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บทคัดย่ อ
โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้กบั บริ ษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จากัด ซึ่งเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาดออนไลน์ และออกแบบแบรนเนอร์ เนื่องจากเว็บไซต์เดิมมี
การทางานที่ชา้ มีอาการกระตุกเมื่อเลื่อนดูเนื้อหา และมีชุดคาสั่งที่ไม่ได้ใช้งาน คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้รับ
มอบหมายให้ทาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้กบั บริ ษทั โดยทาการจัดเรี ยงองค์ประกอบ
ในส่ วนต่างๆ ของเว็บไซต์ให้ดูสวยงามเรี ยบง่าย แสดงผลข้อมูลได้รวดเร็ ว และรองรับหน้าจอขนาด
ต่างๆ ทั้งหน้าจอพีซีและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ในการพัฒนาเว็บไซต์พฒั นาด้วยภาษา HTML5,
CSS, JavaScript และ PHP และออกแบบโครงสร้ า งเว็บ ไซต์ด้ว ย Bootstrap Framework โดยจะ
แสดงผลแบบหน้าเดียว (One page slide) เมื่อพัฒนาเว็บไซต์เสร็ จสิ้ นแล้วได้ทาการทดสอบรวมกับ
พนักงาที่ปรึ กษาและผูบ้ ริ หาร ได้ผลลัพธ์เว็บไซต์มีการทางานที่รวดเร็ วขึ้น มีความสวยงาม และใช้
งานง่าย
คาสาคัญ : พัฒนาเว็บไซต์, เฟรมเวิร์ค, เรสปอนด์ซีฟ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั พีเอ็นเอ ดิ จิตอล จำกัด ดำเนิ นธุ รกิ จทำงด้ำนกำรตลำดออนไลน์ (Online
Marketing) ออกแบบแบรนเนอร์ และบริ ษทั ไอเดียซิก ซึ่งเป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั พีเอ็นเอ
ดิจิตอล จำกัด ดำเนิ นธุ รกิ จทำงด้ำนพัฒนำซอฟแวร์ โดยเว็บไซต์เดิมของบริ ษทั พีเอ็นเอ
ดิ จิตอล จำกัด มีกำรใช้งำนยำก ดู ไม่ทนั สมัย ทำงำนได้ล่ำช้ำ มี อำกำรกระตุกเมื่ อเลื่ อนดู
ข้อมูล และมี ชุดค ำสั่งที่ ไม่ได้ใช้งำนซึ่ งท ำให้เว็บไซต์ทำงำนได้ช้ำ และขนำดไฟล์ใหญ่
เปลื อ งเนื้ อที่ ใ นกำรจั ด เก็ บ และไม่ ส ำมำรถแสดงผลได้ บ นอุ ป กรณ์ พ กพำ เช่ น
โทรศัพท์มือถือที่มีขนำดหน้ำจอแตกต่ำงกัน
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทำจึงได้รับมอบหมำยให้ทำกำรพัฒนำเว็บไซต์ของบริ ษทั พีเอ็นเอ
ดิจิตอล จำกัด ขึ้นมำใหม่โดยพัฒนำเป็ นแบบหน้ำเดียว (One page slide) และแสดงผลแบบ
Responsive โดยแสดงผลได้ บ นอุ ป กรณ์ ทุ ก แพลตฟอร์ ม ทั้ง คอมพิ ว เตอร์ ท ั่ว ไปและ
โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ที่พฒั นขึ้นมำใหม่น้ ีมีกำรทำงำนที่เร็ วขึ้นและไม่กระตุก ดูสวยงำม
และทันสมัยขึ้น ในกำรพัฒนำใช้ภำษำคอมพิวเตอร์ HTML5 , CSS , JavaScript และ PHP
และออกแบบโครงสร้ำงเว็บไซต์ดว้ ย Bootstrap Framework

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำเว็บไซต์ของบริ ษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด ให้มีควำมทันสมัยและใช้งำนง่ำย

