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บทคดัย่อ 
 

 บริษทัเอาท์ซอร์สซิฟาย จ ากดั ไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์น าเสนอสินคา้ออนไลน์ มุ่งเน้น
ฐานลูกคา้ในต่างประเทศ โดยมีการเก็บความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการเวบ็ไซตท่ี์สามารถน าเสนอ
ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าได้ตรงตามความต้องการมากข้ึน ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ ลูกคา้สามารถเลือกดูขอ้มูลความแตกต่างของสินคา้แต่ละชนิดไดเ้อง เน่ืองจาก
สินคา้ในเวบ็ไซตด์งักล่าวมีความพิเศษและแตกต่างกนัออกไปตามฟีเจอร์ของสินคา้นั้น รูปแบบของ
เว็บไซต์ตอ้งการสร้างความดึงดูดความสนใจจากลูกคา้ให้แตกต่างเว็บไซต์ทัว่ไป ซ่ึงในเว็บไซต์
ดงักล่าวจะน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ นอกจากน้ียงัมีการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของ
แบบสอบถามเพื่อวดัความเขา้ใจในตวัสินคา้ ช่วยในการตดัสินใจว่าช่ืนชอบและสนใจสินคา้ตวั
ไหนมากท่ีสุด โดยท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้พื่อเป็นฐานขอ้มูลลูกคา้ต่อไปในอนาคต และยงัเป็น
ช่องทางในการโปรโมทน าเสนอสินคา้เพิ่มข้ึนอีกช่องทางหน่ึง โดยเว็บไซต์ดงักล่าวมีการพฒันา
ดว้ยภาษา HTML,CSS,JavaScript  

 
ค าส าคัญ : สินคา้,ฟีเจอร์,ฐานลูกคา้,โปรโมท,บริษทัเอาทซ์อร์สซิฟาย จ ากดั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันในโลกออนไลน์มีผลิตภัณฑ์มากมายในการซ้ือขาย ผู ้บริโภคมีการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ไดเ้อง ส าหรับผลิตภณัฑ์บางชนิดนั้น มีความพิเศษแตกต่างกนัออกไป ตามฟีเจอร์ของ
ผลิตภณัฑ์นั้น ในต่างประเทศเวบ็ซ้ือขายผลิตภณัฑ์ออนไลน์ต่างๆ มีรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูล
ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั ในบางเวบ็มีการสร้างแบบสอบถามข้ึนมาให้ผูใ้ช้ไดท้  าความเขา้ใจในตวั
ผลิตภณัฑ์ก่อนท่ีจะเลือกซ้ือ มีการท าแบบทดสอบเพื่อวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชว้า่มีความ
สนใจในส่ือนั้นมากนอ้ยเพียงใด และเป็นการกระตุน้ใหผู้ใ้ชไ้ดมี้ส่วนร่วมและการตอบสนองต่อส่ือ
นั้นๆได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้คณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าเวบ็น าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ เพื่อน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์งักล่าว รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ฟีเจอร์ความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ต่ละ
ชนิด เพื่อใหลู้กคา้ไดท้ราบขอ้มูลผลิตภณัฑก่์อนจะเลือกซ้ือ นอกจากน้ียงัมีการสร้างแบบสอบถาม
เพื่อวดัความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑด์งักล่าว  และยงัมีการเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อเป็นฐานขอ้มูลลูกคา้ต่อไป
ในอนาคต 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันาเวบ็ไซตน์ าเสนอผลิตภณัฑอ์อนไลน์ แบบอินเตอร์แอคทีฟ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 เวบ็ไซตส์ามารถน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑอ์อนไลน์ได ้
1.3.2 ผูใ้ชส้ามารถศึกษาและเรียนรู้ตวัผลิตภณัฑไ์ดด้ว้ยตวัเอง 
1.3.3 สามารถวดัระดบัความรู้และความเขา้ใจของผูใ้ชไ้ดจ้ากการท าแบบทดสอบ 
        

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ผูใ้ชไ้ดรั้บความสะดวกในการศึกษาหาขอ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดว้ย 
 ตนเอง 
1.4.2 ผูใ้ชส้ามารถเลือกผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการของตนเองมากข้ึน 
1.4.3 เป็นช่องทางในการโปรโมทน าเสนอผลิตภณัฑอี์กช่องทางหน่ึง
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1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
1.5.1 รวบรวมและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  

รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการจากเจา้ของแบรนดผ์ลิตภณัฑ์ถึงความตอ้งการ
เวบ็ไซตมี์ลกัษณะแบบใดและศึกษาแบบฟอร์มหนา้จอแสดงผลของ เวบ็ไซตท่ี์เขาใหม้า
และสอบถามจากคุณณชัพล เหมะธุลิน ต าแหน่ง Senior Developer 

 
1.5.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

วเิคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของเวบ็ไซต ์

 
1.5.3 ออกแบบระบบงาน  

ในหนา้ html จะเป็นการเรียกใชค้ลาสต่างๆข้ึนไปบนหนา้เวบ็ ในหนา้ CSS จะเป็น

การก าหนดวา่คลาสน้ีมีลกัษณะอย่างไร ในหน้า JS จะเป็นการท า animation หรือ ลูกเล่น

ต่างๆในหน้าเว็บให้ดูมีความน่าสนใจมากข้ึน และในหน้า JSON จะเป็นการสร้าง key 

ขอ้มูลท่ีดึงไปใชใ้นหนา้ html 

 
1.5.4 จดัท าหรือพฒันาระบบ 

พฒันาระบบดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code 
 

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 
ทดสอบการใชง้านของเวบ็ไซตว์า่มีขอ้ผดิพลาดตรงไหนบา้ง และมีส่วนไหนบา้ง

ท่ีไม่เหมือนกบัแบบฟอร์มท่ีเขาใหม้า  
 

1.5.6 จดัท าเอกสาร 
จดัท ารูปเล่มตวัโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
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1.5.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

    

 
 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ASUS CORE I7-3537U CPU @ 2.00 GHz. 
RAM 8.00 NVIDIA GeForce GT 740M Intel® HD Graphics 4000 

1.6.1.2 หนา้จอ SAMSUNG 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
 1.6.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code  

 1.6.2.2 โปแกรม Photoshop CC 2018 

 



 
 

 

บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

2.1 ทฤษฏี jQuery3 
jQuery เป็น JavaScript Library ท่ีรวบรวมฟังกช์ัน่ของ JavaScript ต่างๆ ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบ Framework ท่ีสะดวกและใชง้านง่ายและมีการรองรับการใชง้านขา้ม Browser ใน Library 
ของ jQuery นั้นจะมีการเลือกใชฟั้งกช์ัน่ท่ีเหมาะสมต่อการท างานและแสดงผลใน Web Browser ท่ี
ก าลงัท างานอยู ่ ซ่ึงจะช่วยลดขอ้ผดิพลาดในฝ่ังของ Client ได ้ แต่อยา่งท่ีเรารู้คือ ตอนน้ีไดมี้หลาย 
Web Browser ไดเ้กิดข้ึนมากมาย เช่น Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer หรือ Safari และ
บางค าสั่งของ JavaScript จะไม่ท างานหรือไม่ support ใน Web Browser บางตวั ดว้ยเหตุน่ีเองการ
เลือกใช ้ jQuery มาเป็นทางเลือกก็สามารถช่วยแกปั้ญหาน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งสะดวกต่อการใชง้าน 
เพราะเป็น Syntax ท่ีเขา้ใจง่าย และเขียนไดใ้นรูปแบบท่ีสั้นๆ ท่ีรองรับการท างานทั้งใน HTML รูป
แบบเดิม หรือ CSS, element, effect การจดัการงานต่างๆ หรือแมก้ระทัง่การพฒันา Ajax ดว้ย 
jQuery ก็สามารถ ท าไดอ้ยา่งง่ายดาย โดย Syntax เหล่าน้ียงัคงท างานอยูภ่ายใตค้  าสั่งของ
ภาษา JavaScript แต่การเรียกใชง้าน Framework หรือฟังกช์ัน่ต่างๆ จะถูกก าหนดรูปแบบท่ีไดถู้ก
ออกแบบไวใ้น Library ของ jQuery 
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2.2 ทฤษฏี Node.js4 5 

Node.js คือ JavaScript ท่ีท  างานกบั HTML ท่ีมีขอบเขตอยูใ่น Web Browser โปรแกรมเมอร์
อยากให้ JavaScript ท างานนอก Web Browser ไดเ้พื่อทีจะไดเ้พิ่มความสามารถของ Web Browser 
จึงมีโปรแกรมเมอร์คิดคน้สร้างส่ิงท่ีเรียกวา่ Node 

