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บทคัดย่ อ
บริ ษ ัท นิ ม เบิ ล คอปอเรชั่น จ ากัด เป็ นบริ ษ ัท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้าน IT infrastructure, LAN,
Wireless, Network Setting, Windows Server System, ติดตั้ง projector ทางผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาในตาแหน่ง Web developer ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ทาหน้าที่พฒั นา
เว็ บ ไซต์ itorderonline.com รายละเอี ย ดภายในเนื้ อหาเว็ บ ไซต์ เป็ นการพั ฒ นาเว็ ป ไซต์ จ าก
แพลตฟอร์ มเก่าให้เป็ นแพลตฟอร์ มใหม่ที่ดูทนั สมัยขึ้น บริ ษทั มีความต้องการให้พฒั นาเว็บไซต์เป็ น
แบบ Reponsive เนื่องจากปัจจุบนั อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์มีหลากหลายรู ปแบบ เช่น
แท็บ เล็ต มื อ ถื อ ซึ่ งแต่ ล ะรุ่ น ขนาดหน้า จอไม่ เท่ ากัน ท าให้ ก ารแสดงผลแบบเดิ ม (Desktop) ไม่
สะดวกต่อการใช้งาน
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาเว็บไซต์เป็ นแบบ Responsive เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
และสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกขนาดหน้าจอทุกอุปกรณ์โดยทางบริ ษทั ได้ใช้เป็ นเว็ปสาเร็ จรู ป
มาตั้งแต่ตน้ จึงได้จดั การอัพเดทและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นและสวยงามมากขึ้น
คาสาคัญ : บริ ษทั นิมเบิล คอปอเรชัน่ จากัด/ เว็บไซต์ itorderonline.com / Reponsive
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ทั นิ ม เบิ ล คอปอเรชั่น จำกัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ ให้บริ ก ำรด้ำน IT infrastructure,
LAN, Wireless, Network Setting, Windows Server System และ ติ ดตั้ง projector โดยจำก
ที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ สหกิ จได้ม ำปฏิ บตั ิ งำน ณ บริ ษทั นิ มเบิ ล คอปอเรชั่น จำกัดพบว่ำทำงบริ ษทั มี
ควำมต้องกำรให้พฒั นำเว็บไซต์ itorderonline.com รำยละเอียดภำยในเนื้ อหำเว็บไซต์ เป็ น
กำรพัฒนำเว็บไซต์จำกเดิมให้ทนั สมัยมำกขึ้น โดยต้องกำรให้เว็บไซต์มีรูปแบบที่สวยงำม
และสะดวกต่ อ กำรใช้ง ำน รองรั บ กำรแสดงผลในทุ ก ขนำดหน้ ำจอ เนื่ อ งจำกปั จจุ บ ัน
อุปกรณ์ สื่อสำรที่สำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์มีหลำกหลำยรู ปแบบ เช่ น แท็บเล็ต มือถือ ซึ่ งแต่
ละรุ่ นขนำดหน้ำจอไม่เท่ำกัน ทำให้กำรแสดงผลแบบเดิ ม(Desktop) ไม่สะดวกต่อกำรใช้
งำน
จำกปั ญ หำดัง กล่ ำวคณะผูจ้ ดั ท ำจึ งได้พ ฒ
ั นำเว็บ ไซต์เป็ นแบบ Responsive เพื่ อ
สะดวกต่อกำรใช้งำนและสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ทุกขนำดหน้ำจอ ทุกอุปกรณ์ ให้
เหมำะสมกับยุคปั จจุบนั โดยใช้ Framework ของ Bootstrap เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้สำมำรถ
พัฒ นำเว็บ ไซต์ได้อย่ำงรวดเร็ ว สวยงำม และเป็ นระบบมำกขึ้ น ตำมควำมต้องกำรของ
บริ ษทั

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำเว็บไซต์ itorderonline.com

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 พัฒนำเว็บไซต์ให้สวยงำมและทันสมัย
1.3.2 พัฒนำเว็บไซต์รองรับทุกขนำดหน้ำจอ เช่น โทรศัพท์มือถือ , แท็บเล็ต เป็ นต้น
1.3.3 พัฒนำเว็บไซต์ให้สะดวกต่อกำรใช้งำนในด้ำนกำรซื้ อสิ นค้ำทำงหน้ำเว็บไซต์

