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บทคดัย่อ 
 

โครงงานน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาเวบ็ไซตใ์หม่ใหก้บับริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ากดั ซ่ึงเป็น
ผูใ้ห้บริการพฒันาซอฟตแ์วร์ การตลาดออนไลน์ และออกแบบแบรนเนอร์ เน่ืองจากเวบ็ไซตเ์ดิมมี
การท างานท่ีชา้ มีอาการกระตุกเม่ือเล่ือนดูเน้ือหา และมีชุดค าสั่งท่ีไม่ไดใ้ชง้าน คณะผูจ้ดัท าจึงไดรั้บ
มอบหมายให้ท าการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตใ์หม่ใหก้บับริษทั โดยท าการจดัเรียงองคป์ระกอบ
ในส่วนต่างๆ ของเวบ็ไซตใ์หดู้สวยงามเรียบง่าย แสดงผลขอ้มูลไดร้วดเร็ว และรองรับหนา้จอขนาด
ต่างๆ ทั้งหน้าจอพีซีและหน้าจอโทรศพัท์มือถือ ในการพฒันาเว็บไซต์พฒันาดว้ยภาษา HTML5, 
CSS, JavaScript และ PHP และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework โดยจะ
แสดงผลแบบหนา้เดียว (One page slide) เม่ือพฒันาเวบ็ไซตเ์สร็จส้ินแลว้ไดท้  าการทดสอบรวมกบั
พนกังาท่ีปรึกษาและผูบ้ริหาร ไดผ้ลลพัธ์เวบ็ไซตมี์การท างานท่ีรวดเร็วข้ึน มีความสวยงาม และใช้
งานง่าย  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรตลำดออนไลน์ (Online 
Marketing) ออกแบบแบรนเนอร์ และบริษทั ไอเดียซิก ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของบริษทั พีเอน็เอ
ดิจิตอล จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นพฒันำซอฟแวร์ โดยเวบ็ไซต์เดิมของบริษทั พีเอ็นเอ 
ดิจิตอล จ ำกดั มีกำรใช้งำนยำก ดูไม่ทนัสมยั ท ำงำนได้ล่ำช้ำ มีอำกำรกระตุกเม่ือเล่ือนดู
ขอ้มูล และมีชุดค ำสั่งท่ีไม่ได้ใช้งำนซ่ึงท ำให้เว็บไซต์ท ำงำนได้ช้ำ และขนำดไฟล์ใหญ่
เปลือง เ น้ือท่ีในกำรจัดเก็บ และไม่สำมำรถแสดงผลได้บนอุปกรณ์พกพำ เ ช่น 
โทรศพัทมื์อถือท่ีมีขนำดหนำ้จอแตกต่ำงกนั 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท ำจึงไดรั้บมอบหมำยให้ท ำกำรพฒันำเวบ็ไซตข์องบริษทั พีเอ็นเอ 
ดิจิตอล จ ำกดั ข้ึนมำใหม่โดยพฒันำเป็นแบบหนำ้เดียว (One page slide) และแสดงผลแบบ 
Responsive โดยแสดงผลได้บนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มทั้ งคอมพิวเตอร์ทั่วไปและ
โทรศพัทมื์อถือ เวบ็ไซตท่ี์พฒันข้ึนมำใหม่น้ีมีกำรท ำงำนท่ีเร็วข้ึนและไม่กระตุก ดูสวยงำม
และทนัสมยัข้ึน ในกำรพฒันำใช้ภำษำคอมพิวเตอร์ HTML5 , CSS , JavaScript และ PHP 
และออกแบบโครงสร้ำงเวบ็ไซตด์ว้ย Bootstrap Framework 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
เพื่อพฒันำเวบ็ไซตข์องบริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ำกดั ใหมี้ควำมทนัสมยัและใชง้ำนง่ำย 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 พฒันำเป็น One page Slide 
1.3.2 สำมำรถแสดงผลไดบ้นอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม (Responsive) 
1.3.3 เน้ือหำบนเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย 

