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บทคดัย่อ 
 

 บริษทั พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีรับพฒันาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร รับ
สร้างและพฒันาเว็บไซต์ ซ่ึงทางบริษทั พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั มีแนวคิดในการพฒันา
เว็บไซต์ร้านอาหารข้ึนมาซ่ึงโดยให้สามารถเลือกดูเมนูอาหาร จองโต๊ะอาหารออนไลน์ ติดต่อ
ร้านอาหาร ดูข้อมูลของร้านอาหารได้ ดังนั้นทาง บริษทั พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด จึงได้
มอบหมายให้คณะผูจ้ดัท าพฒันาเว็บไซต์ร้านอาหาร Beyond  โดยประกอบด้วยฟังก์ชันแนะน า
เก่ียวกบัร้านอาหาร แสดงเมนูอาหารของทางร้าน และมีส่วนติดต่อ สอบถาม จองโต๊ะอาหารกบัทาง
ร้านได ้พฒันาโดยใชโ้ปรแกรม Sublime Text 3 และใช ้WordPress ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้
สร้างและจดัการเน้ือหาเวบ็ไซตป์ระเภท Contents Management System ในการพฒันาเวบ็ไซต์ โดย
ใชภ้าษา HTML, PHP และบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL และใช้ Photoshopในการตกแต่ง
รูปภาพ โดยเวบ็ไซตส์ามารถช่วยใหร้้านเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึนและช่วยเพิ่มยอดขายใหร้้านอาหารได ้
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ มีกำร
พฒันำและออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ครอบคุมทั้งดำ้นโปรแกรมและเวบ็ไซต์ดำ้นกำรจดักำรต่ำง ๆ ท่ีตรง
ต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ มีกำรพฒันำเว็บไซต์หลำกหลำยรูปแบบ โดยทำงบริษทัได้รับควำม
ตอ้งกำรจำกลูกคำ้ท่ีเป็นร้ำนอำหำรช่ือ Beyond ใหท้ำงบริษทัสร้ำงเวบ็ไซตเ์พรำะในปัจจุบนัทำงร้ำน
ไม่มีเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเองท ำใหย้อดขำยสู้ร้ำนอำหำรท่ีมีเวบ็ไซตไ์ม่ได ้

ดงันั้นทำง บริษทั พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกดั จึงไดม้อบหมำยให้คณะผูจ้ดัท ำ ท ำกำร
พฒันำเวบ็ไซต์ร้ำนอำหำร Beyond เพื่อโปรโมทและแนะน ำเวบ็ไซต์ โดยระบบสำมำรถ จองโต๊ะ
ผำ่นเวบ็ไซตไ์ด ้ติดต่อทำงร้ำนไดผ้ำ่นเวบ็ไซต ์กดติดตำมเพื่อรับข่ำวสำรและโปรโมชัน่ต่ำง ๆ โดย
กำรท ำกำรพฒันำโดยใชเ้คร่ืองมือ Sublime และใช ้WordPress  ซ่ึงเป็นโปรแกรมส ำเร็จรูปใชใ้นกำร
สร้ำงและจดักำรเน้ือหำเว็บไซต์ประเภท Contents Management System  โดยใช้ภำษำ PHP และ 
HTMLในกำรเขียนพฒันำ และบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย MySQL โดยแสดงผลผำ่นทำงหนำ้เวบ็
เบรำวเ์ซอร์ โดยระบบสำมำรถช่วยเพิ่มยอดขำยใหแ้ก่บริษทั และจองโตะ๊ล่วงหนำ้ได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อกำรพฒันำเวบ็ไซตร้์ำนอำหำร Beyond 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 พนกังำนสำมำรถดูฟังกช์นักำรท ำงำนหลกั ๆ และเพิ่ม-ลบขอ้มูลของเวบ็ไซตไ์ด ้
1.3.2 กลุ่มผูใ้ชง้ำนท่ีเป็นลูกคำ้ มีฟังกช์นักำรท ำงำนดงัน้ี 
             1.3.2.1 สำมำรถเขำ้ชมเวบ็ไซตข์องทำงร้ำนได ้
             1.3.2.2 สำมำรถดูเมนูของทำงร้ำนได ้
             1.3.2.3 สำมำรถจองโตะ๊อำหำรออนไลน์ได ้
             1.3.2.4 สำมำรถส่งขอ้ควำมติดต่อกบัทำงร้ำนได ้
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรโปรโมทใหแ้ก่ร้ำนอำหำร 
1.4.2 เพิ่มรำยไดแ้ละลดค่ำใชจ่้ำยใหก้บัร้ำนได ้
1.4.3 ผูท่ี้เขำ้ชมเวบ็ไซตไ์ดมี้ทำงเลือกในกำรตดัสินใจในกำรใชบ้ริกำร 
      