2

1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ผูใ้ ช้สำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์ได้ทุกขนำดหน้ำจอ และ ทุกอุปกรณ์
1.4.2 เพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยในเว็บไซต์มำกขึ้น
1.4.3 เพิ่มควำมสะดวกในกำรซื้ อและแจ้งชำระเงินผ่ำนหน้ำเว็บไซต์

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูลของโครงงำน (Detailed study)
เก็ บ รวบรวมควำมต้อ งกำรจำกพนั ก งำนที่ ป รึ ก ษำและหั ว หน้ ำ งำนโดยมี ก ำร
สอบถำมถึงควำมต้องกำรพนักงำนที่ปรึ กษำและหัวหน้ำงำน ที่ตอ้ งกำรให้พฒั นำเว็บไซต์ตำมแบบที่
บริ ษทั ต้องกำร เพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน (System Analysis)
หลังจำกเก็ บรวบรวมควำมต้องกำรจำกพนัก งำนที่ ปรึ ก ษำและหัวหน้ำงำนแล้ว
ผูพ้ ฒั นำจึงได้นำข้อมูลเหล่ำนั้นมำวำงแผนกำรทำงำนเพื่อทำกำรพัฒนำเว็บไซต์ข้ ึนมำให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้โดยวิเครำะห์จำกข้อมูลที่ได้รับมอบหมำยมำว่ำต้องกำรให้เว็บไซต์มีรูปแบบ
ใดบ้ำง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์

1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design)
ในส่ วนของขั้นตอนกำรออกแบบทำงบริ ษทั มีฝ่ำยดำเนิ นกำรออกแบบเว็บไซต์ ซึ่ ง
มีกำรดำเนินงำนดังนี้
1.5.3.1 ออกแบบโครงสร้ำงเว็บไซต์ (Site map)
1.5.3.2 ออกแบบกำรนำเสนอเนื้ อหำและจัดเตรี ยมเนื้ อหำที่ ใช้ในเว็บไซต์ ได้แก่
รำยละเอี ยดเกี่ ยวกับ บริ ษทั และช่ องทำงกำรติ ดต่ อกับ บริ ษ ทั ให้มีค วำม
สวยงำมและง่ ำยต่อกำรใช้งำน โดยอำศัยหลักกำรออกแบบ Responsive
และใช้โครงสร้ำงกำรออกแบบ Bootstrap
1.5.3.3 ดำเนินกำรออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cs6
1.5.3.4 เครื่ องมือที่ ใช้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ itorderonline.com โดยใช้เครื่ องมื อ
Sublime Text 3
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1.5.4 พัฒนำระบบ (System Development)
นำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบ มำทำกำรพัฒนำเว็บไซต์โดยผูจ้ ดั ทำ
จะใช้โปรแกรมส ำเร็ จรู ป ของทำงเว็บ ไซต์ ใ นกำรพัฒ นำและใช้ FrameworkของBootstrap เป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยให้สำมำรถสร้ำงเว็บไซต์เป็ นแบบ Responsive เพื่อให้กำรพัฒนำเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
หลังจำกช่ วงของกำรพัฒนำเว็บ ไซต์ itorderonline.com ครบถ้วนแล้ว ทำงคณะ
ผูจ้ ดั ท ำจึ ง ได้ท ำกำรอัพ โหลดเว็บ ไซต์ข้ ึ น โฮสติ้ ง ให้ พ นัก งำนที่ ป รึ ก ษำและหัวหน้ำ งำนท ำกำร
ทดสอบโปรแกรมโดยทดสอบกับเครื่ องอุปกรณ์ สื่อสำรไม่วำ่ จะเป็ น เครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
มือถือ เพื่อควำมสมบูรณ์ของเว็บไซต์และรับคำติชมมำปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
1.5.6 จัดทำเอกสำร (Documentation)
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรรำยงำนเพื่อนำเสนอต่อทำงมหำวิทยำลัยในเรื่ องของกำร
พัฒนำเว็บไซต์ itorderonline.com
1.5.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
รู ปตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.6

ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
รวบรวมควำมต้องกำร
วิเครำะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทำเอกสำร

พ.ค.62

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook HP
1.6.1.2 สมำร์ทโฟน Iphone 6S