1.3.3.1  เมนู Creative ส ำหรับแสดงขอ้มูลกำรรับออกแบบผลงำนดำ้นใดบำ้ง 
1.3.3.2  เมนู Digital Marketing ส ำหรับแสดงส่ิงท่ีจะไดห้ลงัจำกใชบ้ริกำรสร้ำง

เวบ็ไซตห์รือแฟนเพจจำกบริษทัไดว้ำ่จะมีประโยชน์หรือขอ้ดีดำ้นใดบำ้ง 
1.3.3.3 เมนู Production ส ำหรับแสดงผลงำนต่ำงๆ วำ่บริษทัสำมำรถสร้ำงภำพ , 

วดีีโอ , ภำพเคล่ือนไหว ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรได ้
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1.3.3.4 เมนู Advertisement ส ำหรับแสดงกำรโฆษนำธุรกิจผำ่นส่ือบนโลก
ออนไลน์ทำงดำ้นต่ำงๆ ใหมี้ผลตอบรับอยำ่งดีเยีย่ม 

1.3.3.5 เมนู Business Consult ส ำหรับแสดงรำยละเอียด ค ำแนะน ำธุรกิจทำง
กำรตลำดออนไลน์ , กลยทุธ์ต่ำง ๆ รวมไปถึงแนวคิด ในกำรวำงแผนธุรกิจ
อยำ่งไรใหธุ้รกิจเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและกำ้วหนำ้ 

1.3.3.6 เมนู Show Case ส ำหรับแสดงผลงำนต่ำงๆ ของบริษทัท่ีไดท้  ำมำแลว้ 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 แสดงผลลพัธ์ผำ่นทำงหนำ้จอบนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มไดอ้ยำ่งสวยงำม 
1.4.2 ท ำใหเ้วบ็ไซตดู์ทนัสมยัและใชง้ำนไดง่้ำยข้ึน 
1.4.3 สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 

 
1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 

1.5.1  ศึกษำและวเิครำะห์ระบบงำนเดิม 
  ในขั้นตอนแรกเป็นกำรศึกษำและทดลองใช้งำนเวบ็ไซต์เดิม เพื่อหำขอ้ผิดพลำด
และจุดพกพร่องต่ำงๆ ของเวบ็ไซตว์ำ่มีจุดใดท่ีควรแกไ้ขบำ้ง รวมถึงรวบรวมขอ้มูล รูปภำพ 
และส่ือต่ำงๆ ท่ีจะตอ้งแสดงบนเวบ็ไซต ์
 
1.5.2  ออกแบบระบบ 
  ท ำกำรออกแบบโครงสร้ำงของเวบ็ไซตใ์หม่ รวมถึงเลือกเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในกำร
พฒันำ โดยไดพ้ฒันำเป็นแบบหนำ้เดียว หรือ   One page slide และออกแบบรูปภำพและส่ือ
ท่ีจะแสดงบนเวบ็ไซตใ์หส้วยงำมและเหมำะสม 
 
1.5.3  พฒันำระบบ 

ท ำกำรเขียนชุดค ำสั่งเพื่อสร้ำงเว็บไซต์ตำมท่ีได้ออกแบบไว ้รวมถึงกำรตกแต่ง
ภำพต่ำงๆ โดยท ำกำรเขียนชุดค ำสั่งด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และมีกำรน ำ 
Bootstrap Framework มำช่วยในกำรออกแบบเวบ็ไซต์ให้จดัเรียงง่ำยข้ึนและสวยงำม โดย
เขียนดว้ยภำษำ HTML5 ,  PHP , CSS และ JavaScript เป็นตน้ 
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1.5.4  ทดสอบระบบ 
ได้ท ำกำรทดสอบระบบ โดยให้พนักงำนท่ีปรึกษำและผูบ้ริหำรทดลองใช้งำน

เวบ็ไซตใ์นสภำพแวดลอ้มจริง เพื่อทดสอบควำมพึงพอใจของผูใ้ช ้และรับขอ้เสนอแนะมำ
ปรับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซต ์
 