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
 1.5.1  รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของโครงงำน  
  ท ำกำรรวบรวมควำมตอ้งกำร โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีของร้ำน Beyond ถึง
ฟังก์ชันกำรท ำงำนภำยในเว็บไซต์ รูปแบบของเว็บไซต์ท่ีต้องกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของ
เว็บไซต์ จำกนั้นเตรียมขอ้มูลเพื่อน ำไปอกแบบและพฒันำเว็บไซต์ให้ตอบสนองตรงตำมควำม
ตอ้งกำรของทำงร้ำนมำกท่ีสุด 
 
 1.5.2  วเิครำะห์ระบบงำน 
  น ำขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีท ำกำรรวบรวมได ้มำวิเครำะห์และวำงแผนปฏิบติังำนเพื่อท ำ 
กำรออกแบบเว็บไซต์ร้ำนอำหำรบียอนให้ตอบสนองตรงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงสมบูรณ์
ครบถว้น วเิครำะห์จำกควำมตอ้งกำรท่ีรวบรวมมำได ้
 
 1.5.3  ออกแบบระบบงำน  
  ขั้นตอนน้ีเป็นกำรออกแบบระบบงำนเพื่อพฒันำระบบเพื่อน ำมำใชใ้นงำนจริง เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรพฒันำเวบ็ไซต ์
  1.5.3.1 ออกแบบโครงสร้ำงเวบ็ไซต ์โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop CC2015 
  1.5.3.2 ออกแบบหนำ้เวบ็ไซต ์
  1.5.3.3 จดัเตรียมเน้ือหำภำยในเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ ขอ้มูลของทำงร้ำน เมนูอำหำร  
              ขอ้มูลในกำรติดต่อ 
  1.5.3.4 เคร่ืองมือในกำรพฒันำเวบ็ไซต ์ภำษำ HTMLใชส้ร้ำงเวบ็ไซตท์ั้งหมด,  
                                        ภำษำPHP, ใชส้ร้ำงเวบ็ไซต ์ทั้งหมด ตกแต่งเวบ็ไซตใ์ช ้CSS และ  
                                        Bootstrap ใชเ้อำไวดู้ในโทรศพัท ์ 

  
 1.5.4  จดัท ำหรือพฒันำระบบ 
  เป็นขั้นตอนในกำรน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้รวบรวมมำ น ำมำพฒันำเว็บไซต์โดย
เน้ือหำเวบ็ไซต์จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัร้ำนอำหำร Beyond โดยจะท ำเป็นรำยกำรต่ำง ๆ เพื่อแนะน ำ
ร้ำนอำหำรบียอน แก่ผูเ้ขำ้ชมเวบ็ไซต ์



3 
 

 1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 
  ผูจ้ดัท ำได้ท ำกำรทดสอบและพฒันำระบบไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้เบรำว์เซอร์ 
Google Chrome ในกำรทดสอบเวบ็ไซตเ์ม่ือตรวจสอบควำมผิดพลำดของขอ้มูล กำรใชภ้ำษำ และ
กำรแสดงผล ถำ้พบขอ้ผิดพลำดจะท ำกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และทดสอบอีกคร้ังหลงัจำกแกไ้ขเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 
 
 1.5.6  จดัท ำเอกสำร 
  เป็นกำรจดัท ำเอกสำรแนวทำงในกำรด ำเนินโครงงำน วิธีกำรและขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน เพื่อน ำเสนอรำยงำยต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ และเป็นคู่มือกำรใช้งำน ส ำหรับสถำน
ประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงในอนำคต 
 

1.5.7  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62  ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วเิครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 1.6.1 ฮำร์ดแวร์  
  1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Lenovo ideapad 700  core i7-6700HQ  Ram 8.00GB 
 