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62
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1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Windows 10
1.6.2.2 โปรแกรม Chrome
1.6.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop cs6
1.6.2.4 โปรแกรม PhotoScape
1.6.2.5 โปรแกรม Microsoft Office 2010
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษานี้ ผูจ้ ดั ทา/คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 Bootstrap1
Bootstrap เป็ น Front-end Framework ที่ช่วยให้สามารถสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้อย่าง
รวดเร็ ว และ สวยงาม Bootstrapมีท้ งั CSS Component และ JavaScript Plugin ให้สามารถเรี ยกใช้
งานได้อย่างหลากหลาย ตัว Bootstrap ถูกออกแบบมาให้รองรับการทางานแบบ Responsive Web
ซึ่ งเขียนเว็บแค่ครั้งเดียวก็สามารถนาไปรันผ่านเบราว์เซอร์ ได้ท้ งั บนพีซี แท็บเล็ต และมือถือ โดยที่
ไม่ตอ้ งเขียนใหม่
Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้นด้วยกลุ่มนักพัฒนาจากทัว่ โลก มีการอัพเดตอยูต่ ลอดเวลา เพื่อรองรับ
การทางานได้อย่างทันสมัย และการแก้ไขปั ญหาต่างๆ หรื อ Bug ก็ทาได้เร็ ว ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทา จึง
ใช้ Bootstrap ในการนามาช่วยพัฒนาโครงงาน ทั้งเว็บแอพพลิเคชัน่ และแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ1
2.2 itorderonline.com2
บริ ษทั นิ มเบิลคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ซึ่ งบริ ษทั ก่อตั้งขึ้นเพื่อดาเนิ นธุ รกิ จด้าน
การจัดหาให้บริ การติดตั้งและจาหน่ าย ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายทั้งสาย
และไร้สาย บริ ษทั นิ มเบิ ลคอร์ ป อเรชั่น จากัด จะให้บริ การ ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับอุ ปกรณ์ ต่างๆ
อย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทางบริ ษทั
เพิ่มบริ การซัพพลายเออร์ การรับประกันผลิตภัณฑ์บริ ษทั ทางบริ ษทั จะจัดหาแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงซึ่ ง
เป็ นที่ ย อมรั บ ทั่ ว โลกทั้ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ เช่ น Acer, LG, Logitech, Dell,
Kaspersky, Bit defender, IDM และ Microsoft

1

https://www.softmelt.com/article.php?id=511
2
https://www.nimblecorporation.com
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2.3 E-Commerce3
การดาเนินธุ รกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจที่องค์กรได้วางไว้
เช่น การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ การโฆษณาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์
โทรทัศน์ วิทยุ หรื อแม้แต่อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่ม
ประสิ ทธิ ภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุ รกิจลง เช่น ทาเลที่ต้ งั อาคาร
ประกอบการ โกดังเก็บสิ นค้า ห้องแสดงสิ นค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนาสิ นค้า
พนักงานต้อนรับลูกค้า เ2ป็ นต้น จึงลดข้อจากัดของระยะทาง และเวลาลงได้
2.4 CSS 4
ในส่ วนของ CSS หรื อ Style Sheet นั้น Bootstrap ได้เตรี ยมคลาส (Class) ไว้สาหรับการ
ปรับแต่งคอนโทรลและแท็กต่างๆ ของเอกสาร HTML ช่วยให้เว็บดูสวยงาม และมีลูกเล่นเยอะขึ้น
นอกจากนั้นยังมีระบบ Gird ที่ช่วยในการจัดเลเอาท์ (Layout) ของเอกสารโดยไม่จาเป็ นต้องใช้
ตารางในการจัดวางคอนโทรลต่างๆ สาหรับ Bootstrap นั้นสามารถรองรับการทางานทั้งในมือถือ
และบนพีซีทวั่ ไป ในเวอร์ ชนั่ นี้ (3.0) มีการใช้คาว่า “Mobile first” เป็ นคาที่ใช้บอกถึงวัตถุประสงค์
หลักของ Bootstrap ซึ่ งก็คือเน้นการทางานบนมือถือเป็ นหลัก เมื่อต้องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่
บนมือถือหรื อพีซีที่มีหน้าจอขนาดเล็ก ต้องมีการกาหนดค่า meta แท็กในส่ วนของ <head> เพื่อให้
สามารถรองรับการทางานกับหน้าจอขนาดเล็ก

2.5 Framework4
เฟรมเวิร์ก (Framework) หรื อ โครงร่ างซอฟต์แวร์ เป็ นขอบเขตของระบบงาน ที่เป็ นรู ปแบบ
ที่นากลับมาใช้ใหม่ได้สาหรับระบบซอฟต์แวร์ (หรื อระบบย่อย) ซึ่ งสามารถอยูใ่ นรู ปของคลาส
นามธรรม (Abstract class) และกับวิธีในการใช้ตวั ตน (instance) ของคลาสร่ วมกันจาเพาะสาหรับ
ซอฟต์แวร์ ชนิดใดชนิดหนึ่ง
โครงร่ างซอฟต์แวร์ ทุกโครงร่ างใช้การออกแบบเชิ งวัตถุ(Objectoriented programming, OOP)