1.5.5  จัดท ำเอกสำร 
  เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจดัท ำโครงงำน วิธีกำร
และขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและคู่มือกำรใชง้ำน
ในกำรท ำเวบ็ไซตส์ ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. ศึกษำวเิครำะห์ระบบงำนเดิม 
2. ออกแบบระบบงำนใหม่ 
3. พฒันำระบบข้ึนมำใหม่ 
4. ทดสอบระบบ 
5. จดัท ำเอกสำร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1  ฮำร์ดแวร์ 
 1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Notebook Lenovo Legion Y520 Intel® Core™ i7 
1.6.2 ซอฟตแ์วร์ 
 1.6.2.1 Microsoft Windows 10 
 1.6.2.2 Adobe Dreamweaver 2019 
 1.6.2.3 Bootstrap Framework 
 1.6.2.4 Web Browser Google Chrome  

 



 
 

บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

2.1 HTML51 

คือ ภาษาหลกัพื้นฐานท่ีน าไปใช้ในการเขียนหน้าเวบ็ไซต์ ซ่ึงย่อมาจากค าว่า Hyper Text 

Markup Language ขอ้ดีของภาษา Html คือสามารองรับใชไ้ดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และปฏิบติัการ

ไดห้ลากหลายชนิดดว้ยกนั  เป็นภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ีต่างก็เช่ือมถึง

กนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นัน่เอง โดยภาษา HTML  นั้นสามารถท าโดยใชโ้ปรแกรมอ่ืนๆ

ได้มากมาย เช่น  Visual Studio Code , EditPlus เป็นต้น คณะผู ้จ ัดท าได้น าไปใช้ในการสร้าง

โครงสร้างต่าง ๆ รวมถึงการจดัเรียงองค์ประกอบของเว็ปไซต์ น ามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานหนา้เวบ็ไซต ์

 

2.2 PHP2 

คือ ภาษา PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home 

Page Tools เป็นภาษคอมพิวเตอร์จ าพวก Script Language ภาษาจ าพวกน้ีเป็นค าสั่งต่างๆซ่ึงเก็บอยู่

ในไฟล์ท่ีเรียกว่า Script และเวลาใช้งานจ าเป็นต้องอาศยัตวัเเปร ชุดค าสั่ง เช่น JavaScript , Perl   

เป็นต้น ลักษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ PHP ได้รับการพฒันาและ

ออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหา

ได้โดยอตัโนมติั ดังนั้ นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 

scripting language นั้น น ามาประยกุตใ์ชใ้นการเขียนเวป็ทั้งทั้งหมด 

 

 

 

                                                           

1 https://medium.com/open-source-technology/html5-basic-1-b27b0f6464c1 
2 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html 

https://medium.com/open-source-technology/html5-basic-1-b27b0f6464c1
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.htmlm
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2.3 Xampp3 

คือ โปรแกรม Apache web server ไวใ้ชใ้นการจ าลอง web server เพื่อน าไปทดสอบ สคริป

หรือเวบ็ไซต์ในเคร่ืองของเรา โดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน

และง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกบั PHP ภาษาส าหรับพฒันาเวบ็แอ

พลิเคชัน่ท่ีเป็นท่ีนิยม , MySQL ฐานขอ้มูล, Apache จะท าหน้าท่ีเป็นเวบ็ เซิร์ฟเวอร์, Perl อีกทั้งยงั

มาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลท่ีพฒันาโดย PHP เพื่อใช้เช่ือม

ต่อไปยงัฐานขอ้มูล สนบัสนุนฐานขอ้มูล MySQL และ SQLite 

โปรแกรม XAMPP สามารถใชง้านได ้4OS ไดแ้ก่ 

1. Window สามารถใชง้านไดก้บั windows รุ่น 2000, 2003, xp, vista, windows 7 ฯลฯ 

2. Linux ส าหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu 

3. Mac Os X 

4. Solaris ส าหรับ Solaris 8 และ Solaris 9 

น ามาประยุกต์ใช้ในการจ าลองเวบ็เซิฟเว่อร์ เพื่อมาทดสอบสคร้ิปในเคร่ืองของเราก่อนน าไปข้ึน

เวบ็ไซตอ์อนไลน์จริง 

 
2.4 Adobe Dreamweaver CC 20194 

คือ โปรแกรมหลกัท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม เป็นโปรแกรมท่ีช่วยสร้างผลงานเวบ็ไซตไ์ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเคร่ืองมือหลากหลายชนิดท่ีจะช่วยให้ออกแบบผลงานท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง

ง่ายดาย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC เป็นโปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในเร่ืองของ

เคร่ืองมือต่างๆ และสามารถเผยแพร่เวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นโปรแกรมท่ีใชง้านง่าย 

 

2.5 JavaScript5 

คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นภาษาท่ีมี

ความนิยมเป็นอยา่งมาก Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) 

ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต์ ใช่ร่วมกบั HTML  เพื่อให้เวบ็ไซต์ของเราดูมีการเคล่ือนไหว 

และสามารถตอบสนองผูใ้ช้งานไดม้ากข้ึน น ามาประยุกต์ใช้ในการใช้ค  าสั่งพาราแล็ค ท าให้การ

                                                           

3 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html 
4 http://www.itsolution.co.th/adobe-dreamweaver-cc.html 
5 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2637-xampp-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.itsolution.co.th/adobe-dreamweaver-cc.html
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เคล่ือนไหวมีความสมูท ดูมีมิติมากข้ึน สามารถปรับตั้งได้ว่าจะให้การท างานเคล่ือนท่ีเร็วหรือ

เคล่ือนท่ีชา้ 

 

2.6 CSS6 

คือ  ภาษาท่ีใช้เฉพาะในการตกแต่งความสวยงามของเอกสาร HTML/XHTML ให้มี

หน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง ดีไซน์การจัดเรียง ลูกเล่นต่างๆ เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ี

ต้องการ  CSS ย่อมาจาก  Cascading Style Sheets มีลักษณะเ ป็นภาษา ท่ี มี รูปแบบในการ

เขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหน่ึงในการตกแต่ง

เว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย น ามาประยุกต์ใช้ในการดีไซน์องค์ประกอบต่างๆของ

เวบ็ไซตท์ั้งหมดในทุกส่วน 

 

2.7 Bootstrap7 

คือ  Front-end Framework ท่ีรวบรวมภาษา  HTML , CSS และ JS เขา้ดว้ยกนัทั้งหมด ซ่ึง

จะช่วยให้การพฒันาเวบ็ไซต์ของเราเร็วข้ึน ง่ายข้ึน และเป็นระเบียบท าให้น่าใชง้านมากข้ึน  ซ่ึงตวั 

Bootstrap เป็นเฟรมเวิร์คส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ส าคัญตัวหน่ึง เเถมเป็น

เคร่ืองมือท่ีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมส าหรับ โปรแกรมเมอร์ น ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการเขียนเวป็ไซตเ์พื่อให้ง่ายต่อการรองรับทุกขนาดหนา้จอทั้งหนา้จอพีซี และหนา้จอ

โมบาย 

 

2.8 jQuery 8 

คือ JavaScript Library ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อใหก้ารเขียน JavaScript นั้นมีความสะดวก
และง่ายข้ึน เพราะวา่การน า JavaScript เอาไปประยกุตก์บังานจ าพวกเวบ็ (Client-side JavaScript) 
นั้นเป็นส่ิงท่ียุง่ยาก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความไม่เขา้กนัของ Web Browser แต่ละค่าย, DOM หรือ API 
เป็นตน้   

                                                           

6 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html 
7 https://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/96/bootstrap-คืออะไร 
8 https://www.mindphp.com/บทเรียนออนไลน์/สอน-jquery/2776-บทท่ี-1-jquery-คืออะไร.html 

https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.htmlm
https://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/96/bootstrap-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.mindphp.com/บทเรียนออนไลน์/สอน-jquery/2776-บทที่-1-jquery-คืออะไร.htm


7 
 

            ดงันั้น jQuery จึงรวมเอา Object และ Function ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นมารวบรวมไวใ้นรูปแบบของ 
Library พอเป็นเช่นน้ีแลว้ ไม่วา่โคด้ท่ีเขียนจะใช ้JavaScript  หลายบรรทดัขนาดไหน ก็สามารถท า
ใหส้ั้นลงได ้อาจท าใหเ้หลือสั้นเพียงแค่บรรทดัเดียวเท่านั้นท าใหป้ระหยดัพื้นท่ีและดูเขา้ใจง่าย 
 

