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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

เว็บไซต์ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ เป็นเว็บไซตโ์ฆษณา ผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารท่ีถูกออกแบบมาให้แสดงได้ทุกอุปกรณ์ ทั้ งโทรศัพท์และไอแพดแต่ เน่ืองจาก
เวบ็ไซตน้ี์ถูกเขียนขึ้นมาโดยอิงจากการเขียนเวบ็HTML ในรูปแบบ กฎของ BootStrap และ 
มีการเขียบน CSS ที่มีการจ ากัดรูปแบบเว็บ จึงท าให้หน้าเว็บ บางส่วนไม่แสดงผลลัพธ์
ตามท่ีไดด้ีไซน์เอาไว ้

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทางบริษทั ไอเดียซิก จึงมอบหมายให้ผูจ้ดัท าพฒันา ระบบ
เวบ็ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ ให้ดีขึ้นเพ่ือให้การใชง้านบนหนา้จออุปกรณ์
มือถือเคล่ือนทีไ่ด ้โดยการใชเ้ทคนิคการ เขียนเวบ็ขึ้นมาใหม่ โดยการก าหนดรูป ไฟลท่ี์มี
อยู่ให้ละเอียดมากขึ้น และแยกส่วนต่างๆของเวบ็ไซต ์เพื่อให้ผูดู้แลเวบ็ไซตเ์ขา้ใจและ
แกไ้ขไฟลรู์ปไดง้่าย  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
เพื่อพฒันาเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บให้ใชง้านไดง่้ายขึ้น จาก

เวบ็ไซด์เดิมและตรงจุดประสงคข์อง ผูเ้ขา้ใชง้าน 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ออกแบบโครงสร้างของเวบ็ไซต ์
1.3.2 ออกแบบหนา้เคา้โครงการแสดงของหนา้เวบ็ไซตใ์นรูปแบบหนา้จอของอุปกรณ์

ต่างๆ เช่น หนา้จอมือถือ 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 เวบ็ไซตท์ี่มีรูปแบบใหม่ 
1.4.2 ตรงตามความตอ้งการและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ 
1.4.3 สามารถแกไ้ขและปรับปรุงเวบ็ไซตไ์ดง่้ายขึ้น 

1.5 ขั้นตอนและวิธดี ำเนินงำน 
1.5.1.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  
1.5.1.2 เขา้ร่วมการประชุมกบัทีมพฒันาและบริษทัเนเจอร์ เฮิร์บ เพื่อรวบรวมความ

ตอ้งการ ของผูใ้ช ้
 
 



2 

1.5.2  วิเคราะห์ระบบงาน 
เขา้ร่วมการประชุมกบัทางบริษทัเนเจอร์ เฮิร์บ  

1.5.3  ออกแบบระบบงาน 
ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบเวบ็ไซตท์ี่จะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาเวบ็ไซตท์ี่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากที่สุด 
1.5.3.1 ออกแบบเคา้โครงหนา้เวบ็ไซต ์
1.5.3.2 ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์
อ่ืนๆได ้
1.5.3.3 ก าหนดเคร่ืองมือในการพฒันาเวบ็ไซตไ์ดแ้ก่ โปรแกรม  
Adobe Dreamweaver 2019, Adobe Photoshop CC 2019 

1.5.4  พฒันาระบบ 
ขั้นตอนในการพฒันาระบบท่ีไดอ้อกแบบไว ้มาเขียนขึนใหม่โดยใช ้โปรแกรม 
Adobe Dreamweaver 2019 เขียนขึ้นโดยก าหนด คลาสของ CSS ให้ก าหนด
รูปแบบให้ระเอียดขึ้นจากของเดิม และใชชุ้ดค าส่ังของ Bootstrap 