3

https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2083-e-commerce-คืออะไร.html

4

https://mindphp.com/developer/25-oop-php-framework/1957-framework-คืออะไร.html

5

https://leanpub.com/bootstrapjquery/read
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2.5 Responsive 636
ในการออกแบบเว็บไซต์ในปั จจุบนั นี้ ต้องคานึ งถึงการใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็ นการใช้งานทัว่ ไปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Pc) การใช้งานบนมือถือ (Mobile) และการใช้
งานบนแท็บเล็ต (Tablet) Bootstrap ได้เตรี ยมเครื่ องมือในการทา Responsive มาให้ได้เลือกใช้งาน
ช่ วยให้ ก ารออกแบบเว็บ ไซต์ท าได้ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ลัก ษณะการท างานของคลาส Responsive จะใช้
หลักการ แสดง (Visible) และ ซ่ อน (Hidden) โดยสามารถเลื อกที่จะแสดงหรื อซ่ อนวัตถุ ต่างๆ บน
หน้าเว็บเพจได้ เมื่อมีการแสดงในหน้าจอที่แตกต่างกัน เช่ น คอลัมน์ของตาราง เมื่อแสดงในหน้า
เว็บ เพจทัว่ ไป ก็ ให้ แสดงทุ ก คอลัม น์ แต่ เมื่ อแสดงบนหน้าจอมื อถื อ ก็ให้แสดงเฉพาะคอลัม น์ ที่
สาคัญ หรื อไม่ว่าจะเป็ น รู ปภาพ ข้อความ ก็สามารถจะทาให้มนั แสดงหรื อซ่ อนได้ตามที่ตอ้ งการ
เมื่อมีการใช้งานในอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างของหน้าจอแสดงผล วิธีการใช้งานจะทาได้โดยการใช้
คลาส .visible-* หรื อ .hidden-* ในการแสดง หรื อ ซ่อน วัตถุในเว็บเพจ เป็ นต้น

6

https://www.1belief.com/article/website-design
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั
: นิมเบิ้ลคอปเปอเรชัน จำกัด
ที่อยู่
: 933 อำคำรรวมทนุไทย ชั้น 10 ถนนมหำไชย แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขต
พระนคร กรุ งเทพมหำนคร 10200
โทร.
: 0-2225-2430-1 แฟกซ์ 0-2621-3490
Website
: www.nimblecorporation.com
E-mail
: info@nimblecorporation.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั นิมเบิล คอปอเรชัน่ จำกัด

3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรซื้ อขำยสิ นค้ำไอที จำหน่ำยอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS),ชุด
คอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์ Network,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ IT,รับติดตั้ง กล้องวงจรปิ ด,รับติดตั้ง
ระบบ Network และรับติดตั้งระบบ Server
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3.3

รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์ กร

ผู้บริหาร
Web Developer

ออกแบบ

พัฒนาระบบ
ผู้บริหาร

รู ปที่ 3.2แผนผังแสดงรู ปแบบกำรจัดองค์กรและกำรบริ หำรองค์กร
3.4

ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตำแหน่ งงำนที่ ไ ด้รับ จำกพนัก งำนที่ ป รึ ก ษำนัก พัฒ นำโปรแกรม ได้รับ มอบหมำยจำก
พนักงำนที่ปรึ กษำให้ทำหน้ำที่พฒั นำเว็บไซต์ itorderonline.com รำยละเอียดภำยในเนื้ อหำเว็บไซต์
เป็ นกำรพัฒนำเว็บไซต์จำกแพลตฟอร์ มเก่ำให้เป็ นแพลตฟอร์ มใหม่ที่ดูทนั สมัยขึ้น
3.5

3.6

ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. คุณกิตติเดช นิ้มวงษ์เจริ ญสุ ข
2. คุณสุ ภตั รำ สมประสงค์