2.9 One page slide9 

คือ เวบ็ไซต์ท่ีแสดงเน้ือหาทุกอยา่งทั้งหมดภายใน 1 หนา้ของเวบ็ไซต ์มีเป้าหมายเพื่อให้ผู ้

เขา้ชมสามารถเขา้ใจเน้ือหาของเวบ็ไซตไ์ดง่้าย ไม่ตอ้งคลิกเพื่อไปยงัเน้ือหาท่ีสนใจในหนา้อ่ืนๆของ

เวบ็ไซต ์ซ่ึงจะช่วยท าใหผู้เ้ขา้ชมมีความจดจ่อกบัเน้ือหาของเวบ็ไซตไ์ดดี้ จึงเหมาะส าหรับเวบ็ไซต์

ท่ีเน้ือหาไม่เยอะ มีเน้ือหาท่ีเนน้การน าเสนอเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 

2.10 Responsive10 

คือ เทคนิคการออกแบบเวบ็ไซต์แบบใหม่ ซ่ึงจะมีการปรับเปล่ียนขนาดของเวบ็ไซต์ให้

เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ท่ี

แตกต่างกนั เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นตน้ โดยประยุกต์ใช้จากบูท

สแตบ๊เพื่อท าใหเ้ป็นเรซสปอนตซี์ฟรับรองทุกขนาดหนา้จอ 

 

                                                           

9 https://www.jindatheme.com/th/blog/why-we-recommended-onepage-website/ 
10 https://www.webmasterbangkok.com/th/responsive-web-design-คืออะไร/ 

https://www.jindatheme.com/th/blog/why-we-recommended-onepage-website
https://www.webmasterbangkok.com/th/responsive-web-design-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3


บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทั ไอเดียซิก 
   บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ากดั 
ท่ีตั้ง : 98/15 ถนน เทอดด าริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300. 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
ทางบริษทั เป็นผูใ้หบ้ริการปรึกษาในการประกอบธุรกิจออนไลน์ โปรโมท

เวบ็ไซตแ์ละ   กิจการผา่นส่ือออนไลน์ ทั้งช่องทาง Search Engine (Google) และ Social  
Network  (Facebook) งานพฒันาเวบ็ไซต ์(Web Develop) ระบบเวบ็แอปพลิเคชนั (Web 
Application) งานออกแบบกราฟิก ทั้งเวบ็ไซต ์(Web Design)  รวมถึงงานพฒันาซอฟตแ์วร์
โปรแกรม ซ่ึงลูกคา้ จะไดพ้บกบัเทคโนโลยทีางธุรกิจยคุใหม่ ซ่ึงจะมีการท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสบการณ์ท่ีมีทกัษะความช านาญ ดงันั้นจึงสามารถรับประกนัไดว้า่จะใหบ้ริการลูกคา้
ดว้ยคุณภาพการบริการท่ีดีท่ีสุด 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
รูปท่ี 3.2 โครงสร้างองคก์ร 

 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นาย วรเดช   อุปัญญ ์    ณบริษทั ไอเดียซิก  ต าแหน่ง Programmer  
หนา้ท่ี ออกแบบเวบ็ไซต ์เขียนโครงสร้างเวบ็ไซต ์และลูกเล่นการท างานต่างๆ 
ตวัอยา่งผลงานท่ีไดจ้ดัท า 
1. เป็นงานช้ินแรกท่ีไดรั้บมอบหมายใหฝึ้กท า การจดัเรียงโครงสร้างของเวบ็ไซต ์ 

การแบ่งสัดส่วน และการใช ้CSS ในการตกแต่งดีไซน์ความสวยงาม และใชภ้าษา PHP 
ในการเขียนโครงสร้างเว็บไซต์ โดยฝึกท าในเคร่ืองแม่ข่ายจ าลอง ของโปรแกรม 
Xampp 

 
 

รูปท่ี 3.3 หนา้โปรไฟลส่์วนตวัและข่าวสาร 
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2. เป็นการท าเทมเพลตแจกฟรีใหเ้วบ็การกุศล และฝึกการเรียกใชง้าน พาราแลค และ วา้ว 
 