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 พัฒนำเป็ น One page Slide
1.3.2 สำมำรถแสดงผลได้บนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม (Responsive)
1.3.3 เนื้อหำบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย
1.3.3.1 เมนู Creative สำหรับแสดงข้อมูลกำรรับออกแบบผลงำนด้ำนใดบ้ำง
1.3.3.2 เมนู Digital Marketing สำหรับแสดงสิ่ งที่จะได้หลังจำกใช้บริ กำรสร้ำง
เว็บไซต์หรื อแฟนเพจจำกบริ ษทั ได้วำ่ จะมีประโยชน์หรื อข้อดีดำ้ นใดบ้ำง
1.3.3.3 เมนู Production สำหรับแสดงผลงำนต่ำงๆ ว่ำบริ ษทั สำมำรถสร้ำงภำพ ,
วีดีโอ , ภำพเคลื่อนไหว ตำมที่ลูกค้ำต้องกำรได้
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1.3.3.4 เมนู Advertisement สำหรับแสดงกำรโฆษนำธุ รกิจผ่ำนสื่ อบนโลก
ออนไลน์ทำงด้ำนต่ำงๆ ให้มีผลตอบรับอย่ำงดีเยีย่ ม
1.3.3.5 เมนู Business Consult สำหรับแสดงรำยละเอียด คำแนะนำธุ รกิจทำง
กำรตลำดออนไลน์ , กลยุทธ์ต่ำง ๆ รวมไปถึงแนวคิด ในกำรวำงแผนธุ รกิจ
อย่ำงไรให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและก้ำวหน้ำ
1.3.3.6 เมนู Show Case สำหรับแสดงผลงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ที่ได้ทำมำแล้ว
1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 แสดงผลลัพธ์ผำ่ นทำงหน้ำจอบนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มได้อย่ำงสวยงำม
1.4.2 ทำให้เว็บไซต์ดูทนั สมัยและใช้งำนได้ง่ำยขึ้น
1.4.3 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 ศึกษำและวิเครำะห์ ระบบงำนเดิม
ในขั้นตอนแรกเป็ นกำรศึกษำและทดลองใช้งำนเว็บไซต์เดิม เพื่อหำข้อผิดพลำด
และจุดพกพร่ องต่ำงๆ ของเว็บไซต์วำ่ มีจุดใดที่ควรแก้ไขบ้ำง รวมถึงรวบรวมข้อมูล รู ปภำพ
และสื่ อต่ำงๆ ที่จะต้องแสดงบนเว็บไซต์
1.5.2 ออกแบบระบบ
ทำกำรออกแบบโครงสร้ำงของเว็บไซต์ใหม่ รวมถึ งเลือกเครื่ องมือที่จะใช้ในกำร
พัฒนำ โดยได้พฒั นำเป็ นแบบหน้ำเดียว หรื อ One page slide และออกแบบรู ปภำพและสื่ อ
ที่จะแสดงบนเว็บไซต์ให้สวยงำมและเหมำะสม
1.5.3 พัฒนำระบบ
ทำกำรเขี ยนชุ ดคำสั่งเพื่อสร้ ำงเว็บไซต์ตำมที่ ได้ออกแบบไว้ รวมถึ งกำรตกแต่ง
ภำพต่ ำ งๆ โดยท ำกำรเขี ย นชุ ดค ำสั่ ง ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และมี ก ำรนำ
Bootstrap Framework มำช่ วยในกำรออกแบบเว็บไซต์ให้จดั เรี ยงง่ำยขึ้นและสวยงำม โดย
เขียนด้วยภำษำ HTML5 , PHP , CSS และ JavaScript เป็ นต้น
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1.5.4 ทดสอบระบบ
ได้ทำกำรทดสอบระบบ โดยให้พนักงำนที่ปรึ กษำและผูบ้ ริ หำรทดลองใช้งำน
เว็บไซต์ในสภำพแวดล้อมจริ ง เพื่อทดสอบควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้ และรับข้อเสนอแนะมำ
ปรับปรุ งแก้ไขเว็บไซต์
1.5.5 จัดทำเอกสำร
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดทำโครงงำน วิธีกำร
และขั้นตอนกำรดำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำและคู่มือกำรใช้งำน
ในกำรทำเว็บไซต์สำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อใช้อำ้ งอิงต่อไปในอนำคต
ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
1.
2.
3.
4.
5.
1.6

ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
ศึกษำวิเครำะห์ระบบงำนเดิม
ออกแบบระบบงำนใหม่
พัฒนำระบบขึ้นมำใหม่
ทดสอบระบบ
จัดทำเอกสำร

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo Legion Y520 Intel® Core™ i7
1.6.2 ซอฟต์แวร์
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

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 HTML51
คือ ภาษาหลักพื้นฐานที่นาไปใช้ในการเขียนหน้าเว็บไซต์ ซึ่ งย่อมาจากคาว่า Hyper Text
Markup Language ข้อดีของภาษา Html คือสามารองรับใช้ได้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ และปฏิบตั ิการ
ได้หลากหลายชนิ ดด้วยกัน เป็ นภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่ อมถึ ง
กันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นัน่ เอง โดยภาษา HTML นั้นสามารถทาโดยใช้โปรแกรมอื่นๆ
ได้ ม ากมาย เช่ น Visual Studio Code , EditPlus เป็ นต้น คณะผู ้จ ัด ท าได้ น าไปใช้ ใ นการสร้ า ง
โครงสร้ า งต่ า ง ๆ รวมถึ ง การจัดเรี ย งองค์ป ระกอบของเว็ป ไซต์ น ามาประยุก ต์ใ ช้ ใ นการสร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานหน้าเว็บไซต์
2.2 PHP2
คื อ ภาษา PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่ เ ดิ ม ย่อ มาจาก Personal Home
Page Tools เป็ นภาษคอมพิวเตอร์ จาพวก Script Language ภาษาจาพวกนี้ เป็ นคาสั่งต่างๆซึ่ งเก็บอยู่
ในไฟล์ที่เรี ยกว่า Script และเวลาใช้งานจาเป็ นต้องอาศัย ตัวเเปร ชุ ดคาสั่ ง เช่ น JavaScript , Perl
เป็ นต้น ลักษณะของ PHP ที่ แตกต่ างจากภาษาสคริ ป ต์แบบอื่ นๆ คื อ PHP ได้รับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้ อหา
ได้โ ดยอัต โนมัติ ดัง นั้นจึ ง กล่ า วว่า PHP เป็ นภาษาที่ เ รี ย กว่า server-side หรื อ HTML-embedded
scripting language นั้น นามาประยุกต์ใช้ในการเขียนเว็ปทั้งทั้งหมด