 1.6.2 ซอฟต์แวร์  

 1.6.2.1 โปรแกรม Sublime Text 
 1.6.2.2 เวบ็เบรำวเ์ซอร์ Google Chrome 

 1.6.2.3 โปรแกรม Photoshop cc2015 

 1.6.2.4 โปรแกรม WordPress  Ver. 5.2.1 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 ความหมายและการท างานของเวบ็ไซต์1 

  เวบ็ไซต์ คือส่ือน าเสนอขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเวบ็เพจ
หลายหนา้ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผา่นทางไฮเปอร์ลิงก์ ซ่ึงตอ้งเปิดดว้ยโปรแกรมเฉพาะทางท่ีเรียกวา่ Web 
Browser โดยถูกจดัเก็บไวใ้นเวิลด์ไวด์เวบ็ และเวบ็ไซตน์ั้นถูกสร้างข้ึนดว้ยภาษาทางคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) และไดมี้การพฒันาและน าภาษาอ่ืน ๆ เขา้มาร่วม
ดว้ย เพื่อใหมี้ความสามารถมากข้ึน เช่น PHP, SQL, Java ฯลฯ  

เว็บไซต์ นั้นมีค าศพัท์เฉพาะทางหลายค า เช่น เว็บเพจ (web page) และโฮมเพจ (home 
page) เป็นต้น ปัจจุบนัการออกแบบเว็บไซต์มีเคร่ืองมือในการ ออกแบบ เว็บไซต์ ให้เลือกทั้ ง
โปรแกรมส าเร็จรูป หรือ CMS (Content Management System) เช่น Joomla, WordPress, Drupal 
เป็นตน้ 

 

 
รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซต ์

ท่ีมารูป: https://assets.verticalmag.com/wp-content/uploads/2017/10/MT_dashbaord-copy.jpg 
 
 

                                                           
1   https://www.webmaster.or.th/website 
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2.2 การใช้งาน WordPress2 
                 WordPress คือโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีไวส้ าหรับสร้างและจดัการเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต 
( Contents Management System หรือ CMS) กล่าวคือ ดาวน์โหลดโปรแกรมมาท าการสร้างและ
ออกแบบเวบ็ไซต์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น Macromedia Dreamwaver, Microsoft Fontpage เป็น
ตน้ แต่ CMS นั้นถูกสร้างมาเพื่อใชง้านบนอินเทอร์เน็ตโดยตรง หมายความวา่เม่ือใชง้านโปรแกรม
น้ี สามารถใช้ได้ทันทีผ่านอินเทอร์เน็ต เพียงแค่ล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการของ CMS นั้ น ๆ 
นอกจากน้ียงัมี CMS เจา้อ่ืน ๆ เช่น  Joomla, Simple machines, Open cart, Magento เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ WordPress 

ท่ีมารูป : https://www.bhubeth.com/how-to-upgrade-wordpress-versions-manually/ 
 
2.3 การใช้งานโปรแกรม Sublime Text33  

Sublime Text คือ Text Editor ท่ีมีความสามารถสูงท่ีใช้ในการเขียนโคด้ สนบัสนุนภาษา
ท่ีหลากหลาย  C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, 
LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile 
และ XML เหมาะกับผู ้ท่ีต้องการปรับแต่งการท างานด้วยตนเอง สามารถลง package เพิ่ม
ความสามารถได้ และสามารถก าหนดหรือตั้งค่าโปรแกรมได้อย่างง่าย ผ่านการก าหนด Key – 
Binding คณะผูจ้ดัท าไดน้ าโปรแกรมมาใช้ในการพฒันาเวบ็ไซต์ในส่วนของการเขียนโคด้พฒันา
เวบ็ไซต ์ขอ้ดีของโปรแกรมคือสามารถช่วยแกปั้ญหาเร่ืองการพิมพท่ี์ไม่ถูกตอ้งและการลืม Syntax 

 
 

                                                           
2 http://www.wpthaiuser.com/wordpress-is/ 
3 https://rathwp.wordpress.com/ 2014/01/13/sublime-text-คือ/ 
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รูปท่ี 2.3 โปรแกรม  Sublime Text 3 