 
รูปท่ี 3.4 พฒันาหนา้เวบ็ไซตร้์านกาแฟ 
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3. เป็นการท าหนา้เวบ็ไซตใ์หลู้กคา้โดยผา่นการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ของบริษทั 
 

 
รูปท่ี 3.5 พฒันาหนา้เวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมอลัตร้าโปร 
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4. เป็นการออกแบบและพฒันาหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั PNA ใหมี้ดีไซน์ใหส้วยงาม
กวา่เดิม และการใชง้านท่ีไม่กระตุก และรองรับการท างานทุกขนาดหนา้จอแบบ 
responsive 

 

 
รูปท่ี 3.6 พฒันาหนา้เวบ็ไซต ์PNA DIGTAL 
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5. เป็นการออกแบบและพฒันาหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั Ideasix ให้มีดีไซน์ท่ีสวยงามและ
ดูทันสมัย มีลูกเล่นการท างานท่ีดูน่าสนใจเพื่อแสดงให้ลูกค้าดูว่า ทางบริษัทรับ
ออกแบบเวบ็ไซตไ์ดห้ลายรูปแบบและมีราคาท่ีต่างกนั 

 

 
รูปท่ี 3.7 พฒันาหนา้เวบ็ไซต ์IDEA6IX 
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นาย ฌาน     วงศบุ์ษกร ณบริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ากดั ต  าแหน่ง Graphic Designer 
หนา้ท่ี ครีเอทีฟ ตดัต่อภาพต่างๆ และสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆข้ึนมา 
ตวัอยา่งผลงานท่ีไดจ้ดัท า 
 

1. เป็นงานคิดไอเดียส่งใหลู้กคา้ ท่ีท าใหผู้ใ้ช ้Social Network ไดเ้กิดการกระตุน้และอยาก

ตอบสนองต่อรูปภาพ ท าให้เอน็เกจสร้างความผกูพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบัองคก์ร 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 ตวัอยา่งการน าเสนองานใหลู้กคา้ 
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2. ไดท้  า Content ตามไอเดียท่ีน าเสนอใหลู้กคา้ เพื่อเรียกเอน็เกจใหลู้กคา้ตอบสนองและ
สนใจสินคา้ 

 

 
 

รูปท่ี 3.9 ตวัอยา่งงาน SOMDULE SHOP 
 

3.   Content โปรโหมดลง Facebook ของ เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
 

 
รูปท่ี 3.10 ตวัอยา่งงาน ถัง่เช่า ปลุกความเป็นชาย 
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4. สเปรยด์บักล่ินเทา้ ตดัต่อรูปภาพ 

รูปท่ี 3.11 ตวัอยา่งงาน nature herb 
 

5. วาดรูป น าเสนอ Character โดยใช ้Photoshop 
 

 
รูปท่ี 3.12 ตวัอยา่งการวาดออกแบบ 
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6. ตดัต่อรูปภาพ จากคนใส่อีกชุดใหม้าใส่กางเกงของ ลูกคา้ หมายถึงการใส่กางเกงน้ีไม่
จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นชายหาดก็ใส่ได ้
 

 
 

รูปท่ี 3.13 ตวัอยา่งการตดัต่อรูป 
 

7. เป็นงานคิดไอเดียส่งใหลู้กคา้ ท่ีท าใหผู้ใ้ช ้Social Network ไดเ้กิดการกระตุน้และอยาก

ตอบสนองต่อรูปภาพ ท าให้เอน็เกจสร้างความผกูพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบัองคก์ร 

 
รูปท่ี 3.14 ตวัอยา่งการน าเสนองานใหลู้กคา้ 
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8. วาดรูป 2 Way ขอ้ดีและขอ้เสีย ของการใส่กางเกง 
 

 
รูปท่ี 3.15 ตวัอยา่งการวาดออกแบบ 
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9. เป็นงานวาดรูปจาก Photoshop ภาพประกอบ ท่ีน าไปท า Animation  
 

 

 
รูปท่ี 3.16 ตวัอยา่งการวาดออกแบบเพื่อท าโมชัน่ 

 