https://medium.com/open-source-technology/html5-basic-1-b27b0f6464c1
2
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html
1
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2.3 Xampp3
คือ โปรแกรม Apache web server ไว้ใช้ในการจาลอง web server เพื่อนาไปทดสอบ สคริ ป
หรื อเว็บไซต์ในเครื่ องของเรา โดยที่ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตและไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
และง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสาหรับพัฒนาเว็บแอ
พลิ เคชัน่ ที่เป็ นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทาหน้าที่เป็ นเว็บ เซิ ร์ฟเวอร์ , Perl อีกทั้งยัง
มาพร้ อ มกับ OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริ ห ารฐานข้อ มู ล ที่ พ ฒ
ั นาโดย PHP เพื่ อ ใช้เ ชื่ อ ม
ต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite
โปรแกรม XAMPP สามารถใช้งานได้ 4OS ได้แก่
1. Window สามารถใช้งานได้กบั windows รุ่ น 2000, 2003, xp, vista, windows 7 ฯลฯ
2. Linux สาหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu
3. Mac Os X
4. Solaris สาหรับ Solaris 8 และ Solaris 9
นามาประยุกต์ใช้ในการจาลองเว็บเซิ ฟเว่อร์ เพื่อมาทดสอบสคริ้ ปในเครื่ องของเราก่ อนนาไปขึ้ น
เว็บไซต์ออนไลน์จริ ง
2.4 Adobe Dreamweaver CC 20194
คือ โปรแกรมหลักที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เป็ น โปรแกรมที่ช่วยสร้างผลงานเว็บไซต์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเครื่ องมือหลากหลายชนิดที่จะช่วยให้ออกแบบผลงานที่ตอ้ งการได้อย่าง
ง่ า ยดาย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC เป็ นโปรแกรมที่ อานวยความสะดวกในเรื่ องของ
เครื่ องมือต่างๆ และสามารถเผยแพร่ เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ ว และเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย
2.5 JavaScript5
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต เป็ นภาษาที่มี
ความนิยมเป็ นอย่างมาก Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิงวัตถุ ที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์" (script)
ซึ่ งในการสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์ ใช่ ร่วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว
และสามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้ น นามาประยุกต์ใช้ในการใช้คาสั่งพาราแล็ค ทาให้การ
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
3
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เคลื่ อนไหวมีค วามสมูท ดู มี มิ ติม ากขึ้ น สามารถปรั บ ตั้ง ได้ว่า จะให้ก ารท างานเคลื่ อนที่ เร็ วหรื อ
เคลื่อนที่ชา้
2.6 CSS6
คื อ ภาษาที่ ใ ช้เ ฉพาะในการตกแต่ ง ความสวยงามของเอกสาร HTML/XHTML ให้มี
หน้ า ตา สี สั น ระยะห่ า ง พื้ น หลัง ดี ไ ซน์ ก ารจัด เรี ย ง ลู ก เล่ น ต่ า งๆ เส้ น ขอบและอื่ น ๆ ตามที่
ต้ อ งการ CSS ย่ อ มาจาก Cascading Style Sheets มี ล ั ก ษณะเป็ นภาษาที่ มี รู ปแบบในการ
เขี ย น Syntax แบบเฉพาะและได้ถู ก ก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็ นภาษาหนึ่ ง ในการตกแต่ ง
เว็บไซต์ ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย นามาประยุกต์ใช้ในการดี ไซน์องค์ประกอบต่างๆของ
เว็บไซต์ท้ งั หมดในทุกส่ วน
2.7 Bootstrap7
คือ Front-end Framework ที่รวบรวมภาษา HTML , CSS และ JS เข้าด้วยกันทั้งหมด ซึ่ ง
จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ของเราเร็ วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็ นระเบียบทาให้น่าใช้งานมากขึ้น ซึ่ งตัว
Bootstrap เป็ นเฟรมเวิร์ ค ส าหรั บ การพัฒ นาเว็บ ไซต์แ บบ Responsive ส าคัญ ตัว หนึ่ ง เเถมเป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ณ ปั จ จุ บ ัน เป็ นที่ นิ ย มส าหรั บ โปรแกรมเมอร์ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนเว็ปไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการรองรับทุกขนาดหน้าจอทั้งหน้าจอพีซี และหน้าจอ
โมบาย
2.8 jQuery 8
คือ JavaScript Library ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้การเขียน JavaScript นั้นมีความสะดวก
และง่ายขึ้น เพราะว่าการนา JavaScript เอาไปประยุกต์กบั งานจาพวกเว็บ (Client-side JavaScript)
นั้นเป็ นสิ่ งที่ยงุ่ ยาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความไม่เข้ากันของ Web Browser แต่ละค่าย, DOM หรื อ API
เป็ นต้น