ท่ีมารูป: https://www.designernews.co/stories/87481-sublime-text-3 
 
2.4 การเรียนรู้และการใช้ภาษา CSS4 
  CSS คือ ภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยท่ี CSS 
ก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร ไดแ้ก่ สีของขอ้ความ สี
พื้นหลงั ประเภทตวัอกัษร และการจดัวางขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใชห้ลกัการ
ของการแยกเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่งท่ีใช้ในการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้
รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการ
แสดงผลลพัธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาเอกสารบ่อยคร้ัง 
หรือตอ้งการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลกัษณะของความสม ่าเสมอทัว่กนัทุก
หน้าเอกสารภายในเวบ็ไซต์เดียวกนั CSS กบั HTML / XHTML นั้นท าหน้าท่ีคนละอย่างกนั โดย 
HTML / XHTML จะท าหนา้ท่ีในการวางโครงร่างเอกสารอยา่งเป็นรูปแบบ  ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย  ไม่
เก่ียวขอ้งกับการแสดงผล  ส่วน CSS จะท าหน้าท่ีในการตกแต่งเอกสารให้สวยงาม เรียกได้ว่า 
HTML /XHTML คือส่วน coding ส่วน CSS คือส่วน design  คณะผูจ้ดัท าเลือกใชภ้าษา CSS น าใช้
ในส่วนของการตกแต่งเวบ็ไซตใ์หส้วยงามและเวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน  
 
 

 

 
รูปท่ี 2.4 สัญลกัษณ์ CSS 

ท่ีมารูป: https://www.gordonmac.com/wp-content/uploads/CSSlogo.png

                                                           
4 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html 
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2.5 การเรียนรู้และการใช้ภาษา HTML5 
HTML คือ ภาษาหลักท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล 

HTML ยอ่มาจากค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผา่นล้ิง (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง ๆ
ท่ีแสดงอยู่บนเวบ็เพจ ดงันั้น HTML หมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ี
ต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผา่น Hyperlink เอามาปรับใชใ้นการเขียนค าสั่งภายในเวบ็ไซตใ์น
ส่วนของการสร้างฟอร์มของเวบ็ไซต ์

 

 
 

รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ HTML 
ท่ีมารูป: https://cdn-images-1.medium.com/max/512/1*Lk7YWiSeDYGd-ITVUXbBbA.png 

 
2.6 การเรียนรู้และการใช้ภาษา PHP6 

พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต ์โดยลิขสิทธ์ิอยูใ่น
ลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ าหรับจดัท าเวบ็ไซต ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML 
โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้น
ง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือให้นกัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็เพจ ท่ีมี
การตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว น ามาปรับใชใ้นการส่วนของการใชค้  าสั่งเช่ือมต่อกบั phpMyAdmin ซ่ึง
ภาษา HTMLท าไม่ได ้

 
รูปท่ี 2.6 โลโก ้PHP 

ท่ีมารูป: https://i1.wp.com/saixiii.com/wp-content/uploads/2017/04/php-logo.png?fit=1280%2C678&ssl=1 

                                                           
5 http://www.codingbasic.com/html.html 
6 https://th.wikipedia.org/ wiki/ภาษาพีเอชพี 
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2.7 การเรียนรู้และการใช้ Bootstrap 7 
Bootstrap คื อ  Front-end Framework ท่ีประกอบด้วยโครงส ร้ าง  CSS, HTML และ 

JavaScript ท่ีช่วยให้สามารถสร้างหนา้จอ User Interface ไดง่้าย และ สวยงาม และรวดเร็ว ลดเวลา
ในการออกแบบ Design หน้าจอ layout หรือรายการ Element อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน้า Form 
ทั้งหมด Bootstrap มีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin ท่ีท  างานร่วมกบั jQuery ท่ีสามารถ
เรียกใชง้านไดม้ากมาย และท่ีส าคญัคือ Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซ่ึงจะ
แสดงสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ท่ีท าการเปิดอยูใ่นขณะนั้น เช่น PC Desktop, Tablets, 
Mobile หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงท าให้เรานั้นออกแบบเว็บและเขียนค าสั่งสั่งต่าง ๆ ก็
สามารถท่ีจะรองรับอปุกรณ์ทั้งหมด เอามาปรับใชใ้นโปรแกรมในส่วนของการตกแต่งเวบ็ไซตโ์ดย
ไม่ตอ้งเขียนข้ึนมาใหม่ทั้งหมดเพียงแค่เรียกใช ้Bootstrap แลว้ท าการแกไ้ขบางส่วน 

 

