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บทคดัย่อ 

 
บริษัท นิมเบิล คอปอเรชั่น จ  ากัด เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้าน IT infrastructure, LAN, 

Wireless, Network Setting, Windows Server System, ติดตั้ง projector   ทางผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังาน
สหกิจศึกษาในต าแหน่ง Web developer ไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษาให้ท าหนา้ท่ีพฒันา
เว็บไซต์ itorderonline.com รายละเอียดภายในเน้ือหาเว็บไซต์เป็นการพัฒนาเว็ปไซต์จาก
แพลตฟอร์มเก่าให้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ท่ีดูทนัสมยัข้ึน บริษทัมีความตอ้งการให้พฒันาเวบ็ไซตเ์ป็น
แบบ Reponsive เน่ืองจากปัจจุบนัอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตมี์หลากหลายรูปแบบ เช่น 
แท็บเล็ต มือถือ ซ่ึงแต่ละรุ่นขนาดหน้าจอไม่เท่ากันท าให้การแสดงผลแบบเดิม (Desktop) ไม่
สะดวกต่อการใชง้าน 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์เป็นแบบ Responsive เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
และสามารถรองรับการใชง้านไดทุ้กขนาดหนา้จอทุกอุปกรณ์โดยทางบริษทัไดใ้ชเ้ป็นเวป็ส าเร็จรูป
มาตั้งแต่ตน้ จึงไดจ้ดัการอพัเดทและพฒันาเวบ็ไซตใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนและสวยงามมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : บริษทั นิมเบิล คอปอเรชัน่ จ  ากดั/ เวบ็ไซต ์itorderonline.com / Reponsive 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั นิมเบิล คอปอเรชั่น จ  ำกัด เป็นบริษทัท่ีให้บริกำรด้ำน IT infrastructure, 
LAN, Wireless, Network Setting, Windows Server System  และ ติดตั้ง projector โดยจำก
ท่ีผูป้ฏิบติัสหกิจไดม้ำปฏิบติังำน ณ บริษทั นิมเบิล คอปอเรชั่น จ  ำกดัพบว่ำทำงบริษทัมี
ควำมตอ้งกำรให้พฒันำเวบ็ไซต์ itorderonline.com รำยละเอียดภำยในเน้ือหำเวบ็ไซต์ เป็น
กำรพฒันำเวบ็ไซตจ์ำกเดิมให้ทนัสมยัมำกข้ึน  โดยตอ้งกำรให้เวบ็ไซตมี์รูปแบบท่ีสวยงำม
และสะดวกต่อกำรใช้งำน รองรับกำรแสดงผลในทุกขนำดหน้ำจอ เน่ืองจำกปัจจุบัน
อุปกรณ์ส่ือสำรท่ีสำมำรถเขำ้ถึงเวบ็ไซตมี์หลำกหลำยรูปแบบ เช่น แท็บเล็ต  มือถือ ซ่ึงแต่
ละรุ่นขนำดหน้ำจอไม่เท่ำกนั ท ำให้กำรแสดงผลแบบเดิม(Desktop) ไม่สะดวกต่อกำรใช้
งำน 
 จำกปัญหำดังกล่ำวคณะผูจ้ดัท ำจึงได้พฒันำเว็บไซต์เป็นแบบ Responsive เพื่อ
สะดวกต่อกำรใช้งำนและสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ทุกขนำดหน้ำจอ ทุกอุปกรณ์ ให้
เหมำะสมกบัยคุปัจจุบนั โดยใช ้Framework ของ Bootstrap เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้สำมำรถ
พฒันำเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็ว สวยงำม และเป็นระบบมำกข้ึน ตำมควำมต้องกำรของ
บริษทั 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
เพื่อพฒันำเวบ็ไซต ์ itorderonline.com 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 พฒันำเวบ็ไซตใ์หส้วยงำมและทนัสมยั 
1.3.2 พฒันำเวบ็ไซตร์องรับทุกขนำดหนำ้จอ เช่น โทรศพัทมื์อถือ , แทบ็เล็ต เป็นตน้ 
1.3.3 พฒันำเวบ็ไซตใ์หส้ะดวกต่อกำรใชง้ำนในดำ้นกำรซ้ือสินคำ้ทำงหนำ้เวบ็ไซต ์
 
 
 
 
 