เจ้ำของบริ ษทั
พนักงำนพี่เลี้ยง

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เวลำที่ได้เข้ำมำปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำที่ บริ ษทั บริ ษทั นิมเบิล คอปอเรชัน่ จำกัด
ตั้งแต่ วนั ที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึ งวันที่ 31 สิ งหำคม พ.ศ. 2562 เป็ นระยะเวลำจำนวน 16
สัปดำห์
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์ IT Order Online นั้นจะใช้ Framework ของ Bootstrap เป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ วและสวยงาม Bootstrap ถูก
ออกแบบมาให้รองรับการทางานแบบ Responsive Web ซึ่ งเขียนเว็บแค่ครั้งเดียวสามารถ
นาไปใช้ผา่ นเบราว์เซอร์ ได้ท้ งั บนพีซีแท็บเล็ตและมือถือโดยที่ไม่ตอ้ งเขียนใหม่

4.2

โครงสร้ างเว็บไซต์
itorderonline

เกี่ยวกับเรา
ประวัตโิ ดยย่อ

ติดต่ อเรา

สินค้ าของเรา

รายระเอียดการติดต่อบริษัท

แบรนด์สินค้ า

ประเภทสินค้ า

logitech

MouseKeyboard

tplink

Network

interlink

Printer

tenda

TonerInk

IDM

UPS

Kaspersky

Software

Bitdefender

Plug

Microsoft

BarcodeScanner

Epson

Accessary

LG
Honeywell
3M
รู ปที่ 4.1 โครงสร้างเว็บไซต์
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4.3 ตัวอย่างเว็บไซต์
4.3.1หน้าแรกของเว็บไซต์

รู ปที่ 4.2 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมื่อใช้งานบน Window
แสดงหน้า Index ของ desktop เว็ป itorderonline ซึ่ งจะมีปุ่มเมนูสินค้า 2 ปุ่ ม แบ่งเป็ น
ประเภทสิ นค้า และ แบรนด์สินค้า ให้เลือก
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รู ปที่ 4.3 หน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อใช้งานบน SMART PHONE
แสดงหน้า Index ของ SmartPhone ซึ่งจะแสดงหน้าเว็ปไซต์เป็ นแบบ Responsive เพื่อให้
พอดีกบั หน้าจอและสวยงาม
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4.3.2 หน้า ”เกี่ยวกับเรา”

รู ปที่ 4.4 หน้า ”เกี่ยวกับเรา” เมื่อใช้งานบน Window
แสดงหน้า Info ของ desktop จะแสดงข้อมูลประวัติของบริ ษทั โดยย่อ รวมถึงข้อมูลประวัติ
การให้บริ การกับบริ ษทั อื่นๆ
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รู ปที่ 4.5 หน้า ”เกี่ยวกับเรา” เมื่อใช้งานบน SMART PHONE
แสดงหน้า Info ของ SmartPhone จะแสดงข้อมูลประวัติของบริ ษทั โดยย่อ รวมถึงข้อมูลประวัติการ
ให้บริ การกับบริ ษทั อื่นๆ
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4.3.3 หน้า ”ติดต่อเรา”

รู ปที่ 4.6 หน้า ”ติดต่อเรา” เมื่อใช้งานบน Window
แสดงหน้า Contact ของ desktop จะแสดงหน้าติดต่อบริ ษทั โดยจะมี ไอดีไลน์ อีเมล
เบอร์ โทร และ แผนที่ ไว้ให้สาหรับการติดต่อ
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รู ปที่ 4.7 หน้า ”ติดต่อเรา” เมื่อใช้งานบน SMART PHONE
แสดงหน้า Contact ของ SmartPhone จะแสดงหน้าติดต่อบริ ษทั โดยจะมี ไอดีไลน์ อีเมล
เบอร์ โทร และ แผนที่ ไว้ให้สาหรับการติดต่อ
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4.3.4 หน้า ”แบรนด์สินค้า”

รู ปที่ 4.8 หน้า ”แบรนด์สินค้า” เมื่อใช้งานบน Window
แสดงหน้า แบรนด์สินค้า ของ desktop ซึ่งจะแสดงหน้ารายการสิ นค้าตามแบรนด์สินค้า
โดยจะมีเมนูแบบภาพให้เลือกตามแบรนด์
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รู ปที่ 4.9 หน้า ”แบรนด์สินค้า” เมื่อใช้งานบน SMART PHONE
แสดงหน้า แบรนด์สินค้า ของ SmartPhone ซึ่งจะแสดงหน้ารายการสิ นค้าตามแบรนด์
สิ นค้า โดยจะมีเมนูแบบภาพให้เลือกตามแบรนด์
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4.3.5 หน้า ”ประเภทสิ นค้า”

