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บทที่ 1
บทนำ
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ เป็ นเว็บไซต์โฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารที่ถูก ออกแบบมาให้แสดงได้ทุก อุปกรณ์ ทั้งโทรศัพท์และไอแพดแต่ เนื่ องจาก
เว็บไซต์น้ ีถูกเขียนขึ้นมาโดยอิงจากการเขียนเว็บHTML ในรู ปแบบ กฎของ BootStrap และ
มีการเขียบน CSS ที่มีการจากัดรู ปแบบเว็บ จึงทาให้หน้าเว็บ บางส่ วนไม่แสดงผลลัพธ์
ตามที่ได้ดีไซน์เอาไว้
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นทางบริษทั ไอเดียซิก จึงมอบหมายให้ผจู ้ ดั ทาพัฒนา ระบบ
เว็บผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ ให้ดีข้ นึ เพื่อให้การใช้งานบนหน้าจออุปกรณ์
มือถือเคลื่อนทีไ่ ด้ โดยการใช้เทคนิคการ เขียนเว็บขึ้นมาใหม่ โดยการกาหนดรู ป ไฟล์ที่มี
อยู่ให้ละเอียดมากขึ้น และแยกส่วนต่างๆของเว็บไซต์ เพื่อให้ผดู ้ ูแลเว็บไซต์เข้าใจและ
แก้ไขไฟล์รูปได้ง่าย
วัตถุประสงค์ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น จาก
เว็บไซด์เดิมและตรงจุดประสงค์ของ ผูเ้ ข้าใช้งาน
ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
1.3.2 ออกแบบหน้าเค้าโครงการแสดงของหน้าเว็บไซต์ในรู ปแบบหน้าจอของอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น หน้าจอมือถือ
ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 เว็บไซต์ที่มีรูปแบบใหม่
1.4.2 ตรงตามความต้องการและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
1.4.3 สามารถแก้ไขและปรับปรุ งเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนและวิธดี ำเนินงำน
1.5.1.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
1.5.1.2 เข้าร่ วมการประชุมกับทีมพัฒนาและบริษทั เนเจอร์ เฮิร์บ เพื่อรวบรวมความ
ต้องการ ของผูใ้ ช้
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1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน
เข้าร่ วมการประชุมกับทางบริษทั เนเจอร์ เฮิร์บ
1.5.3 ออกแบบระบบงาน
ในขั้นตอนนี้จะทาการออกแบบเว็บไซต์ที่จะนามาใช้จริ ง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบเค้าโครงหน้าเว็บไซต์
1.5.3.2 ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์
อื่นๆได้
1.5.3.3 กาหนดเครื่ องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ได้แก่ โปรแกรม
Adobe Dreamweaver 2019, Adobe Photoshop CC 2019
1.5.4 พัฒนาระบบ
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ได้ออกแบบไว้ มาเขียนขึนใหม่โดยใช้ โปรแกรม
Adobe Dreamweaver 2019 เขียนขึ้นโดยกาหนด คลาสของ CSS ให้กาหนด
รู ปแบบให้ระเอียดขึ้นจากของเดิม และใช้ชุดคาสั่งของ Bootstrap
1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
1.5.5.1 ใช้เบราว์เซอร์ ในการทดสอบการรันของหน้าเว็บไซต์ ว่ามีการข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นตรงจุดไหน และทาการแก้ไข
1.5.5.2 ทดสอบการรันของเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ ว่ามีส่วนไหนที่ ไม่
แสดงหรื อรู ปภาพล้นหน้าจอ
1.5.6 จัดทาเอกสาร
เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดทาโครงงาน
วิธีการและขั้นตอนการดาเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและ
คู่มือการใช้งานสาหรับสถานประกอบการใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
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1.5.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
รวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทาเอกสาร

พ.ค.62

ก.ค.62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ 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 เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
1.6.2.5 Bootstrap

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กาลัง
ได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิงวัตถุ (ที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์"
(script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมี
การเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทางานในลักษณะ "แปล
ความและดาเนินงานไปทีละคาสั่ง" (interpret) หรื อเรี ยกว่า อ็อบเจ็กโอเรี ยลเต็ด (Object
Oriented Programming) ที่ มี เ ป้ า หมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ
อิน เทอร์ เน็ ต สาหรั บผูเ้ ขียนด้ว ยภาษา HTML สามารถทางานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดย
ทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ (Server)
2.2 HTML5 คือ ภาษามาร์กอัป ที่ใช้สาหรับเขียน website ซึ่ง HTML5 นี้เป็ นภาษาที่ถูกพัฒนา
ต่อมาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext Application
Technology Working Group) โดยได้มีก ารปรับเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่ อ ให้
ผูพ้ ฒั นาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