1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 
1.5.5.1 ใชเ้บราวเ์ซอร์ ในการทดสอบการรันของหนา้เวบ็ไซต ์ว่ามีการขอ้ผิดพลาด
เกิดขึ้นตรงจดุไหน และท าการแกไ้ข 
1.5.5.2 ทดสอบการรันของเวบ็ไซตบ์นอุปกรณ์มือถือเคล่ือนที่ ว่ามีส่วนไหนที่ ไม่
แสดงหรือรูปภาพลน้หนา้จอ 

1.5.6  จดัท าเอกสาร 
เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน 

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพ่ือเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและ

คู่มือการใชง้านส าหรับสถานประกอบการใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 
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1.5.7  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

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

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์   Intel® Core™ i5-8400 @2.80GHz 2.81 GHz  
1.6.2 ซอฟต์แวร์  

 1.6.2.1 Adobe Dreamweaver 2019  
 1.6.2.2 Adobe Photoshop CC 2019 
 1.6.2.3 Adobe Illustrator CC 2019 

 1.6.2.4 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 
 1.6.2.5 Bootstrap 
 



 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก าลงั

ไดร้ับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ที่เรียกกนัว่า "สคริปต"์ 
(script) ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเว็บไซต ์(ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมี
การเคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปล
ความและด าเนินงานไปทีละค าส่ัง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object 
Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา HTML สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดย
ท างานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝ่ังไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝ่ัง
เซิร์ฟเวอร์ (Server) 
 

2.2 HTML5 คือ ภาษามาร์กอปั ที่ใชส้ าหรับเขียน website  ซ่ึง HTML5 น้ีเป็นภาษาท่ีถูกพฒันา
ต่อมาจากภาษา HTML และพฒันาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext Application 
Technology Working Group) โดยได้มีการปรับเพ่ิม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้
ผูพ้ฒันาสามารถใชง้านไดง่้ายมากยิ่งขึ้น 
 
 

2.3 OOP (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียนโปรแกรม โดยอาศยัแนวคิดของ
วตัถุช้ินหน่ึง มีความสามารถในการปกป้องขอ้มูล และการสืบทอดคุณสมบตัิ ซ่ึงท าให้
แนวโน้มของ OOP ได้รับการยอมรับและพัฒนามาใช้ในระบบต่าง ๆ มากมาย  เช่น 
ระบบปฏิบตัิการ วินโดวส์ เป็นตน้   ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความเป็นมา และความหมายของ
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ข้อควรรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
ตลอดจนความส าคญัของการเขียนและออกแบบระบบงานก่อนเขียนโปรแกรม  รวมถึง
ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุซ่ึงจะท าให้ผูเ้ขียนไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการเบ้ืองตน้
ของแนวความคิดเชิงวตัถุน้ีได ้
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2.4 CSS คือ ภาษาที่ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง 
พ้ืนหลงั เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลกัษณะ
เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถู้กก าหนดมาตรฐานโดย W3C 
เป็นภาษาหน่ึงในการตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดร้ับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
 

2.5 Bootstrap คือ ชุดค าส่ังท่ีประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ Javascript เป็นชุดค าส่ังท่ี
ถูกพัฒนาขึ้ นมาเพ่ือก าหนดกรอบหรือ รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้ใช้งานเว็บไซต์  (  User Interface ) เราจึ งสามารถเ รียก  Bootstrap 
ว่าเป็น Front-end framework คือใช้ส าหรับ พฒันาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซ่ึงแตกต่าง
จากภาษาประเภท Server Side Script อย่าง PHP, Python หรือภาษาอ่ืน ๆ 
 

2.6 Adobe Dreamweaver CC 2019 คือโปรแกรมท าเว็บ แก้ไข HTML ส าหรับการออกแบบ
เว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของส่วนแกไ้ขรหัส HTML ในการพฒันา
โปรแกรมท่ีมีการรวมทั้งสองแบบเขา้ด้วยกันแบบน้ี ท าให้ ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมท่ี
แตกต่างจากโปรแกรมอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน Dreamweaver สามารถท างานกับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเวบ็ไซต์แบบไดนามิค ซ่ึงมีการใช้ HTML เป็นตวัแสดงผล
ของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึงการจดัการฐานขอ้มูล
ต่างๆ อีกดว้ย 