 
รูปท่ี 3.17 ตวัอยา่งการวาดออกแบบเพื่อท าโมชัน่ 
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รูปท่ี 3.18 ตวัอยา่งการวาดออกแบบเพื่อท าโมชัน่ 

 

 
รูปท่ี 3.19 ตวัอยา่งการวาดออกแบบเพื่อท าโมชัน่ 
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รูปท่ี 3.20 ตวัอยา่งการวาดออกแบบเพื่อท าโมชัน่ 

 

 
รูปท่ี 3.21 ตวัอยา่งการวาดออกแบบเพื่อท าโมชัน่ 
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รูปท่ี 3.22 ตวัอยา่งการวาดออกแบบเพื่อท าโมชัน่ 

 

 
รูปท่ี 3.23 ตวัอยา่งการวาดออกแบบเพื่อท าโมชัน่ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นาย เฉลิมวธุ  เท่ียงตรง              ต าแหน่ง โปรเกรมเมอร์ 
นาย ศุภโชค   พงษจิ์ตปรีอาทร  ต าแหน่ง เวบ็ดีไซน์เนอร์ 
 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการปฎิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 

สิงหาคม พ.ศ. 2562  



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

โครงงานพฒันาเวบ็ไซตข์องบริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ากดั เพื่อแกไ้ขปัญหาของเวบ็ไซตเ์ดิม
ท่ีแสดงผลล่าชา้ มีอาการกระตุกเม่ือเล่ือนเมาส์ และมีชุดค าสั่งท่ีไม่ใดใ้ชง้าน โดยระบบงานใหม่จะ
เร่ิมตั้งแต่การออกแบบคอนเทนท ์ การออกแบบโครงร่างและโครงสร้าง จนเขียนชุดค าสั่ง โดย
ประกอบดว้ย 6 เมนู ไดแ้ก่ CREATIVE , DIGITAL MARKETING , PRODUCTION , 
ADVERTISMENT , BUSINESS CONSULT และ SHOWCASE โดยเน้ือหาทั้งหมดจะอยูใ่นหนา้
เดียว เรียกวา่ One-page slide รองรับการแสดงผลแบบ Responsive ท าใหส้ามารถเขา้ชมจากทุก
แพลตฟอร์ม มีการน าบูทสแตบเขา้มาช่วยจดัเรียงส่วนต่างๆ ของเวบ็ไซตเ์พื่อใหง่้ายต่อการเขียน
ชุดค าสั่ง และใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019 ในการพฒันา 

 
4.2 การท างานของระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
จากรูปท่ี 4.1   เป็นหนา้แรกของเวบ็ไซต ์หรือ Home page   ซ่ึงจะมีเมนูอยูด่า้นบนเพื่อเช่ือมไปยงั
เน้ือหาส่วนต่างๆ 
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            รูปท่ี 4.2 แสดงเน้ือหาของเมนู CREATIVE 

จากรูปท่ี 4.2 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู CREATIVE หนา้เวบ็จะเล่ือนมายงัส่วน CREATIVE โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี รับออกแบบเคร่ืองหมายโลโก้สินค้า แบบผลิตภัณฑ์ และเว็บไซต์ 

โครงสร้าง ตัวแบนเนอร์  ส่ือโฆษณา โบรชัวร์ นามบัตร

 

 

 

    รูปท่ี 4.3 แสดงเน้ือของเมนู DIGITAL MARKETING 

จากรูปท่ี 4.3 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู DIGITAL MARKETING ระบบจะท าการเล่ือนมายงัส่วน 

DIGITAL MARKETING ท่ีแสดงเน้ือเก่ียวกบัการท าการตลาดออนไลน์ท่ีบริษทัมีให้บริการ 
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รูปท่ี 4.4 แสดงเน้ือของเมนู PRODUCTION 

จากรูปท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู PRODUCTION ระบบจะเล่ือนมายงัส่วน PRODUCTION จะ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีใหบ้ริการ และตวัอยา่งผลงานท่ีเคยจดัท ามาแลว้ 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงเน้ือหาของเมนู ADVERTISMENT 