2.3 OOP (Object Oriented Programming) เป็ นวิธีการเขียนโปรแกรม โดยอาศัยแนวคิดของ
วัต ถุชิ้น หนึ่ง มีค วามสามารถในการปกป้ องข้อมูล และการสื บทอดคุณสมบัติ ซึ่ งทาให้
แนวโน้มของ OOP ได้รั บ การยอมรับ และพัฒนามาใช้ใ นระบบต่ า ง ๆ มากมาย เช่น
ระบบปฏิบตั ิการ วินโดวส์ เป็ นต้น ในที่น้ ีจะกล่าวถึงความเป็ นมา และความหมายของ
แนวคิด การเขียนโปรแกรมเชิ งวัต ถุ ข้อควรรู ้เกี่ยวกับหลัก การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ตลอดจนความสาคัญของการเขียนและออกแบบระบบงานก่อนเขียนโปรแกรม รวมถึง
ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุซ่ ึงจะทาให้ผเู ้ ขียนได้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น
ของแนวความคิดเชิงวัตถุน้ ีได้
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2.4 CSS คือ ภาษาที่ใช้สาหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน ระยะห่าง
พื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่ตอ้ งการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลกั ษณะ
เป็ นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกาหนดมาตรฐานโดย W3C
เป็ นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
2.5 Bootstrap คือ ชุดคาสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ Javascript เป็ นชุดคาสั่งที่
ถู ก พัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ก าหนดกรอบหรื อ รู ป แบบการพัฒ นาเว็บ ไซต์ใ นส่ ว นของการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ใ ช้ ง านเว็ บ ไซต์ ( User Interface ) เราจึ ง สามารถเรี ยก Bootstrap
ว่าเป็ น Front-end framework คือใช้สาหรับ พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซึ่งแตกต่าง
จากภาษาประเภท Server Side Script อย่าง PHP, Python หรื อภาษาอื่น ๆ
2.6 Adobe Dreamweaver CC 2019 คือโปรแกรมทาเว็บ แก้ไข HTML สาหรับการออกแบบ
เว็บไซต์ในรู ปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของส่ วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนา
โปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแบบนี้ ทาให้ ดรี มวีฟเวอร์เป็ นโปรแกรมที่
แตกต่ า งจากโปรแกรมอื่ น ๆ ในประเภทเดี ย วกั น Dreamweaver สามารถท างานกับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนามิค ซึ่งมีการใช้ HTML เป็ นตัวแสดงผล
ของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึงการจัดการฐานข้อมูล
ต่างๆ อีกด้วย
2.7 PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools
PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จาพวก scripting language ภาษาจาพวกนี้คาสั่งต่างๆจะเก็บอยู่
ในไฟล์ที่เรี ยกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคาสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็
เช่น JavaScript , Perl เป็ นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือ
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถสอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็ นภาษาที่
เรี ยกว่า server-side หรื อ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่
เครื่ องคอมพิวเตอร์ซ่ ึงให้บริ การเป็ น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา
มันจะทาการประมวลผลตามคาสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา
ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนัน่ เอง ถือได้ว่า PHP เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญชนิดหนึ่ง
ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผูใ้ ช้) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่อและที่ต้งั สถานประกอบการ
บริ ษัท ไอเดี ย ซิ ก 98/15 ถนน เทอดด ำริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต
กรุ งเทพมหำนคร 10300

รู ปที่ 3.1 แผนทีบ่ ริ ษทั ไอเดียซิก
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร
บริ ษ ัท ไอเดี ยซิ ก เป็ นบริ ษ ัทเอเจนซี่ เป็ นผูใ้ ห้ค ำปรึ ก ษำทำงด้ำนประกอธุรกิจ
ออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์ ออนไลน์มำเก็ตติ้ง และโฆษณำสินค้ำผ่ำนสื่อออนไลน์ พัฒนำ
เว็บแอปพลิเคชันและออกแบบเว็บไซต์
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3.3

รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบกำรบริ หำรงำนของบริษทั
3.4

3.5
3.6

ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งงำนที่ได้รับคือ โปรแกรมเมอร์เป็ นตำแหน่งที่ทำหน้ำที่ในกำรพัฒนำเว็บ
ให้กบั บริ ษทั ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรเนเจอร์ เฮิร์บ
ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นำย เฉลิมวุธ เที่ยงตรง
ตำแหน่ง Programmer
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
เข้ำมำปฏิบตั ิงำนที่ บริ ษทั บริ ษทั ไอเดียซิก ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ ประกอบไปด้วยเมนูหลักต่างๆ ได้แก่
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สั่งซื้อสิ นค้า วิธีสั่งซื้อสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น สิ ทธิ์ประโยชน์
ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา เครื่ องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ Adobe Dreamweaver 2019,
Adobe Photoshop CC 2019, Browser Google Chrome ในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา
PHP , HTML , CSS , JavaScript , Bootstrap