 
2.7 PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools 

 PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกน้ีค  าส่ังต่างๆจะเก็บอยู่
ในไฟลท์ี่เรียกว่า script และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าส่ัง ตวัอย่างของภาษาสคริปก็
เช่น JavaScript , Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ 
PHP ได้รับการพฒันาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเน้ือหาได้โดยอตัโนมตัิ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่
เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้ งก่อนท่ี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงให้บริการเป็น Web server จะส่งหนา้เวบ็เพจที่เขียนดว้ย PHP ให้เรา 
มนัจะท าการประมวลผลตามค าส่ังท่ีมีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แลว้จึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้ห้เรา 
ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็คือเวบ็เพจท่ีเราเห็นนัน่เอง  ถือไดว้่า PHP เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัชนิดหน่ึง
ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เวบ็เพจที่มีการโตต้อบกบัผูใ้ช)้ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 

 



 
 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
3.1      ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

 
บริษัทไอเดียซิก 98/15 ถนน เทอดด ำริ  แขวง ถนนนครไชยศรีเขตดุ สิต 

กรุงเทพมหำนคร 10300 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนทีบ่ริษทัไอเดียซิก 

 
3.2      ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

 
บริษัท ไอเดียซิก เป็นบริษัทเอเจนซ่ี เป็นผูใ้ห้ค  ำปรึกษำทำงด้ำนประกอธุรกิจ

ออนไลน์ โปรโมทเวบ็ไซต ์ออนไลน์มำเก็ตติ้ง และโฆษณำสินคำ้ผ่ำนส่ือออนไลน์ พฒันำ
เวบ็แอปพลิเคชนัและออกแบบเวบ็ไซต ์ 
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3.3      รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
รูปท่ี 3.2 รูปแบบกำรบริหำรงำนของบริษทั 

 
3.4      ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

ต ำแหน่งงำนที่ไดร้ับคือ โปรแกรมเมอร์เป็นต ำแหน่งที่ท ำหนำ้ที่ในกำรพฒันำเว็บ
ให้กบับริษทั ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรเนเจอร์ เฮิร์บ 

3.5      ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
นำย เฉลิมวุธ  เที่ยงตรง             ต ำแหน่ง Programmer 

3.6      ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 
เขำ้มำปฏิบตัิงำนท่ี บริษทั บริษทั ไอเดียซิก ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

ถึงวนัที่ 30 สิงหำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1      รายละเอียดของโครงงาน 

เวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ ประกอบไปดว้ยเมนูหลกัต่างๆ ไดแ้ก่ 
หน้าหลกั เกี่ยวกับเรา ส่ังซ้ือสินคา้ วิธีส่ังซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑ์ โปรโมชั่น สิทธ์ิประโยชน์ 
ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา เคร่ืองมือในการพฒันาเว็บไซต ์Adobe Dreamweaver 2019, 
Adobe Photoshop CC 2019, Browser Google Chrome ในการพฒันาเวบ็ไซต ์โดยใชภ้าษา 
PHP , HTML , CSS , JavaScript , Bootstrap 
 

4.2      การท างานของระบบ 
4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
- 
4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
ตวัอย่างเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี4.1 ตวัอย่างเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 

 
จากรูปท่ี 4.1 หนา้เพจเกี่ยวกบับริษทัเนเจอร์ เฮิร์บ ประวตัิความเป็นมาของบริษทั 
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รูปท่ี4.2 ตวัอย่างเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 