รู ปที่ 4.10 หน้า ”ประเภทสิ นค้า” เมื่อใช้งานบน Window
แสดงหน้า ประเภทสิ นค้า ของ desktop ซึ่งจะแสดงหน้ารายการสิ นค้าตามประเภทสิ นค้า
โดยจะมีเมนูแบบภาพให้เลือกตามประเภท
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รู ปที่ 4.11 หน้า ”ประเภทสิ นค้า” เมื่อใช้งานบน SMART PHONE
แสดงหน้า ประเภทสิ นค้า ของ SmartPhone ซึ่งจะแสดงหน้ารายการสิ นค้าตามประเภท
สิ นค้า โดยจะมีเมนูแบบภาพให้เลือกตามประเภท
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4.3.6 หน้ารายการสิ นค้า เมื่อใช้งานบน Window

รู ปที่ 4.12 หน้ารายการสิ นค้า เมื่อใช้งานบน Window
แสดงหน้า รายการสิ นค้า ของ desktop ซึ่งจะแสดงสิ นค้า และ ราคาสิ นค้า โดยสามรถกด
สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางหน้านี้ได้เลย
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รู ปที่ 4.13 หน้ารายการสิ นค้า เมื่อใช้งานบน SMART PHONE
แสดงหน้า รายการสิ นค้า ของ SmartPhone ซึ่งจะแสดงสิ นค้า และ ราคาสิ นค้า โดยสามรถ
กดสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางหน้านี้ได้เลย
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการพัฒนาเว็บไซต์ itorderonline.com เป็ นแบบ Responsive เพื่ อให้ส ามารถ
รองรั บ ได้ก ับ ทุ ก ขนาดหน้าจอ และทุ ก อุ ป กรณ์ โ ดยใช้ Framework ของ Bootstrap เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ วยให้ ส ามารถพัฒ นาเว็บ ไซต์ไ ด้อ ย่า งรวดเร็ ว และสวยงาม ตามที่ บ ริ ษ ัท
ต้องการซึ่ งการพัฒนาเว็บไซต์น้ ีได้เกิดประโยชน์ต่อผูท้ ี่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์
5.1.2 ข้ อจากัดของโครงงาน
การสร้างแถวและคอลัมน์โดยเรี ยกใช้คาสั่งจาก Bootstrap ซึ่ งจะนา Grid system
มาใช้เพื่อจัดการการแสดงผลเนื้ อหาให้มีความเหมาะสมตามหลัก box layout เมื่อนา Grid
system เข้ามาช่ วยในการพัฒนาเว็บ ไซต์ ทาให้รูปแบบเว็บไซต์ที่ ออกแบบไว้เกิ ดปั ญหา
คอลัมน์ในแต่ละแถวแบ่งไม่เท่ากัน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
หากทางบริ ษทั มีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์น้ ี ต่อควรจะพัฒนาเว็บไซต์โดยการเพิ่ม
ลูกเล่นให้กบั เมนู หรื อ เนวิเกเตอร์ (Menus & Navigation) และการเพิ่มลูกเล่นให้กบั ข้อมูล
เอกสารในเว็บไซต์ (Document effects) เพื่อให้มีรูปแบบมีความสวยงามมากยิง่ ขึ้น

5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากที่ได้มาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาคณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้จากการปฏิบตั ิงานใน
ภาษา HTML การเขี ย น CSS และการพัฒ นาเว็บ ไซต์ใ ห้ เป็ นแบบ Responsive โดยใช้
Framework ของ Bootstrap เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยพัฒ นาเว็บ ไซต์ไ ด้พ ัฒ นาศัก ยภาพของ
ผูป้ ฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานจริ งและความกดดันของ
งานรวมถึ ง การเรี ยนรู ้ ที่ จะอยู่ร่วมสั งคมกับ คนในบริ ษ ทั ซึ่ งการปฏิ บ ัติส หกิ จครั้ งนี้ เป็ น
ประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากกับผูป้ ฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปัญหาด้านความรู้และความเข้าใจในการใช้ Bootstrap ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ยัง ไม่ เข้าใจโครงสร้ างการใช้งานของ Bootstrap จึ ง ท าให้ เกิ ดความล่ า ช้าในการพัฒ นา
เว็บไซต์
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
นักศึกษาที่จะไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาควรศึกษาโครงสร้างการใช้งาน Bootstrapที่
มากในระดับหนึ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์
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ภาคผนวก ก
รู ปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รู ปที่ ก.1 บรรยากาศการทางานในบริ ษทั
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