2 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถึงเวบ็ไซตไ์ดทุ้กขนำดหนำ้จอ และ ทุกอุปกรณ์ 
1.4.2 เพิ่มควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลภำยในเวบ็ไซตม์ำกข้ึน 
1.4.3 เพิ่มควำมสะดวกในกำรซ้ือและแจง้ช ำระเงินผำ่นหนำ้เวบ็ไซต ์
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน (Detailed study) 
 เก็บรวบรวมควำมต้องกำรจำกพนักงำนท่ีปรึกษำและหัวหน้ำงำนโดยมีกำร

สอบถำมถึงควำมตอ้งกำรพนกังำนท่ีปรึกษำและหวัหนำ้งำน ท่ีตอ้งกำรใหพ้ฒันำเวบ็ไซตต์ำมแบบท่ี
บริษทัตอ้งกำร เพื่อน ำมำใชใ้นกำรพฒันำเวบ็ไซต์ 

 
1.5.2 วเิครำะห์ระบบงำน (System Analysis)  
 หลงัจำกเก็บรวบรวมควำมตอ้งกำรจำกพนักงำนท่ีปรึกษำและหัวหน้ำงำนแล้ว

ผูพ้ฒันำจึงไดน้ ำขอ้มูลเหล่ำนั้นมำวำงแผนกำรท ำงำนเพื่อท ำกำรพฒันำเวบ็ไซตข้ึ์นมำให้ตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชโ้ดยวิเครำะห์จำกขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมำยมำวำ่ตอ้งกำรให้เวบ็ไซตมี์รูปแบบ
ใดบำ้ง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design)  

  ในส่วนของขั้นตอนกำรออกแบบทำงบริษทัมีฝ่ำยด ำเนินกำรออกแบบเวบ็ไซต ์ซ่ึง
มีกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 
  1.5.3.1 ออกแบบโครงสร้ำงเวบ็ไซต ์(Site map) 
  1.5.3.2  ออกแบบกำรน ำเสนอเน้ือหำและจดัเตรียมเน้ือหำท่ีใช้ในเวบ็ไซต์ ไดแ้ก่
   รำยละเอียดเก่ียวกับบริษทัและช่องทำงกำรติดต่อกับบริษทั ให้มีควำม
   สวยงำมและง่ำยต่อกำรใช้งำน โดยอำศยัหลกักำรออกแบบ Responsive 
   และใชโ้ครงสร้ำงกำรออกแบบ Bootstrap 
  1.5.3.3 ด ำเนินกำรออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop cs6   

1.5.3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำเว็บไซต์ itorderonline.com โดยใช้เคร่ืองมือ 
Sublime Text 3 
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1.5.4 พฒันำระบบ (System Development)      
  น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์และออกแบบ มำท ำกำรพฒันำเวบ็ไซต์โดยผูจ้ดัท ำ
จะใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปของทำงเว็บไซต์ในกำรพัฒนำและใช้ FrameworkของBootstrap เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหส้ำมำรถสร้ำงเวบ็ไซตเ์ป็นแบบ Responsive เพื่อใหก้ำรพฒันำเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว 
 

1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 
             หลังจำกช่วงของกำรพฒันำเว็บไซต์ itorderonline.com ครบถ้วนแล้ว ทำงคณะ
ผูจ้ดัท ำจึงได้ท ำกำรอัพโหลดเว็บไซต์ข้ึนโฮสต้ิงให้พนักงำนท่ีปรึกษำและหัวหน้ำงำนท ำกำร
ทดสอบโปรแกรมโดยทดสอบกบัเคร่ืองอุปกรณ์ส่ือสำรไม่วำ่จะเป็น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต  
มือถือ  เพื่อควำมสมบูรณ์ของเวบ็ไซตแ์ละรับค ำติชมมำปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 

1.5.6 จัดท ำเอกสำร (Documentation) 
 เป็นกำรจดัท ำเอกสำรรำยงำนเพื่อน ำเสนอต่อทำงมหำวทิยำลยัในเร่ืองของกำร

พฒันำเวบ็ไซต ์itorderonline.com 

 

1.5.7  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
รูปตำรำงท่ี 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 Notebook HP 
1.6.1.2  สมำร์ทโฟน Iphone 6S 
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1.6.2 ซอฟต์แวร์ 
1.6.2.1 ระบบปฏิบติักำร 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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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท า/คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด 
ทฤษฎี เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 Bootstrap1 