 
จากรูปท่ี 4.2 หนา้เพจแสดงโล่รางวลั BRILLIANT ASEANPRODUCT AWARDS 2019 , 

THE BEST CEO 2018 , THE BEST BUSINESS&PRODUCT 2018 ที่ทางบิรบริษทัเนเจอร์ เฮร์ิบ 
ร่วมเขา้ประกวด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.3 ตวัอย่างเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮร์ิบ 

 
จากรูปท่ี 4.3 หนา้เพจแสดงผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบริษทัเนเจอร์ เฮิร์บ 
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รูปท่ี4.4 ตวัอย่างเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 

 
จากรูปท่ี 4.4 หนา้เพจแสดงข่าวสารและกิจกรรมที่ทางบริษทัเนเจอร์ เฮิร์บ  

จดัโปรโมชัน่ การแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ การเขา้ร่วมโครงการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี4.5 ตวัอย่างเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 
 

จากรูปท่ี 4.5 หนา้เพจแสดงคลิปวีดโีอรีวิวการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 
 
 
 
 

รูปท่ี4.6 ตวัอย่างเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 
 

จากรูปท่ี 4.6 แทบเมนูเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 
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รูปท่ี4.7 ตวัอย่างเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 
 

จากรูปท่ี 4.7 แถบเมนูส่วนทา้ยของเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี4.8 ตวัอย่างเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ 
 

จากรูปท่ี 4.8 แสดงเพจบนอุปกรณ์มือถือ 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1      สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
เว็บไซต์ที่มีรูปแบบใหม่ ดูสวยงามการจดัวางรูปภาพที่ได้สัดส่วนในแต่ละหน้าเพจ 

เป็นเวบ็ไซตท์ี่สามารถเปิดได้ทุกอุปกรณ์เคล่ีอนที่ ตรงตามจุดประสงคข์องบริษทัและเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 

5.1.2.1 ไฟล์รูปบ้างไฟล์มีขนาดที่ใหญ่เกินไป จึงท าให้การแสดงหน้าจอบนอุปกรณ์
เคล่ือนที่ บางรุ่นไม่แสดงรูปหรือแสดงรูปลน้หนา้จออุปกรณ์เคล่ือนที่ 

5.1.2.2 การก าหนดคลาสของ CSS ที่ต้องก าหนดให้ละเอียดจึงท าให้มีการล่าช้าในการ
พฒันาเวบ็ไซต ์
5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 

เน่ืองจากที่หน้าเว็บไซต์ไม่แสดงรูปภาพ เป็นเพราะไฟล์รูปมีขนาดใหญ่เกิน ที่
ก าหนดไว ้ก่อนอพัโหลดรูปภาพควรดูขอ้ก าหนดของเว็บก่อน 

5.2      สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
       5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

จากที่ได้มาปฏิบัติสหกิจทางผู ้จัดท าได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานในด้าน 
Fontend ได้เรียนรู้ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ิมมากขึ้น และยงัเพ่ิมทักษะในการ
ท างาน ท าให้ไดค้วามรู้เกี่ยวกบัการสร้างเวบ็ไซตแ์ละไดเ้รียนรู้ระบบการท างานในรูปแบบ
องคก์รณ์ หรือทีมงานจริงๆ และท าให้มีความรับผิดชอบมากขึน ทั้ง เร่ือง เวลา การส่งงาน
ตามแบบแผนที่ก าหนด ไดฝึ้กความอดทน ต่องานที่ไดร้ับมอบหมาย 
5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

งานที่ได้รับมอบหมายบางส่วนเป็นความรู้ใหม่จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาหา
ข้อมูลเพ่ิมและปฏิบัติไปด้วยจึงท าให้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบให้เสร็จสมบูรณ์
ค่อนขา้งมีความล่าชา้ 

       5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
เน่ืองจากตอ้งศึกษาโปรแกรมและเคร่ืองมือใหม่ๆที่ใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต ์จึงท า

ให้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาโปรแกรมท่ีใช ้เพ่ือให้สามารถท างานไดเ้ร็วขึ้น 
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