https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html
https://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/96/bootstrap-คืออะไร
8
https://www.mindphp.com/บทเรี ยนออนไลน์/สอน-jquery/2776-บทที่-1-jquery-คืออะไร.html
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ดังนั้น jQuery จึงรวมเอา Object และ Function ต่างๆ ที่จาเป็ นมารวบรวมไว้ในรู ปแบบของ
Library พอเป็ นเช่นนี้แล้ว ไม่วา่ โค้ดที่เขียนจะใช้ JavaScript หลายบรรทัดขนาดไหน ก็สามารถทา
ให้ส้ นั ลงได้ อาจทาให้เหลือสั้นเพียงแค่บรรทัดเดียวเท่านั้นทาให้ประหยัดพื้นที่และดูเข้าใจง่าย
2.9 One page slide9
คือ เว็บไซต์ที่แสดงเนื้ อหาทุกอย่างทั้งหมดภายใน 1 หน้าของเว็บไซต์ มีเป้ าหมายเพื่อให้ผู ้
เข้าชมสามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่าย ไม่ตอ้ งคลิกเพื่อไปยังเนื้อหาที่สนใจในหน้าอื่นๆของ
เว็บไซต์ ซึ่ งจะช่วยทาให้ผเู ้ ข้าชมมีความจดจ่อกับเนื้ อหาของเว็บไซต์ได้ดี จึงเหมาะสาหรับเว็บไซต์
ที่เนื้อหาไม่เยอะ มีเนื้อหาที่เน้นการนาเสนอเจาะจงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
2.10 Responsive10
คือ เทคนิ คการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ซึ่ งจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้
เหมาะสบกับ การแสดงผลบนหน้า จอขนาดต่ า งๆ และความละเอี ย ดของหน้า จอในอุ ป กรณ์ ที่
แตกต่างกัน เช่ น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถื อ แท็บเล็ต เป็ นต้น โดยประยุกต์ใช้จากบูท
สแต๊บเพื่อทาให้เป็ นเรซสปอนต์ซีฟรับรองทุกขนาดหน้าจอ

https://www.jindatheme.com/th/blog/why-we-recommended-onepage-website/
10
https://www.webmasterbangkok.com/th/responsive-web-design-คืออะไร/
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั ไอเดียซิก
บริ ษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จากัด
ที่ต้ งั : 98/15 ถนน เทอดดาริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300.

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั สถานประกอบการ
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ทางบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาในการประกอบธุ รกิจออนไลน์ โปรโมท
เว็บไซต์และ กิจการผ่านสื่ อออนไลน์ ทั้งช่องทาง Search Engine (Google) และ Social
Network (Facebook) งานพัฒนาเว็บไซต์ (Web Develop) ระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web
Application) งานออกแบบกราฟิ ก ทั้งเว็บไซต์ (Web Design) รวมถึงงานพัฒนาซอฟต์แวร์
โปรแกรม ซึ่ งลูกค้า จะได้พบกับเทคโนโลยีทางธุ รกิจยุคใหม่ ซึ่งจะมีการทางานเป็ นทีมที่มี
ประสบการณ์ที่มีทกั ษะความชานาญ ดังนั้นจึงสามารถรับประกันได้วา่ จะให้บริ การลูกค้า
ด้วยคุณภาพการบริ การที่ดีที่สุด
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3.3

รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างองค์กร
3.4

ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นาย วรเดช อุปัญญ์ ณบริ ษทั ไอเดียซิก ตาแหน่ง Programmer
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เขียนโครงสร้างเว็บไซต์ และลูกเล่นการทางานต่างๆ
ตัวอย่างผลงานที่ได้จดั ทา
1. เป็ นงานชิ้นแรกที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกทา การจัดเรี ยงโครงสร้างของเว็บไซต์
การแบ่งสัดส่ วน และการใช้ CSS ในการตกแต่งดีไซน์ความสวยงาม และใช้ภาษา PHP
ในการเขี ย นโครงสร้ างเว็บไซต์ โดยฝึ กท าในเครื่ องแม่ ข่ า ยจ าลอง ของโปรแกรม
Xampp

รู ปที่ 3.3 หน้าโปรไฟล์ส่วนตัวและข่าวสาร
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2. เป็ นการทาเทมเพลตแจกฟรี ให้เว็บการกุศล และฝึ กการเรี ยกใช้งาน พาราแลค และ ว้าว