           Bootstrap เป็น Front-end Framework ท่ีช่วยใหส้ามารถสร้างเวบ็แอพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และ สวยงาม  Bootstrapมีทั้ง CSS  Component และ JavaScript Plugin ใหส้ามารถเรียกใช้
งานไดอ้ยา่งหลากหลาย ตวั Bootstrap ถูกออกแบบมาให้รองรับการท างานแบบ Responsive Web 
ซ่ึงเขียนเวบ็แค่คร้ังเดียวก็สามารถน าไปรันผา่นเบราวเ์ซอร์ไดท้ั้งบนพีซี  แทบ็เล็ต และมือถือ โดยท่ี
ไม่ตอ้งเขียนใหม่ 
           Bootstrap ถูกพฒันาข้ึนดว้ยกลุ่มนกัพฒันาจากทัว่โลก มีการอพัเดตอยูต่ลอดเวลา เพื่อรองรับ
การท างานไดอ้ยา่งทนัสมยั และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ หรือ Bug ก็ท าไดเ้ร็ว ดงันั้นคณะผูจ้ดัท า จึง
ใช ้Bootstrap ในการน ามาช่วยพฒันาโครงงาน ทั้งเวบ็แอพพลิเคชัน่ และแอพพลิเคชัน่บนมือถือ1 
 
2.2 itorderonline.com2 

         บริษทั นิมเบิลคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ก่อตั้งเม่ือปี 2547  ซ่ึงบริษทัก่อตั้งข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจดา้น
การจดัหาให้บริการติดตั้งและจ าหน่าย ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทั้งสาย
และไร้สาย  บริษทั นิมเบิลคอร์ปอเรชั่น จ  ากดั  จะให้บริการ ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่างๆ
อยา่งเต็มท่ีเพื่อท่ีจะให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อความสะดวกสบายของลูกคา้ทางบริษทั
เพิ่มบริการซพัพลายเออร์การรับประกนัผลิตภณัฑ์บริษทั ทางบริษทัจะจดัหาแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึง
เป็น ท่ียอมรับทั่วโลกทั้ งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เช่น 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 

           การด าเนินธุรกิจโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีองคก์รไดว้างไว ้
เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการ การโฆษณาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่จะเป็นโทรศพัท ์
โทรทศัน์ วทิย ุ หรือแมแ้ต่อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ่้าย และเพื่ม
ประสิทธิภาพขององคก์ร โดยการลดบทบาทองคป์ระกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลท่ีตั้ง อาคาร
ประกอบการ โกดงัเก็บสินคา้ หอ้งแสดงสินคา้ รวมถึงพนกังานขาย พนกังานแนะน าสินคา้ 
พนกังานตอ้นรับลูกคา้ เ2ป็นตน้ จึงลดขอ้จ ากดัของระยะทาง และเวลาลงได ้
 
2.4 CSS 4 
           ในส่วนของ CSS หรือ Style Sheet นั้น Bootstrap ไดเ้ตรียมคลาส (Class) ไวส้ าหรับการ
ปรับแต่งคอนโทรลและแทก็ต่างๆ ของเอกสาร HTML ช่วยใหเ้วบ็ดูสวยงาม และมีลูกเล่นเยอะข้ึน 
นอกจากนั้นยงัมีระบบ Gird ท่ีช่วยในการจดัเลเอาท ์ (Layout) ของเอกสารโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ตารางในการจดัวางคอนโทรลต่างๆ ส าหรับ Bootstrap นั้นสามารถรองรับการท างานทั้งในมือถือ
และบนพีซีทัว่ไป ในเวอร์ชัน่น้ี (3.0) มีการใชค้  าวา่ “Mobile first” เป็นค าท่ีใชบ้อกถึงวตัถุประสงค์
หลกัของ Bootstrap ซ่ึงก็คือเนน้การท างานบนมือถือเป็นหลกั  เม่ือตอ้งการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่
บนมือถือหรือพีซีท่ีมีหนา้จอขนาดเล็ก ตอ้งมีการก าหนดค่า meta แทก็ในส่วนของ <head> เพื่อให้
สามารถรองรับการท างานกบัหนา้จอขนาดเล็ก 
 
 

2.5 Framework4 

           เฟรมเวร์ิก (Framework) หรือ โครงร่างซอฟตแ์วร์ เป็นขอบเขตของระบบงาน ท่ีเป็นรูปแบบ
ท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ไดส้ าหรับระบบซอฟตแ์วร์ (หรือระบบยอ่ย) ซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปของคลาส
นามธรรม (Abstract class) และกบัวธีิในการใชต้วัตน (instance) ของคลาสร่วมกนัจ าเพาะส าหรับ
ซอฟตแ์วร์ชนิดใดชนิดหน่ึง โครงร่างซอฟตแ์วร์ทุกโครงร่างใชก้ารออกแบบเชิงวตัถุ(Object-
oriented 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 

 ในการออกแบบเวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัน้ี ตอ้งค านึงถึงการใชง้านกบัอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการใช้งานทัว่ไปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Pc) การใช้งานบนมือถือ (Mobile)  และการใช้
งานบนแท็บเล็ต (Tablet)  Bootstrap ไดเ้ตรียมเคร่ืองมือในการท า Responsive มาให้ไดเ้ลือกใชง้าน 
ช่วยให้การออกแบบเว็บไซต์ท าได้ง่ายยิ่งข้ึน ลักษณะการท างานของคลาส  Responsive จะใช้
หลกัการ แสดง (Visible) และ ซ่อน (Hidden) โดยสามารถเลือกท่ีจะแสดงหรือซ่อนวตัถุต่างๆ บน
หน้าเวบ็เพจได้ เม่ือมีการแสดงในหน้าจอท่ีแตกต่างกนั เช่น คอลมัน์ของตาราง เม่ือแสดงในหน้า
เว็บเพจทัว่ไป ก็ให้แสดงทุกคอลัมน์ แต่เม่ือแสดงบนหน้าจอมือถือ ก็ให้แสดงเฉพาะคอลมัน์ท่ี
ส าคญั หรือไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ ขอ้ความ ก็สามารถจะท าให้มนัแสดงหรือซ่อนได้ตามท่ีตอ้งการ 
เม่ือมีการใชง้านในอุปกรณ์ท่ีมีความแตกต่างของหนา้จอแสดงผล วธีิการใชง้านจะท าไดโ้ดยการใช้
คลาส .visible-* หรือ .hidden-* ในการแสดง หรือ ซ่อน วตัถุในเวบ็เพจ เป็นตน้ 
 

                                                           
6
  https://www.1belief.com/article/website-design 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั : นิมเบิ้ลคอปเปอเรชนั จ ำกดั 
ท่ีอยู ่ : 933 อำคำรรวมทนุไทย ชั้น 10 ถนนมหำไชย แขวงวงับูรพำภิรมย ์เขต

พระนคร   กรุงเทพมหำนคร 10200 
โทร.   :  0-2225-2430-1  แฟกซ์ 0-2621-3490 
Website  : www.nimblecorporation.com 
E-mail  : info@nimblecorporation.com 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั นิมเบิล คอปอเรชัน่ จ  ำกดั 
 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

          เป็นผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรซ้ือขำยสินคำ้ไอที จ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำรองไฟ (UPS),ชุด
คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ Network,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์IT,รับติดตั้ง กลอ้งวงจรปิด,รับติดตั้ง
ระบบ Network และรับติดตั้งระบบ Server 

mailto:info@nimblecorporation.com
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

รูปท่ี 3.2แผนผงัแสดงรูปแบบกำรจดัองคก์รและกำรบริหำรองคก์ร 

                                                                          
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ต ำแหน่งงำนท่ีได้รับจำกพนักงำนท่ีปรึกษำนักพฒันำโปรแกรม  ได้รับมอบหมำยจำก
พนกังำนท่ีปรึกษำให้ท ำหนำ้ท่ีพฒันำเวบ็ไซต ์itorderonline.com รำยละเอียดภำยในเน้ือหำเวบ็ไซต์
เป็นกำรพฒันำเวบ็ไซตจ์ำกแพลตฟอร์มเก่ำใหเ้ป็นแพลตฟอร์มใหม่ท่ีดูทนัสมยัข้ึน  

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

         1. คุณกิตติเดช      น้ิมวงษเ์จริญสุข                เจำ้ของบริษทั 
         2. คุณสุภตัรำ        สมประสงค ์                     พนกังำนพี่เล้ียง 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
                    เวลำท่ีไดเ้ขำ้มำปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ี บริษทับริษทั นิมเบิล คอปอเรชัน่ จ  ำกดั 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562  เป็นระยะเวลำจ ำนวน  16 
สัปดำห์    