Node.js จะใช้ Runtime ส าหรับ JavaScript ท าให้เม่ือติดตั้ง Node ลงไปในระบบงานต่างๆ 
แลว้ JavaScript สามารถท างานได ้คลา้ยกบั Java ท่ีมี Runtime ตามหลกัการพฒันาระบบ 
เน่ืองจาก Node.js ข้ึนช่ือในดเร่ืองความเร็วในการประมวลผล  จึงท าให้ Application หรือ Web 
Browser ท่ีเขียนดว้ย Node.js นั้นมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงรวมไปถึง Application ท่ีจะช่วย
ใหก้ารพฒันาเวบ็ไซตเ์ป็นไปอยา่งราบร่ืนมากข้ึนดว้ย 

 
2.3 ทฤษฏี HTML52 
HTML5 ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language, Version 5 คือภาษามาร์กอัปท่ีใช้ส าหรับ

เขียน Website ต่างๆ ซ่ึงขอ้ดีของ HTML5 คือสามารถรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆท่ีออกมา    ไม่วา่จะ

เป็น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุค๊, สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต ก็ไดมี้การรองรับ HTML5 สามารถท่ีจะแสดง

ภาพและเสียง  และอนิเมชั่นต่างๆ โดยท่ีไม่ต้องมีซอฟแวร์อ่ืนๆมาช่วย และท าให้ผู ้ท่ีพ ัฒนา

โปรแกรมต่างๆ พฒันาไดง่้ายข้ึนเพราะการพฒันาจะเหมือนกบัการโปรแกรมต่างๆ ท่ีใชง้านกนัอยู่

ทัว่ไป และยงัเป็นภาษาท่ีถูกพฒันาต่อมาจากภาษา HTML รุ่นก่อนๆและพฒันา Feature ใหม่ๆ ของ 

HTML5 ดงัน้ี 

2.3.1  Semantic Markup การเพิ่ม Element ท่ี อ่านง่ายมากข้ึน และช่วยให้ เราท า SEO ได้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.3.2  Form Enhancements เพิ่มความสามารถของ Form ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Input type, 
Attribute หรือ แมแ้ต่ Element 

2.3.3  Audio / Video รองรับการอ่านไฟล ์Audio และ Video โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้Embed 
Code ของ Third Party 

2.3.4  Canvas ใชใ้นการวาดรูป โดยจ าเป็นตอ้งใช ้JavaScript ช่วย 
2.3.5  Content Editable สามารถแกไ้ข Content ไดโ้ดยตรงผา่นทางหนา้เวบ็ 
2.3.6  Drag and Drop ลากวางObject ได ้เพื่อเพิ่มการ ตอบสนองระหวา่งระบบกบัผูใ้ช ้
2.3.7 Persistent Data Storage มีการจดัการท่ีดีข้ึน โดยเก็บขอ้มูลลงบนเคร่ืองของผูใ้ช ้ 
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2.4 ทฤษฏี CSS1 5 
CSS คือภาษาท่ีจดัรูปแบบการแสดงผลของ HTML ใหดู้สวยงามและเหมาะสม โดยท่ี CSS 

จะก าหนดในการระบุรูปแบบ ของรายละเอียดเอกสาร เช่น สีของข้อความ สีพื้นหลัง ลักษณะ
ตวัอกัษร และการจดัวางต าแหน่งขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบน้ีใชห้ลกัการสร้าง Class แยกใน 
CSS ให้กบัเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่งท่ีใช้ในการจดัรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้ง่ายต่อ
การจดัรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร HTML ส่วนขอ้ดีของ CSS มีดงัต่อไปน้ี 

 
2.4.1 CSS มีคุณสมบติัมากกว่า tag ของ html เช่น การก าหนดกรอบให้ขอ้ความ รวมทั้งสี 

รูปแบบของขอ้ความท่ีกล่าวมาแลว้ 
2.4.2 CSS นั้นก าหนดท่ีตน้ของไฟล์ html หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ก็ได้ และสามารถมีผล กบั

เอกสารทั้งหมด หมายถึงก าหนด คร้ังเดียวจุดเดียวก็มีผลกบัการแสดงผลทั้งหมด ท าให้เวลาแกไ้ข
หรือปรับปรุงท าไดส้ะดวก ไม่ตอ้งไล่ตามแก ้tag ต่างๆ ทัว่ทั้งเอกสาร 