รู ปที่ 3.4 พัฒนาหน้าเว็บไซต์ร้านกาแฟ

11

3. เป็ นการทาหน้าเว็บไซต์ให้ลูกค้าโดยผ่านการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ของบริ ษทั

รู ปที่ 3.5 พัฒนาหน้าเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอัลตร้าโปร
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4. เป็ นการออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั PNA ให้มีดีไซน์ให้สวยงาม
กว่าเดิม และการใช้งานที่ไม่กระตุก และรองรับการทางานทุกขนาดหน้าจอแบบ
responsive

รู ปที่ 3.6 พัฒนาหน้าเว็บไซต์ PNA DIGTAL
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5. เป็ นการออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั Ideasix ให้มีดีไซน์ที่สวยงามและ
ดู ท ัน สมัย มี ลู ก เล่ น การท างานที่ ดู น่ า สนใจเพื่ อ แสดงให้ ลู ก ค้า ดู ว่า ทางบริ ษ ัท รั บ
ออกแบบเว็บไซต์ได้หลายรู ปแบบและมีราคาที่ต่างกัน

รู ปที่ 3.7 พัฒนาหน้าเว็บไซต์ IDEA6IX
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นาย ฌาน วงศ์บุษกร ณบริ ษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จากัด ตาแหน่ง Graphic Designer
หน้าที่ ครี เอทีฟ ตัดต่อภาพต่างๆ และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมา
ตัวอย่างผลงานที่ได้จดั ทา
1. เป็ นงานคิดไอเดียส่ งให้ลูกค้า ที่ทาให้ผใู ้ ช้ Social Network ได้เกิดการกระตุน้ และอยาก

ตอบสนองต่อรู ปภาพ ทาให้เอ็นเกจสร้างความผูกพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร

รู ปที่ 3.8 ตัวอย่างการนาเสนองานให้ลูกค้า
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2. ได้ทา Content ตามไอเดียที่นาเสนอให้ลูกค้า เพื่อเรี ยกเอ็นเกจให้ลูกค้าตอบสนองและ

สนใจสิ นค้า

รู ปที่ 3.9 ตัวอย่างงาน SOMDULE SHOP
3.

Content โปรโหมดลง Facebook ของ เครื่ องดื่มสมุนไพร

รู ปที่ 3.10 ตัวอย่างงาน ถัง่ เช่า ปลุกความเป็ นชาย
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4. สเปรย์ดบั กลิ่นเท้า ตัดต่อรู ปภาพ

รู ปที่ 3.11 ตัวอย่างงาน nature herb
5. วาดรู ป นาเสนอ Character โดยใช้ Photoshop

รู ปที่ 3.12 ตัวอย่างการวาดออกแบบ
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6. ตัดต่อรู ปภาพ จากคนใส่ อีกชุ ดให้มาใส่ กางเกงของ ลูกค้า หมายถึงการใส่ กางเกงนี้ไม่

จาเป็ นต้องอยูใ่ นชายหาดก็ใส่ ได้

รู ปที่ 3.13 ตัวอย่างการตัดต่อรู ป
7. เป็ นงานคิดไอเดียส่ งให้ลูกค้า ที่ทาให้ผใู ้ ช้ Social Network ได้เกิดการกระตุน้ และอยาก

ตอบสนองต่อรู ปภาพ ทาให้เอ็นเกจสร้างความผูกพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร

รู ปที่ 3.14 ตัวอย่างการนาเสนองานให้ลูกค้า

18

8. วาดรู ป 2 Way ข้อดีและข้อเสี ย ของการใส่ กางเกง

รู ปที่ 3.15 ตัวอย่างการวาดออกแบบ
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9. เป็ นงานวาดรู ปจาก Photoshop ภาพประกอบ ที่นาไปทา Animation

