บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในปั จจุบนั เว็บไซต์ได้ กลายเป็ นสื่อที่มีความสาคัญ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในเรื่ องของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทังนี
้ ้เนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถนาเสนอ เผยแพร่ ข้ อมูลข่าวสารได้
อย่ า งไร้ ขี ด จ ากัด ทัง้ ในเรื่ อ งเวลาและระยะทาง ที่ ใครๆก็ ส ามารถคลิ ก เข้ า มาเปิ ดดูไ ด้ ต ลอด
24 ชั่ว โมง ไม่ ว่ า จะนั่ง อยู่ ส่ ว นใดๆของโลกก็ ต าม ด้ ว ยข้ อดี ดัง กล่ า ว บริ ษั ท ห้ างร้ าน สถาน
ประกอบการเกือบทุกแห่งทังภาครั
้
ฐและเอกชน หรื อแม้ แต่บคุ คลทัว่ ไป ต่างก็มีความต้ องการจัดทา
เว็บไซต์ขึน้ เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสารรู ปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การโฆษณาขายสินค้ าและบริ การในรูปแบบต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในเชิง
ธุรกิจ หรื อการใช้ เว็บไซต์เป็ นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั เพื่อหวังผลในการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ เป็ นที่ยอมรับ ซึ่งเว็บไซต์นนเป็
ั ้ นสื่อที่
มีประสิทธิภาพเป็ นอย่างมากในการสนองภารกิจดังกล่าว ประโยชน์ของเว็บไซต์สามารถสรุ ปได้
ดังนี ้
1.เป็ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ ใ ช้ เพื่ อ การโฆษณา ประชาสัม พั น ธ์
การตลาด ให้ ข้อมูลข่าวสาร และสร้ าง ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจและองค์กร
2.สามารถนามาใช้ เป็ นร้ านค้ าออนไลน์เพื่อจาหน่ายสินค้ า / บริการ
3.มีประสิทธิภาพเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ทวั่ โลก
4.เสียค่าใช้ จ่ายในการผลิตต่ากว่าสื่ออื่นๆ แต่มีอายุการใช้ งานยาวนานกว่า สามารถ
อัพเดทข้ อมูลเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย
5.กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ าถึงสื่อได้ โดยสะดวกและรวดเร็ วผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ ทุก
วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
ดังนันในโลกยุ
้
คปั จจุบนั ที่มีความเจริญก้ าวหน้ าในเรื่ องเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง้ การใช้
สื่อเว็บไซต์เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ กบั องค์กร
ของตน จึงเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถที่จะมองข้ ามไปได้ ซึง่ สร้ างเว็บไซต์นนั ้ นอกจากการจ้ างบริษัทที่
รับจ้ างทัว่ ไปแล้ ว เราสามารถที่จะสร้ างเองได้ ไม่ยากจนเกินไปนัก
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทหนุมาน ออร์ แกไนซ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่รับจัดงานเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อการสื่อสารกับผู้บริ โภค หรื อ “งานอีเว้ นท์ ” (Event) ได้ ให้ ความสาคัญกับการใช้ สื่อ
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โฆษณาออนไลน์ จึงได้ มอบหมายให้ คณะผู้จดั ทาสร้ างเว็บไซต์ที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ บริ ษัทฯ
เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง ทังบริ
้ ษัท เจ้ าของกิจการและบุคคลทัว่ ไป โดยจะนาเสนอประวัติและ
ผลงานจากการจัดงานอีเว้ นของบริษัทฯ ที่เคยทาไว้ ในอดีต ซึง่ ถือเป็ นหลักประกันคุณภาพและเป็ น
การแสดงถึงศักยภาพของบริ ษัทฯ เพื่ อให้ บรรดาบริ ษั ท เจ้ าของกิ จการและบุคคลทั่วไปที่กาลัง
ต้ องการจัดงานอีเว้ นท์ได้ มนั่ ใจและหันมาใช้ บริการจาก บริษัทหนุมาน ออร์ แกไนซ์ จากัด ของเรา
1.2 ข้ อมูลของสถำนประกอบกำร
ชื่อสถำนประกอบกำร บริ ษัท หนุมานออร์ แกไนซ์ จากัด
ที่ ตงั ้ อาคาร 1 บ้ านเลขที่ 5 ซอยบางแวก 3 คูห่าสวรรค์ ภาษี เจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
10160 โทรศัพท์ 02-865-8171
1.3 ลักษณะกำรประกอบกำร
บริ ษัทหนุมาน ออร์ แกไนซ์ จากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่
จัดขึน้ เพื่ อการสื่อสารกับผู้บริ โภค โดยรวม ๆ เรี ยกว่า “งานอีเว้ นท์ ” ซึ่งในปั จจุบันการจัดงานอี
เว้ น ท์ เกิ ด ขึน้ อย่างมากมาย ซึ่ง การจัด งานอี เว้ น ท์ ต้ อ งมี ก ารตัง้ เป้ าหมายไว้ อ ย่างชัด เจน และ
วางแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
1.4 ตำแหน่ งและลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำย
- ตาแหน่งงานที่ได้ รับมอบหมาย คือ Web Developer
- ลัก ษณะงาน คื อ สร้ างและออกแบบเว็บ แอพพริ เคชั่น ทัง้ ยัง ท าให้ เว็บ แอพพริ เคชั่น
สามารถใช้ งานได้
1.5 ชื่อตำแหน่ งของพนักงำนที่ปรึกษำ
นายวรายุทธ ศรี ไตรราศี ตาแหน่ง Production Manager
1.6 ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน
เริ่มปฏิบตั งิ านตังแต่
้ วนั ที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2556
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1.7 วัตถุประสงค์ ของกำรทำโครงกำร
- เพื่อศึกษาการสร้ างและออกแบบเว็บแอพพริเคชัน่
- ทดสอบเว็บแอพพริเคชัน่
- นาเสนอผลงานผ่านเว็บแอพพริเคชัน่
1.8 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
- ใช้ งานเว็บแอพพริเคชัน่ ได้ ทกุ สถานที่
- นาเสนอผลงานได้ ตลอดเวลา
- ได้ โฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
1.9 แผนกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 1.1 ตารางแสดงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
มี.ค.56
1.รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2.ศึกษาโปรแกรม
3.ออกแบบหน้ าเว็บ
4.เขียนโค้ ดสร้ างเว็บ
5.ทดสอบเว็บ
6.จัดทาเอกสารประกอบ

เม.ย.56

พ.ค.56

มิ.ย.56

1.10 อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช้ งำน
- computer notebook Intel Core i5-2450M (2.50 GHz, 3 MB L3 Cache, up to 3.10
GHz) Ram 8 GB DDR3
- โปรแกรม Dreamweaver cs6
- โปรแกรม AppServ