2.4.3 CSS สามารถก าหนด Class แยกไวต่้างหากจาก ไฟล์เอกสาร html และสามารถ
น ามาใชร่้วม กบัเอกสารหลายไฟลไ์ด ้การแกไ้ขเพียงจุดเดียวก็มีผลกบัเอกสารทั้งหมด 

  
2.5 ทฤษฏี Java Script7 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สา หรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงั

ได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวตัถุท่ีเรียกว่า script ซ่ึงมีวิธีการ

ท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกวา่ Object Oriented 

Programming (OOP) ท่ีมีเป้าหมายในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต

ส าหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถทา งานขา้มแพลตฟอร์มไดโ้ดยท างานร่วมกบัภาษา HTML 

และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ัง Client และ Server ลกัษณะท่ีส าคญัของจาวาสคริปต ์มีดงัน้ี  

2.5.1  เป็นภาษาประเภท Scripting Language 
 2.5.2  ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ในการเขียนโปรแกรมในระดบัสูงนกั 
 2.5.3  จาวาสคริปตจ์ะช่วยในส่วนของความเป็น Interactive ต่อผูใ้ช ้
 2.5.4  เป็นภาษาท่ีท างานโดยอาศัยการแปลค าสั่ง (Interpret) ดังนั้ นจึงไม่ต้องท าการ
คอมไพล ์(compile) ชุดค าสั่งแต่อยา่งใด 

2.5.5 ท างานท่ีฝ่ังไคลเอนต ์(Client Side)  
2.5.6 นกัพฒันาสามารถใช ้JavaScript ได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิ (License) 

 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั   :   Outsourcify co., Itd.  
ท่ีตั้ง   :  199/24 หมู่บา้นชิชา สุขมุวทิ 31   

        แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
 เบอร์ติดต่อ :   02-2582765 
 

 
รูปท่ี 3.1 Company Map 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จ ากัด เป็น บริษัท ท่ีออกแบบและพัฒนาเว็บตั้ งแต่

เวบ็ไซต์ขององค์กรไปจนถึงแอปพลิเคชนัเวบ็ท่ีสร้างข้ึนเอง เรามุ่งเนน้เทคโนโลยีโอเพ่น

ซอร์สในพื้ น ท่ี ต่อไปน้ี :  การพัฒนาเว็บส่วนหน้า  (HTML5 / JavaScript), การรวม 

WordPress, เวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซ, การพฒันาแอพพลิเคชัน่เวบ็ PHP ท่ีก าหนดเองดว้ยเฟรม

เวิร์ก Symfony, เวบ็แอพพลิเคชนัจาวาสคริปต์เดียวดว้ย Vue.JS . , Angular JS หรือ React 

JS, แอปพลิเคชนัมือถือท่ีมี Native React



8 
 

 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

  

Mr. Benoit Schneider

Founders 

คุณขวญัฤดี สังเขป 

Founders 

คุณพงศธร งามพรพิมล 

Senior Programmer 

คุณนรวชิญ ์เดชศิริ  

Senior Web Developer 

คุณยศกร สุปัญญา 

Web Developer 

คุณวริศรา เวยีนทอง 

Project Coordinator 

คุณณชัพล เหมะธุลิน 

Lead Web Developer 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นางสาวพลอยไพลิน จนัทะ ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมายคือ Tester โดยมี
หนา้ท่ีตรวจสอบการท างานฟังก์ชัน่ต่างๆ ท าในส่วนระบบและส่วนออกแบบ หลงัจากนั้น
ก็ท าการตอบกลบั (Feedback) ไปยงัพี่ฝ่ายโปรแกรมเมอร์ท าการแกไ้ข  

นายวชิรวทิย ์ พุม่ศิลา ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมายคือ Tester โดยมีหน้า ท่ี
ตรวจสอบการท างานฟังก์ชัน่ต่างๆ ท าในส่วนระบบและส่วนออกแบบ หลงัจากนั้นก็ท า
การตอบกลบั (Feedback) ไปยงัพี่ฝ่ายโปรแกรมเมอร์ท าการแกไ้ข  

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณพงศธร งามพรพิมล ต าแหน่ง Senior Programmer 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
เขา้มาปฏิบติังานท่ี บริษทั เอาทซ์อร์สซิฟาย จ ำกดั  ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง

วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เว็บน ำเสนอผลิตภัณฑ์ออนไลน์น้ีจัดท ำ ข้ึนเพื่อน ำ เสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์  
รำยละเอียด ฟีเจอร์ต่ำงๆท่ีแตกต่ำงกนัของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด โดยใช้หลกักำรน ำเสนอ
ผลิตภณัฑ์ออนไลน์ แบบอินเตอร์แอคทีฟ ท่ีให้ลูกคำ้ได้โต้ตอบกบัเว็บไซต์ ผ่ำนกำรท ำ
แบบสอบถำมตอนทำ้ยเพื่อวดัควำมเขำ้ใจลูกคำ้ในตวัผลิตภณัฑด์งักล่ำว  
 

4.2 การท างานของระบบ 
4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 

 
 

รูปท่ี 4.1 Sitemap ของ เวบ็น ำเสนอผลิตภณัฑอ์อนไลน์  

Welcome

Introduction

Home

Product 1

Detail 1-1 Detail 1-2

Detail 1-3 Detail 1-4

Product 2

Detail 2-1 Detail 2-2

Detail 2-3 Detail 2-4
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 หนำ้แรกของเวบ็ 
 

จำกรูปท่ี 4.2 แสดงหนำ้แรกของเวบ็ท่ีมีช่ือวำ่ (Welcome-page) จะมีขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็
เบ้ืองตน้ และมีปุ่มกดไปหนำ้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

โลโก 

รูป 

ปุ่ ม 
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รูปท่ี 4.3 หนำ้ Introduction 

 
จำกรูปท่ี 4.3  จะเป็นกำรแนะน ำขอ้มูลเบ้ืองตน้ วำ่เวบ็น้ีเก่ียวกบัอะไร 

โลโก 

รูป 

ข้อความ 

ปุ่ ม 
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รูปท่ี 4.4 หนำ้ Content 

 
จำกรูปท่ี 4.4 จะแสดงรำยละเอียดเน้ือหำผลิตภณัฑต์วันั้นๆ ท่ีประกอบไปดว้ย รูปภำพ  

และเน้ือหำส ำคญัต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อความ 

รูป 

หวัข้อ 



14 
 

 

   
 

รูปท่ี 4.5 Content ท่ีมี Animation 
 

จำกรูปท่ี 4.5 จะแสดงรำยละเอียดเน้ือหำผลิตภณัฑ์ตวันั้นๆแต่จะมี Animation โดยถำ้คลิกท่ีรูปซ้ำย
จะแสดงลูกศรและเน้ือหำออกมำ และถำ้คลิกท่ีรูปขวำจะแสดงลูกศรทำงขวำและเน้ือหำ 

ข้อความ 

หวัข้อ 

รูป 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 
 การพฒันาเว็บไซต์การน าเสนอผลิตภณัฑ์ออนไลน์  บริษทัเอาท์ซอร์สซิฟาย จ ากัด ได้
พฒันาส าเร็จส้ินลงตามวตัถุประสงคทุ์กประการ โดยโครงงานมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี Node.js 
เขา้มาพฒันาระบบท าใหเ้วบ็ไซตท์ างานได้ง่ายข้ึน  มีความรวดเร็ว ประหยดัทรัพยากร และสามารถ
ท างานไดทุ้กระบบปฏิบติัการ ท าให้ลูกคา้สะดวกในการใช้งานและลูกคา้สามารถเรียนรู้ไดด้้วย
ตนเอง 

 
 5.1.1 ข้อจ ากดัของโครงงาน 
  ข้อจ ากดัทางด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 
  5.1.1.1 ระบบไม่มีการลงทะเบียนเขา้ใชง้าน 

ข้อจ ากดัทางด้านเวบ็แอปพลเิคชัน 
5.1.1.2 ระบบยงัขาดฟังกช์นัเปล่ียนภาษา 

 
 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.1.2.1 ควรเพิ่มฟังกช์นัภาษาอ่ืนๆเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ลือกภาษาไดต้ามท่ีตอ้งการ  
  5.1.2.2 ควรมีฟังกช์นัเก่ียวกบัการท าธุรกรรม การเงิน เพิ่มข้ึน 
  