รู ปที่ 3.16 ตัวอย่างการวาดออกแบบเพื่อทาโมชัน่

รู ปที่ 3.17 ตัวอย่างการวาดออกแบบเพื่อทาโมชัน่

20

รู ปที่ 3.18 ตัวอย่างการวาดออกแบบเพื่อทาโมชัน่

รู ปที่ 3.19 ตัวอย่างการวาดออกแบบเพื่อทาโมชัน่
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รู ปที่ 3.20 ตัวอย่างการวาดออกแบบเพื่อทาโมชัน่

รู ปที่ 3.21 ตัวอย่างการวาดออกแบบเพื่อทาโมชัน่
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รู ปที่ 3.22 ตัวอย่างการวาดออกแบบเพื่อทาโมชัน่

รู ปที่ 3.23 ตัวอย่างการวาดออกแบบเพื่อทาโมชัน่
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3.5

3.6

ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย เฉลิมวุธ เที่ยงตรง
ตาแหน่ง โปรเกรมเมอร์
นาย ศุภโชค พงษ์จิตปรี อาทร ตาแหน่ง เว็บดีไซน์เนอร์

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30
สิ งหาคม พ.ศ. 2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์ของบริ ษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จากัด เพื่อแก้ไขปั ญหาของเว็บไซต์เดิม
ที่แสดงผลล่าช้า มีอาการกระตุกเมื่อเลื่อนเมาส์ และมีชุดคาสั่งที่ไม่ใด้ใช้งาน โดยระบบงานใหม่จะ
เริ่ มตั้งแต่การออกแบบคอนเทนท์ การออกแบบโครงร่ างและโครงสร้าง จนเขียนชุ ดคาสั่ง โดย
ประกอบด้วย 6 เมนู ได้แก่ CREATIVE , DIGITAL MARKETING , PRODUCTION ,
ADVERTISMENT , BUSINESS CONSULT และ SHOWCASE โดยเนื้ อหาทั้งหมดจะอยูใ่ นหน้า
เดียว เรี ยกว่า One-page slide รองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทาให้สามารถเข้าชมจากทุก
แพลตฟอร์ม มีการนาบูทสแตบเข้ามาช่วยจัดเรี ยงส่ วนต่างๆ ของเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการเขียน
ชุดคาสั่ง และใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019 ในการพัฒนา
4.2

การทางานของระบบ

รู ปที่ 4.1 หน้าแรกของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.1 เป็ นหน้าแรกของเว็บไซต์ หรื อ Home page ซึ่ งจะมีเมนูอยูด่ า้ นบนเพื่อเชื่ อมไปยัง
เนื้อหาส่ วนต่างๆ
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รู ปที่ 4.2 แสดงเนื้อหาของเมนู CREATIVE
จากรู ปที่ 4.2 เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู CREATIVE หน้าเว็บจะเลื่อนมายังส่ วน CREATIVE โดยมี
รายละเอียดดังนี้ รั บ ออกแบบเครื่ องหมายโลโก้สิ น ค้า แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ และเว็บ ไซต์
โครงสร้ า ง ตัว แบนเนอร์ สื่ อ โฆษณา โบรชัว ร์ นามบัต ร

รู ปที่ 4.3 แสดงเนื้อของเมนู DIGITAL MARKETING
จากรู ปที่ 4.3 เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู DIGITAL MARKETING ระบบจะทาการเลื่อนมายังส่ วน
DIGITAL MARKETING ที่แสดงเนื้ อเกี่ยวกับการทาการตลาดออนไลน์ที่บริ ษทั มีให้บริ การ
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รู ปที่ 4.4 แสดงเนื้อของเมนู PRODUCTION
จากรู ปที่ 4.4 เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู PRODUCTION ระบบจะเลื่อนมายังส่ วน PRODUCTION จะ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ให้บริ การ และตัวอย่างผลงานที่เคยจัดทามาแล้ว

