ด ้
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