  
รูปท่ี 2.7 โลโก ้Bootstrap 

ท่ีมารูป: https://getbootstrap.com/docs/4.1/assets/img/bootstrap-stack.png 
 
2.8 การเรียนรู้และการใช้ JavaScript8 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) ซ่ึงใน
การสร้างและพฒันาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคล่ือนไหว สามารถ
ตอบสนองผูใ้ช้งานได้มากข้ึน ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละ
ค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกวา่ ออ็บเจก็โอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายใน
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถ
ท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์
(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยคณะผูจ้ดัท าน ามาปรับใชใ้นโปรแกรมในส่วนของการ
เขียนค าสั่งต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซต ์
 

                                                           
7 http://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html 
8 http://mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
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รูปท่ี 2.8 สัญลกัษณ์ JavaScript 

ท่ีมารูป: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Badge_js-
 strict.svg/347px-Badge_js-strict.svg.png 

 
2.9 การเรียนรู้และการใช้ phpMyAdmin 9      

phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูล Mysql แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้จะใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ังจะมีความ
ล าบากและยุง่ยากในการใชง้าน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมาเพื่อให้
สามารถจดัการ ตวั DBMS ท่ีเป็น MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็น
เคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการ phpMyAdmin คณะผูจ้ดัท าน ามาปรับใช้ในส่วนของการจ าลอง
เซิร์ฟเวอร์ 

 

    
รูปท่ี 2.9 ตวัอยา่ง phpMyAdmin 

ท่ีมารูป: https://i1.wp.com/wpshout.com/media/2016/05/phpmyadmin_view.png?ssl=1 
 
 
 
 
 

                                                           
9 http://www.mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/2285-phpmyadmin-คืออะไร.html 
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2.10 การเรียนรู้และการใช้ภาษา SQL10 
SQL คือ Structured Query Language  เป็นภาษามาตรฐานในการเขา้ถึง ฐานขอ้มูล สามารถ

ใชง้านภาษา SQL ไดจ้ากโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งท าการกบัระบบฐานขอ้มูล เช่น ใช ้SQL ในการท า
การดึงขอ้มูล (Retrieve Data) จากฐานขอ้มูล และเป็นมาตรฐานกลางท่ีใชใ้นระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ 
โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute) คณะผูจ้ดัท าน ามาปรับใช้ใน
โปรแกรมในส่วนของการเขียนโปรแกรมกบัการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 

  
รูปท่ี 2.10 สัญลกัษณ์ SQL 

ท่ีมารูป: https://image.flaticon.com/icons/png/512/28/28826.png 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
10 https://www.9experttraining.com/articles/ภาษา-sql-คืออะไร 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั  
     (Pixel Interactive Co., Ltd.) 
ท่ีตั้ง                            : 318 ซอย เพชรเกษม 110 แขวง หนองคา้งพลู เขตหนองแขม 
                                       กรุงเทพมหานคร 10160 
เบอร์โทรศพัท ์  : 094 524 2451 
E-mail                          : contact@webmasterbangkok.com 

 
                           รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั Pixel Interactive 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบั Website มีการ
พฒันาและออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีครอบคุมบริการพฒันาเวบ็ไซต์แบบครบวงจรตั้งแต่ให้บริการดา้น
การโฆษณาผา่นโซเชียลมีเดีย พฒันาเวบ็ไซต ์พฒันาระบบ รวมถึงงานออกแบบกราฟิก เพื่อรองรับ
ความตอ้งการท่ีหลากหลายและเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจทุกประเภท 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัแสดงรูปแบบการจดัการองคก์รและการบริหารองคก์ร 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายจากการปฏิบติังานสหกิจ ในต าแหน่ง นกัพฒันา
เว็บไซต์ (Web Developer) ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ การพฒันาเว็บไซต์ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจาก Graphic Design ท่ีออกแบบไว ้และ พฒันาเวบ็ไซต์บางส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ออกแบบและพฒันางาน ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
ช่ือ-นามสกุล     : นางศิริพร เภกะสุต 
ต าแหน่ง            : Project Management 
E-mail               : contact@webmasterbangkok.com   

 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาในการเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั ตั้งแต่
วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
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บทที4่ 
รายละเอยีดโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เวบ็ไซตแ์นะน ำร้ำนอำหำร Beyond เป็นเวบ็ไซตแ์นะน ำเก่ียวกบัร้ำนอำหำรเวบ็ไซตจ์ะบอก
รำยละเอียดของแต่ละส่วนของฟังก์ชันกำรท ำงำนของเวบ็ไซต์ว่ำมีฟังก์ชันอะไรบำ้งและท ำงำน
อยำ่งไร แสดงหนำ้จอในแต่ละส่วนของเวบ็ไซต ์ร้ำนอำหำร Beyond ส่วนติดต่อสอบถำมกบับริษทั
และจองโตะ๊ล่วงหนำ้ 