รู ปที่ 4.5 แสดงเนื้อหาของเมนู ADVERTISMENT
จากรู ปที่ 4.5 เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู ADVERTISMENT ระบบจะเลื่อนมายัง ADVERTISMENT แสดง
เนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริ การโฆษณาใน Google AdWords , โฆษณา ประชาสัมพันธ์ใน Facebook
และ Facebook Ads ตอบสนองผูใ้ ช้ตามกลุ่มเป้ าหมาย
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รู ปที่ 4.6 เมนู BUSINESS CONSULT
จากรู ปที่ 4.6 เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู BUSINESS CONSULT ระบบจะเลื่อนมายัง BUSINESS
CONSULT แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์รายละเอียดธุ รกิจ แนวคิด กลยุทธ์ การตลาด สร้าง
ไอเดียที่น่าสนใจ ให้คาปรึ กษาทางด้านการตลาด

รู ปที่ 4.7 เมนู SHOWCASE
จากรู ปที่ 4.7 เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู SHOWCASE ระบบจะเลื่อนมายัง SHOWCASE เป็ นการแสดงผล
งานต่างๆ ของบริ ษทั ที่ได้จดั ทาให้กบั ลูกค้า

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กบั บริ ษทั พีเอ็นเอ ดิ จิตอล จากัด ได้ทาการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ให้ทางานได้รวดเร็ วขึ้น แสดงผลได้รวดเร็ วและไม่กระตุก รองรับการใช้ทุกขนาดหน้าจอ
โดยแสดงผลแบบ Responsive และมีความสวยงามทันสมัย เนื่องจากมีการทาเทคโนโลยีการพัฒนา
เว็บไซต์ในปั จจุบนั มาใช้ เช่น การแสดงผลแบบ One page slide, Bootstrap Framework และ CSS
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ในการใส่ เทคนิคพาราแล็คบางตัวไม่สามารถใช้งานอย่างสมบูรณ์ได้
เท่าที่ควร เนื่องจากแก้ไขค่อนข้างยากและซับซ้อนเพราะเป็ นสคริ ปต์เดิม
ของทางบริ ษทั ที่มีมาให้อยูแ่ ล้ว
5.1.2.2 ไม่ระบบ Backend สาหรับบริ หารจัดการเนื้ อหาที่แสดงบนเว็บไซต์
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 ควรเขียนสคริ ปการทางานของพาราแล็คขึ้นมาใหม่โดยไม่ใช้สคริ ปต์เดิม
ที่ทางบริ ษทั ทามาก่อนหน้านี้
5.1.3.2 ควรสร้างระบบ Backend สาหรับจัดการหน้าเว็บไซต์แก้ไขข้อความ ,
รู ปภาพ ในส่ วนต่างๆของเว็บไซต์ได้โดยไม่ตอ้ งมาแก้ที่หน้าโปรแกรม
5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
หลังจากได้มาปฏิบตั ิสหกิจทางผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้จากการปฏิบตั ิงานในด้าน Frontend ได้
เรี ยนรู ้คาสั่งการจัดเรี ยงต่างๆ และลู กเล่นอีกมากมาย รู ้ จกั กันเรี ยกใช้ฟ้อน และยังได้เพิ่มทักษะใน
การทางานที่สามารถทางานได้จริ ง และในการทางานนั้นเราจะต้องหาความรู ้ และแก้ปัญหาด้วย
ตัวเองให้ถึงที่สุด และทาให้มีระเบี ยบวินัยมากขึ้น ตรงต่อเวลาในการทางาน และทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็ จสิ้ น
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5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาที่ผจู ้ ดั ทาพบในการปฏิบตั ิงาน ประกอบไปด้วย การเรี ยกใช้งานลู กเล่น พาราแล็ค ,
ว้าว ในช่ วงแรกอาจเข้าใจยากในการทางาน ความไม่เข้าใจในวิธีการจัดเรี ยงรู ปแบบเว็บ ไซต์ใน
ช่วงแรกๆ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาวิธีการใช้ภาษา PHP , CSS , JavaScript มาในระดับนึงก่อน เพื่อเป็ นการไม่
เสี ยเวลาในการทางานโดยไม่ตอ้ งมานัง่ ศึกษาทีหลัง
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