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ไดเ้รียนรู้โครงสร้างเวบ็ไซตเ์พิ่มมากข้ึน เรียนรู้การออกแบบในส่วนของ Frontend 
Design  ได้แนวคิดไอเดียใหม่ๆจากการศึกษาเว็บบริษทัท่ีสามารถน าไปพฒันาต่อยอดไดจ้ริง ได้
รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดท้กัษะการเขา้สังคม ทกัษะการปรับตวัในท่ีท างาน ทกัษะการส่ือสาร 
และทกัษะทางความคิดในส่วนของการออกแบบภาพเคล่ือนไหว (animation) ในหนา้เวบ็วา่รูปแบบ
แบบน้ีเราควรใช ้ภาพเคล่ือนไหว (animation) แบบไหนถึงจะเหมาะสม และน่าสนใจ  
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.2.1 เน่ืองจากบริษทัอยู่ไกลจากท่ีพกั ท าให้ไม่ไดรั้บความสะดวกในการเดินทาง 

และมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางค่อนขา้งสูง  
5.2.2.2 ยงัขาดความช านาญและทกัษะในการพฒันาโปรแกรม ท าให้ตอ้งใช้เวลาท่ี

ค่อนขา้งมากในการพฒันา  
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
5.2.3.1 ตอ้งต่ืนเชา้และออกจากบา้นเร็วข้ึน เพื่อเล่ียงปัญหารถติด 
5.2.3.2 ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ ภาษา HTML, CSS, JavaScript, JS ให้เพิ่มมาก

ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 

รูปท่ี ก.1 บรรยากาศการท างานในบริษทั 

จากรูปท่ี ก.1 เป็นรูปบรรยากาศการท างานในบริษทั เป็นการช่วยงานของ Project Nivac ส่วนของ

หนา้ Font-end หนา้แรกของเวบ็ 

 

รูปท่ี ก.2 บรรยากาศการท างานในบริษทั 

จากรูปท่ี ก.2 เป็นรูปบรรยากาศการท างานในบริษทั เป็นการช่วยงานของ Project Nivac ส่วนของ

หนา้ Font-end ท่ีจดัเน้ือหา รูปภาพตามแบบท่ีได ้

 



 

งานอืน่ๆทีไ่ด้รับมอบหมายตลอดระยะทีป่ฎบิัติงานสหกจิศึกษา 4 เดือน 

 ได้รับมอบหมายให้ท าการตดัต่อรูปภาพท่ีใช้ประกอบในหน้าเว็บต่างๆของบริษทั ด้วย

โปรแกรม Photoshop และจดัการในส่วนของขอ้ความท่ีจะใชใ้นหนา้เวบ็แลว้ปรับรูปแบบ

ขอ้ความใหเ้หมือนตามแบบท่ีบริษทัไดรั้บความตอ้งการจากลูกคา้มา 

o ในการตดัต่อรูปภาพนั้นไดท้  าหลายขั้นตอนไม่วา่จะเป็น ปรับสีภาพ ปรับขนาด 

ปรับรูปแบบของภาพเป็นวงกลม ส่ีเหล่ียมตามแบบท่ีไดม้า ปรับมุมองศาต่างๆ

หลงัจากนั้นก็ท าการน ารูปเขา้ไปหนา้เวบ็พร้อมกบัใส่ Animation  

o ในการคทัขอ้ความท่ีจะเอาไปใชใ้นหนา้เวบ็ ตอ้งมาท าการแบ่งขอ้ความออกเป็น

ส่วนๆเพื่อท่ีจะไดง่้ายต่อการน าเขา้ไปในเวบ็โดยท่ีจะตอ้งดูความเหมาะสมของรูป

ประโยควา่ควรตดัประโยคไหนมาไวอี้กบรรทดัเพื่อให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบ 

 ท าหน้าท่ี Tester ให้กับระบบให้กับบริษทั ในส่วนน้ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการ

ท างานของระบบเวบ็ทั้งหนา้บา้นและหลงับา้นวา่เกิด error ส่วนไหนบา้ง แลว้มีส่วนไหนท่ี

ยงัใช้งานไม่ได ้เกิดขอ้บกพร่องยงัไง ในการ Test นั้นเราสามารถออกความคิดเห็นไดว้่า

ตรงน้ีมนัควรเป็นแบบน้ีไหมน่าจะเหมาะกวา่ เหมือนเราผูใ้ชค้นหน่ึงท่ีเขา้มาลองใชร้ะบบ 

 ไดม้อบหมายให้พฒันา เวบ็ไซต์ ท่องเท่ียว เวบ็ไซตน์ ้ าหอม จากลูกคา้ในต่างประเทศ โดย

ไดท้  าการพฒันาในส่วนของหน้า Fontend  และท าการจดัการ Content ดึงขอ้มูลข้ึนมาโชว์

หนา้เวบ็ และเช่ือมหนา้ต่างๆเขา้ดว้ยกนั  
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