 
4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

เวบ็ไซตแ์นะน ำร้ำนอำหำร Beyond ประกอบดว้ยเมนูหลกัต่ำง ๆ ไดเ้เก่ หนำ้แรก เก่ียวกบั
ร้ำน เมนู แกลอร่ี ข่ำวสำร จองโตะ๊ ติดต่อเรำ ในเเต่ละเมนูนั้นเม่ือคลิกเขำ้ไปเเลว้ จะเป็นรำยละเอียด
ของเวบ็ไซตร้์ำนอำหำร Beyond 

 

รูปท่ี 4.1  แผนผงัโครงสร้ำงเวบ็ไซต ์
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4. 3 รายละเอยีดของเวบ็ไซต์     

 

รูปท่ี 4.2 หนำ้แรกของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.2 แสดงหน้ำแรกของเว็บไซต์ ประกอบด้วย เมนู Home, About us, Menu, 
Gallery, News & Events, Reservation และ Contact 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 แสดง Meet Our Chef 

 จำกรูปท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลของ Chef ในร้ำนอำหำร ประกอบดว้ย ช่ือ และต ำแหน่งภำยใน

ร้ำน 
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รูปท่ี 4.4 แสดง Signature Dish 
 จำกรูปท่ี 4.4 แสดงขอ้มูลอำหำรแนะน ำของทำงร้ำน ประกอบดว้ย รูปและช่ืออำหำร และ
ปุ่มคลิกลิงกไ์ปหนำ้เมนู 

 

รูปท่ี 4.5 แสดง Testimonial 
 จำกรูปท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลค ำรับรองจำกลูกคำ้ ประกอบดว้ยรูปภำพ และขอ้ควำมรับรอง
ของลูกคำ้ 
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รูปท่ี 4.6 แสดง Subscribe to Beyond 
 จำกรูปท่ี 4.6 แสดงช่องทำงกำรติดตำมทำงร้ำน ประกอบดว้ย ขอ้ควำม กล่องใส่ขอ้มูล และ
ปุ่มคลิกลิงกไ์ปหนำ้ยนืยนักำรติดตำม 

 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงส่วนทำ้ยของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ิ 4.7 แสดงส่วนทำ้ยของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ยรูปภำพโลโก ้ช่องทำงกำรติดต่อ ท่ี
อยูข่องร้ำน วนัเวลำ เปิด-ปิดร้ำน 
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รูปท่ี 4.8 แสดงหนำ้ About Us ของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.8 แสดงควำมเป็นมำของทำงร้ำน ประกอบดว้ย ขอ้มูล และรูปภำพ 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงหนำ้เมนูอำหำร 
 จำกรูปท่ี 4.9 แสดงเมนูอำหำรทั้งหมด ประกอบดว้ย รูปภำพ และช่ืออำหำร 
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รูปท่ี 4.10 แสดงหนำ้ Menu ของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.10 แสดงขอ้มูล Appetizers ประกอบดว้ย ขอ้มูลอำหำร และรูปภำพอำหำร 
 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงหนำ้ Menu ของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.11 แสดงขอ้มูล Main Course ประกอบดว้ย ขอ้มูลอำหำร และรูปภำพอำหำร 
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รูปท่ี 4.12 แสดงหนำ้ Menu ของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.12 แสดงข้อมูล Desserts & Drink ประกอบด้วย ข้อมูลอำหำร และรูปภำพ
อำหำร 

รูปท่ี 4.13 แสดงหนำ้ Menu ของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.13 แสดงขอ้มูล Download PDF ประกอบดว้ย ปุ่มลิงกไ์ปยงัเมนูท่ีเป็น PDF 
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รูปท่ี 4.14 แสดงหนำ้ PDF  

 จำกรูปท่ี 4.14 แสดงขอ้มูล PDF ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลเมนูอำหำร 

 
รูปท่ี 4.15 แสดงหนำ้ Gallery ของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.15 แสดงรูปภำพภำยในของร้ำนอำหำร 
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รูปท่ี 4.16 แสดงหนำ้ Gallery ของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.16 แสดง Slide รูปภำพหลงัจำกคลิก ประกอบดว้ยรูปภำพ และปุ่มคลิกเล่ือน
รูปภำพ และปุ่มปิด 