จากรูปท่ี 4.5 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู ADVERTISMENT ระบบจะเล่ือนมายงั ADVERTISMENT แสดง

เน้ือหาเก่ียวกบัการใหบ้ริการโฆษณาใน Google AdWords , โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ใน Facebook   

และ Facebook Ads ตอบสนองผูใ้ชต้ามกลุ่มเป้าหมาย  
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รูปท่ี 4.6 เมนู  BUSINESS CONSULT 

จากรูปท่ี 4.6 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู BUSINESS CONSULT ระบบจะเล่ือนมายงั BUSINESS 
CONSULT แสดงเน้ือหาเก่ียวกบัการวเิคราะห์รายละเอียดธุรกิจ แนวคิด กลยทุธ์ การตลาด สร้าง
ไอเดียท่ีน่าสนใจ ใหค้  าปรึกษาทางดา้นการตลาด  

 

รูปท่ี 4.7 เมนู  SHOWCASE 

จากรูปท่ี 4.7 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู SHOWCASE ระบบจะเล่ือนมายงั SHOWCASE เป็นการแสดงผล
งานต่างๆ ของบริษทัท่ีไดจ้ดัท าใหก้บัลูกคา้ 

 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
ในการพฒันาเวบ็ไซต์ให้กบับริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ากดั ไดท้  าการออกแบบและพฒันา

เวบ็ไซตใ์ห้ท างานไดร้วดเร็วข้ึน แสดงผลไดร้วดเร็วและไม่กระตุก รองรับการใชทุ้กขนาดหนา้จอ
โดยแสดงผลแบบ Responsive และมีความสวยงามทนัสมยั เน่ืองจากมีการท าเทคโนโลยีการพฒันา
เวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัมาใช ้เช่น  การแสดงผลแบบ One page slide, Bootstrap Framework และ CSS 

 
5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 

5.1.2.1  ในการใส่เทคนิคพาราแล็คบางตวัไม่สามารถใชง้านอยา่งสมบูรณ์ได้
เท่าท่ีควร เน่ืองจากแกไ้ขค่อนขา้งยากและซบัซอ้นเพราะเป็นสคริปตเ์ดิม
ของทางบริษทัท่ีมีมาให้อยูแ่ลว้ 

  5.1.2.2  ไม่ระบบ Backend ส าหรับบริหารจดัการเน้ือหาท่ีแสดงบนเวบ็ไซต ์
 
5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1  ควรเขียนสคริปการท างานของพาราแล็คข้ึนมาใหม่โดยไม่ใชส้คริปตเ์ดิม
 ท่ีทางบริษทัท ามาก่อนหนา้น้ี 
5.1.3.2  ควรสร้างระบบ Backend ส าหรับจดัการหนา้เวบ็ไซตแ์กไ้ขขอ้ความ ,

รูปภาพ ในส่วนต่างๆของเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งมาแกท่ี้หนา้โปรแกรม 
 

5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
หลงัจากไดม้าปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานในดา้น Frontend ได้

เรียนรู้ค าสั่งการจดัเรียงต่างๆ และลูกเล่นอีกมากมาย รู้จกักนัเรียกใช้ฟ้อน และยงัไดเ้พิ่มทกัษะใน
การท างานท่ีสามารถท างานไดจ้ริง และในการท างานนั้นเราจะตอ้งหาความรู้ และแก้ปัญหาดว้ย
ตวัเองให้ถึงท่ีสุด และท าให้มีระเบียบวินัยมากข้ึน ตรงต่อเวลาในการท างาน และท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเสร็จส้ิน 
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5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ปัญหาท่ีผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน ประกอบไปดว้ย การเรียกใช้งานลูกเล่น พาราแล็ค , 

วา้ว ในช่วงแรกอาจเขา้ใจยากในการท างาน ความไม่เขา้ใจในวิธีการจดัเรียงรูปแบบเว็บไซต์ใน
ช่วงแรกๆ 

 
5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
ควรศึกษาวธีิการใชภ้าษา PHP , CSS , JavaScript มาในระดบันึงก่อน เพื่อเป็นการไม่

เสียเวลาในการท างานโดยไม่ตอ้งมานัง่ศึกษาทีหลงั 
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