Web Developer 
 

ออกแบบ 
 

พฒันาระบบ 
 

ผู้บริหาร 
 

ผู้บริหาร 
 



9 
 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดเวบ็ไซต์ 

การพฒันาเวบ็ไซต ์ IT Order Online นั้นจะใช ้ Framework ของ Bootstrap เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหส้ามารถพฒันาเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและสวยงาม Bootstrap ถูก
ออกแบบมาให้รองรับการท างานแบบ Responsive Web ซ่ึงเขียนเวบ็แค่คร้ังเดียวสามารถ
น าไปใชผ้า่นเบราวเ์ซอร์ไดท้ั้งบนพีซีแทบ็เล็ตและมือถือโดยท่ีไม่ตอ้งเขียนใหม่ 

 
4.2 โครงสร้างเวบ็ไซต์ 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างเวบ็ไซต ์

 

itorderonline

เก่ียวกับเรา

ประวตัโิดยยอ่

ตดิต่อเรา

รายระเอียดการตดิตอ่บริษัท

สินค้าของเรา

แบรนด์สินค้า

logitech

tplink

interlink

tenda

IDM

Kaspersky

Bitdefender

Microsoft

Epson

LG

Honeywell

3M

ประเภทสินค้า

MouseKeyboard

Network

Printer

TonerInk

UPS

Software

Plug

BarcodeScanner

Accessary
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4.3 ตัวอย่างเวบ็ไซต์ 

4.3.1หนา้แรกของเวบ็ไซต ์

 
รูปท่ี 4.2 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์เม่ือใชง้านบน Window 

 
 แสดงหนา้ Index ของ desktop เวป็ itorderonline ซ่ึงจะมีปุ่มเมนูสินคา้ 2 ปุ่ม แบ่งเป็น  
ประเภทสินคา้ และ แบรนด์สินคา้ ใหเ้ลือก 
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รูปท่ี 4.3 หนา้แรกของเวบ็ไซตเ์ม่ือใชง้านบน SMART PHONE 

 
 แสดงหนา้ Index ของ SmartPhone ซ่ึงจะแสดงหนา้เวป็ไซตเ์ป็นแบบ Responsive เพื่อให้
พอดีกบัหนา้จอและสวยงาม 
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4.3.2 หนา้ ”เก่ียวกบัเรา” 

 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้ ”เก่ียวกบัเรา” เม่ือใชง้านบน Window 
 

 แสดงหนา้ Info ของ desktop จะแสดงขอ้มูลประวติัของบริษทัโดยยอ่ รวมถึงขอ้มูลประวติั
การใหบ้ริการกบับริษทัอ่ืนๆ 
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รูปท่ี 4.5 หนา้ ”เก่ียวกบัเรา”  เม่ือใชง้านบน SMART PHONE 
 

แสดงหนา้ Info ของ SmartPhone จะแสดงขอ้มูลประวติัของบริษทัโดยยอ่ รวมถึงขอ้มูลประวติัการ
ใหบ้ริการกบับริษทัอ่ืนๆ 
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4.3.3 หนา้ ”ติดต่อเรา” 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 หนา้ ”ติดต่อเรา”  เม่ือใชง้านบน Window 
 

 แสดงหนา้ Contact ของ desktop จะแสดงหนา้ติดต่อบริษทั โดยจะมี ไอดีไลน์ อีเมล  
เบอร์โทร และ แผนท่ี ไวใ้ห้ส าหรับการติดต่อ 
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รูปท่ี 4.7 หนา้ ”ติดต่อเรา”  เม่ือใชง้านบน SMART PHONE 
 

 แสดงหนา้ Contact ของ SmartPhone จะแสดงหนา้ติดต่อบริษทั โดยจะมี ไอดีไลน์ อีเมล 
เบอร์โทร และ แผนท่ี ไวใ้ห้ส าหรับการติดต่อ 
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4.3.4 หนา้ ”แบรนดสิ์นคา้” 

 

 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้ ”แบรนดสิ์นคา้” เม่ือใชง้านบน Window 

 
 แสดงหนา้ แบรนดสิ์นคา้ ของ desktop ซ่ึงจะแสดงหนา้รายการสินคา้ตามแบรนดสิ์นคา้ 
โดยจะมีเมนูแบบภาพใหเ้ลือกตามแบรนด์ 
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รูปท่ี 4.9 หนา้ ”แบรนดสิ์นคา้” เม่ือใชง้านบน SMART PHONE 
 

 แสดงหนา้ แบรนดสิ์นคา้ ของ SmartPhone ซ่ึงจะแสดงหนา้รายการสินคา้ตามแบรนด์
สินคา้ โดยจะมีเมนูแบบภาพใหเ้ลือกตามแบรนด์ 
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4.3.5 หนา้ ”ประเภทสินคา้”  
 