 

รูปท่ี 4.17 แสดงหนำ้ News & Promotion ของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.17 แสดงขอ้มูลข่ำวสำรของทำงร้ำน 
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รูปท่ี 4.18 แสดง Post ของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.18 แสดงขอ้มูล Post ของทำงร้ำน  

 

รูปท่ี 4.19 แสดง Post ของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.19 ส่วนแสดงควำมคิดเห็น ประกอบดว้ย กล่องใส่ขอ้ควำม และปุ่ม  
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รูปท่ี 4.20 แสดงหนำ้ Reservation ของเวบ็ไซต ์
 จำกรูปท่ี 4.20 แสดงหนำ้ Reservation ของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย ส่วนหวัของเวบ็ไซตแ์ละ
รูปภำพ 

 
รูปท่ี 4.21 แสดงหนำ้ Reservation ของเวบ็ไซต ์ 
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 จำกรูปท่ี 4.21 แสดงหนำ้ Reservation  โดยสำมำรถใส่ ช่ือ-นำมสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมล 
วนัท่ีจอง จ ำนวนของผูใ้ห่่และเด็ก ช่องใส่ควำมคิดเห็น และปุ่มยนืยนั 

รูปท่ี 4.22 แสดงหนำ้ Contact ของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.22 แสดงหนำ้ Contact ของเวบ็ไซต ์

  

รูปท่ี 4.23 แสดงหนำ้ Contact ของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.23 แสดงหนำ้ Contact โดยสำมำรถใส่ ช่ือ-นำมสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมล ช่องใส่

ควำมคิดเห็น และปุ่มส่งขอ้ควำม 
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รูปท่ี 4.24 แสดงหนำ้ Contact ของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.24 แสดงแผนท่ีของทำงร้ำนอำหำร 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
  การพฒันาเวบ็ไซต์ร้านอาหาร Beyond สามารถท าให้พนกังานสามารถดูฟังก์ชนั
การท างานหลกั ๆ และเพิ่ม-ลบข้อมูลของเว็บไซต์ได้ กลุ่มผูใ้ช้งานท่ีเป็นลูกค้าสามารถเข้าชม
เวบ็ไซตข์องทางร้านได ้สามารถดูเมนูของทางร้านได ้สามารถจองโตะ๊อาหารออนไลน์ได้ สามารถ
ส่งขอ้ความติดต่อกบัทางร้านได ้หลงัจากพฒันาเวบ็ไซต์ส าเร็จจะไดป้ระโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การโปรโมทให้แก่ร้านอาหาร เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับร้านได้ ผูท่ี้เข้าชมเว็บไซต์ได้มี
ทางเลือกในการตดัสินใจในการใชบ้ริการ 
              5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
  5.1.2.1 เวบ็ไซตย์งัไม่สามารถสั่งซ้ืออาหารผา่นทางออนไลน์ได ้

5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 
  5.1.3.1 เวบ็ไซตค์วรเพิ่มการสั่งซ้ือทางออนไลน์เพื่อเป็นการกระจาย              
              ฐานลูกคา้ใหก้วา้งข้ึนและเพิ่มยอดขายใหแ้ก่ร้านมากยิง่ข้ึน  
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากท่ีได้มาปฏิบติัสหกิจทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานในดา้น 

Web Design และ Web Developer ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงท างานเป็นกลุ่ม ไดรั้บ
ประสบการณ์ในการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูใ้ช ้

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ปัญหาท่ีผูป้ฏิบติัสหกิจพบในการปฏิบติังานจะประกอบด้วย ปัญหาในด้านการ

เขียนโปรแกรม การส่ือสารกบัปผูอ่ื้นให้เขา้ใจตรงกนั ความไม่เขา้ใจในระบบงานตอนแรกท าให้
การท างานล่าชา้ 

5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
 นกัศึกษาท่ีจะไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ควรศึกษาเร่ือง

การใช้ค  าสั่งเก่ียวกบั Web Design ภาษา PHP และการใช้งาน Wordpress ในระดบัหน่ึงเพื่อเป็น
แนวทางในการท างาน การส่ือสารใหเ้ขา้ใจ และแกปั้ญหาไดต้รงจุด 
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