4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ
4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผู้ใช้
ตัวอย่างเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ

รู ปที่4.1 ตัวอย่างเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
จากรู ปที่ 4.1 หน้าเพจเกี่ยวกับบริษทั เนเจอร์ เฮิร์บ ประวัติความเป็ นมาของบริษทั
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รู ปที่4.2 ตัวอย่างเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
จากรู ปที่ 4.2 หน้าเพจแสดงโล่รางวัล BRILLIANT ASEANPRODUCT AWARDS 2019 ,
THE BEST CEO 2018 , THE BEST BUSINESS&PRODUCT 2018 ที่ทางบิรบริษทั เนเจอร์ เฮิร์บ
ร่ วมเข้าประกวด

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
จากรู ปที่ 4.3 หน้าเพจแสดงผลิตภัณฑ์ท้งั หมดของบริษทั เนเจอร์ เฮิร์บ
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รู ปที่4.4 ตัวอย่างเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
จากรู ปที่ 4.4 หน้าเพจแสดงข่าวสารและกิจกรรมที่ทางบริษทั เนเจอร์ เฮิร์บ
จัดโปรโมชัน่ การแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้าร่ วมโครงการต่างๆ

รู ปที่4.5 ตัวอย่างเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
จากรู ปที่ 4.5 หน้าเพจแสดงคลิปวีดโี อรี วิวการใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ

รู ปที่4.6 ตัวอย่างเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
จากรู ปที่ 4.6 แทบเมนูเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
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รู ปที่4.7 ตัวอย่างเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
จากรู ปที่ 4.7 แถบเมนูส่วนท้ายของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ

รู ปที่4.8 ตัวอย่างเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
จากรู ปที่ 4.8 แสดงเพจบนอุปกรณ์มือถือ

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
เว็บไซต์ที่มีรูปแบบใหม่ ดูสวยงามการจัดวางรู ปภาพที่ได้สัดส่ วนในแต่ ละหน้าเพจ
เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถเปิ ดได้ทุกอุปกรณ์เคลี่อนที่ ตรงตามจุดประสงค์ของบริ ษทั และเสร็ จตาม
เป้าหมายที่ต้งั ไว้
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ไฟล์รู ป บ้า งไฟล์มี ข นาดที่ ใ หญ่ เกิน ไป จึ ง ท าให้ ก ารแสดงหน้าจอบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ บางรุ่ นไม่แสดงรู ปหรื อแสดงรู ปล้นหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่
5.1.2.2 การก าหนดคลาสของ CSS ที่ต ้องก าหนดให้ละเอียดจึงทาให้มีการล่าช้าในการ
พัฒนาเว็บไซต์
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่ องจากที่หน้าเว็บไซต์ไม่แสดงรู ปภาพ เป็ นเพราะไฟล์รู ปมีขนาดใหญ่เกิน ที่
กาหนดไว้ ก่อนอัพโหลดรู ปภาพควรดูขอ้ กาหนดของเว็บก่อน
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากที่ ไ ด้ม าปฏิ บัติ ส หกิจ ทางผู ้จ ัด ทาได้รั บ ความรู ้ จ ากการปฏิ บัติ งานในด้าน
Fontend ได้เรี ย นรู ้ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มทักษะในการ
ทางาน ทาให้ได้ความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์และได้เรี ยนรู ้ระบบการทางานในรู ปแบบ
องค์กรณ์ หรื อทีมงานจริ งๆ และทาให้มีความรับผิดชอบมากขึน ทั้ง เรื่ อง เวลา การส่งงาน
ตามแบบแผนที่กาหนด ได้ฝึกความอดทน ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
งานที่ได้รั บมอบหมายบางส่ ว นเป็ นความรู ้ใหม่จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาหา
ข้อ มู ล เพิ่ ม และปฏิบัติไ ปด้ว ยจึง ทาให้ร ะยะเวลาในการพัฒ นาระบบให้เ สร็ จ สมบูร ณ์
ค่อนข้างมีความล่าช้า
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากต้องศึกษาโปรแกรมและเครื่ องมือใหม่ๆที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ จึงทา
ให้ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษาโปรแกรมที่ใช้ เพื่อให้สามารถทางานได้เร็วขึ้น
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