 
 

รูปท่ี 4.10 หนา้ ”ประเภทสินคา้” เม่ือใชง้านบน Window 
 
 แสดงหนา้ ประเภทสินคา้ ของ desktop ซ่ึงจะแสดงหนา้รายการสินคา้ตามประเภทสินคา้ 
โดยจะมีเมนูแบบภาพใหเ้ลือกตามประเภท 
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รูปท่ี 4.11 หนา้ ”ประเภทสินคา้”  เม่ือใชง้านบน SMART PHONE 
 

 แสดงหนา้ ประเภทสินคา้ ของ SmartPhone ซ่ึงจะแสดงหนา้รายการสินคา้ตามประเภท
สินคา้ โดยจะมีเมนูแบบภาพใหเ้ลือกตามประเภท 
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4.3.6 หนา้รายการสินคา้ เม่ือใชง้านบน Window 
 

 
 

รูปท่ี 4.12 หนา้รายการสินคา้ เม่ือใชง้านบน Window 
 

 แสดงหนา้ รายการสินคา้ ของ desktop ซ่ึงจะแสดงสินคา้ และ ราคาสินคา้ โดยสามรถกด
สั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางหนา้น้ีไดเ้ลย 
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รูปท่ี 4.13 หนา้รายการสินคา้ เม่ือใชง้านบน SMART PHONE 
 

 แสดงหนา้ รายการสินคา้ ของ SmartPhone ซ่ึงจะแสดงสินคา้ และ ราคาสินคา้ โดยสามรถ
กดสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางหนา้น้ีไดเ้ลย 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
จากการพฒันาเว็บไซต์ itorderonline.com เป็นแบบ Responsive เพื่อให้สามารถ

รองรับได้กับทุกขนาดหน้าจอ และทุกอุปกรณ์โดยใช้ Framework ของ Bootstrap เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม ตามท่ีบริษัท
ตอ้งการซ่ึงการพฒันาเวบ็ไซตน้ี์ไดเ้กิดประโยชน์ต่อผูท่ี้เขา้มาใชง้านเวบ็ไซต ์
  
5.1.2  ข้อจ ากดัของโครงงาน 

การสร้างแถวและคอลมัน์โดยเรียกใชค้  าสั่งจาก Bootstrap ซ่ึงจะน า Grid  system   
มาใชเ้พื่อจดัการการแสดงผลเน้ือหาให้มีความเหมาะสมตามหลกั box layout  เม่ือน า Grid  
system เขา้มาช่วยในการพฒันาเว็บไซต์ ท าให้รูปแบบเว็บไซต์ท่ีออกแบบไวเ้กิดปัญหา
คอลมัน์ในแต่ละแถวแบ่งไม่เท่ากนั 

 
5.1.3  ข้อเสนอแนะ 

หากทางบริษทัมีแนวคิดท่ีจะพฒันาเวบ็ไซตน้ี์ต่อควรจะพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยการเพิ่ม
ลูกเล่นให้กบัเมนู หรือ เนวิเกเตอร์ (Menus & Navigation) และการเพิ่มลูกเล่นให้กบัขอ้มูล
เอกสารในเวบ็ไซต ์(Document effects) เพื่อใหมี้รูปแบบมีความสวยงามมากยิง่ข้ึน 

5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
               จากท่ีไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษาคณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานใน
ภาษา HTML การเขียน  CSS และการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นแบบ  Responsive โดยใช ้
Framework ของ Bootstrap เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยพัฒนาเว็บไซต์ได้พัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ฎิบติังานสหกิจศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานจริงและความกดดนัของ
งานรวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมสังคมกับคนในบริษทัซ่ึงการปฏิบัติสหกิจคร้ังน้ีเป็น
ประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์อยา่งมากกบัผูป้ฎิบติังานสหกิจศึกษา 
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5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ปัญหาดา้นความรู้และความเขา้ใจในการใช้ Bootstrap ซ่ึงผูป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา

ยงัไม่เข้าใจโครงสร้างการใช้งานของ Bootstrap จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา
เวบ็ไซต ์

5.2.3  ข้อเสนอแนะ 
นกัศึกษาท่ีจะไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรศึกษาโครงสร้างการใชง้าน Bootstrapท่ี

มากในระดบัหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเวบ็ไซต ์
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 
รูปท่ี ก.1  บรรยากาศการท างานในบริษทั 

 
รูปท่ี ก.2  บรรยากาศการท างานในบริษทั 
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