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บทคัดย่อ 

 บริษทั ไอเดีย บรานช ์จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบั Digital Agency ในประเทศไทย ใหบ้ริการ

ในดา้นของ Social Media และ ดา้นของ Technology หน่ึงในบริการในดา้น Technology นั้นก็คือ การ

สร้างและพฒันาเวบ็ไซตใ์หก้บัทางผูป้ระกอบการ ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการต่างๆลว้นหนัมาใหค้วาม

สนใจในการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อโปรโมทสินคา้หรือธุรกิจ ดงันั้นการมีเวบ็ไซตข์องตนเองเพื่อความ

น่าเช่ือถือจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  

 ซ่ึงจากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ตวัช่วยในการสร้างเวบ็ไซตท่ี์สะดวก รวดเร็ว ประหยดัตน้ทุน 

และเวลาก็คือ WordPress โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชส้ร้างและจดัการเน้ือหาเวบ็ไซตส์ าหรับผูป้ระกอบการ 

 

ค าส าคัญ: เวิร์ดเพรส, เวบ็ไซต,์ สินคา้, อินเตอร์เน็ต 
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Abstract 

 Idea Branch Co., Ltd. is a leading full-service digital agency in Thailand, providing services 

in the field of social media and in the field of technology. One of the services in technology is to 

create and develop websites for customers. Various customers all have turned their attention to using 

the Internet to promote their products or businesses. Therefore, having your own website for 

credibility is important. 

 For this project, the intern helped create a website that was convenient, fast, cost-effective 

and saved time. WordPress, a packaged program was used to create and manage website content for 

customers.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บริษทั ไอเดีย บรานช ์ จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบั Digital Agency ในดา้นของ Social 

Marketing และ ดา้นของ Technology หน่ึงในบริการในดา้น Technology นั้นก็คือ การสร้างและพฒันา

เวบ็ไซตใ์หก้บัทางผูป้ระกอบการ  

 ผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ในต าแหน่ง Developer และไดรั้บมอบหมาย

จากทางบริษทัใหท้ าการเรียนรู้การสร้างเวบ็ไซตต์ั้งแต่ขั้นพื้นฐานเร่ิมจากการสร้างเวบ็ดว้ยภาษา HTML 

CSS โดยไดมี้การเวิร์คช็อปจากพี่เล้ียงและพนกังานในบริษทัในการใหค้  าปรึกษา 

 เม่ือผูจ้ดัท าไดศึ้กษาการสร้างเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้แลว้ ทางบริษทัไดม้อบหมายใหท้ าการสร้าง

เวบ็ไซตใ์หลู้กคา้ของทางบริษทั โดยการลงมือท างานจริง โดยใช ้WordPress ต่อยอดจากการท่ีผูจ้ดัท าได้

เรียนรู้การสร้างเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้ดว้ย HTML CSS จนพฒันาไปสู่การเรียนรู้เป็น Front-end Developer 

 โดยเวบ็ไซตท่ี์ผูจ้ดัท าตอ้งท าการสร้างเป็นเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบั ผูป้ระกอบการทางดา้น E-sport มีช่ือ

ทีมวา่ Full Sense ทางดา้นลูกคา้ตอ้งการเวบ็ไซตท่ี์สามารถแสดงหนา้ตาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ รวมถึง

รายละเอียดต่างๆ ประวติัความเป็นมาของทีม มีการบอกรายช่ือนกักีฬา บทความ ผลงานของทีม การขาย

สินคา้ จากทาง Full Sense และผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถติดต่อกบัทางลูกคา้ได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1  เพื่อเรียนรู้การท างานจริงของบริษทั 

 1.2.2  เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และใชง้าน WordPress ในการสร้างเวบ็ไซต ์

 1.2.3  เพื่อสร้างเวบ็ไซตใ์หต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

1.3 ขอบเขตของกำรท ำโครงงำน 

 1.3.1  เวบ็ไซตส์ามารถแสดงผลตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได้ 

 1.3.2  เวบ็ไซตมี์บริการขายสินคา้ 

 1.3.3  ลูกคา้สามารถเขา้ชมเวบ็ไซตไ์ด ้

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 1.4.1  ช่วยบริษทัในการท างาน 

 1.4.2  ลดภาระของพนกังานบริษทัในการท างาน 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

      ในบทน้ีจะกล่าวถึงเอกสาร ทฤษฏี แนวคิดและโปรแกรมทั้งหมดท่ีใชใ้นการท าโครงงานให้

โครงงานส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตอบโจทยต์ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2.1 HTML 

 HTML คือ ภาษา HTML หรือท่ีช่ือเตม็ๆ คือ "Hypertext Markup Language" เป็น

ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็เพจ ใชส้ร้างเคา้โครง หรือใส่เน้ือหาขอ้ความต่างๆ ในหนา้เวบ็ 

โดยใช ้Tag <> เป็นตวัก าหนดจุดเร่ิมตน้ และ < / > ก าหนดจุดส้ินสุดการท างาน  

HTML เร่ิมพฒันาโดย Tim Berners Lee ในปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เพื่อเสนอตน้แบบส าหรับนกัวิจยั

ใน CERN ส าหรับแลกเปลี่ยนเอกสาร ขอ้มูลดา้นการวิจยั ในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) Tim ไดเ้ขียน

โปรแกรม และทดลองรันบนเซิร์ฟเวอร์ท่ีพฒันาขึ้น ต่อมาเพื่อก าหนดมาตรฐานให้ดีขึ้น W3C (World 

Wide Web Consortium) จึงเป็นผูก้  าหนดสเปกทั้งหมดของ HTML และไดพ้ฒันารูปแบบไปเป็น 

XHTML ซ่ึงมีการก าหนดความสามารถและมาตรฐานท่ีรัดกุมมากขึ้น โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ 

W3C 

 W3C (World Wide Web Consortium) คือ องคก์รระหวา่งประเทศท าหนา้ท่ีจดัระบบมาตรฐาน

ท่ีใชง้านบนเวบ็ไซต ์ (WWW) โดยมีจุดมุ่งหมาย ท่ีจะเป็นแกนน าทางดา้นพฒันา และแนะน าวิธีการใช้

งานส าหรับเวบ็ไซตท์ั้งหมด 

การพฒันา HTML ในแต่ละรุ่น 

ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดรุ่นของ HTML 

รุ่น ปีท่ีพฒันา 
HTML ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) 

HTML2 ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) 
HTML3 ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) 
HTML4 ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) 
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HTML5 ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) 
XHTML ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 

 

ตัวอย่างค าส่ังใน HTML   

• < html > ก าหนดจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดการท างานในโปรแกรม 

• < head > ก าหนดส่วนหวัเร่ือง 

• < title > ก าหนดช่ือจะไปแสดงท่ี Title Bar 

• < body > ก าหนดเน้ือหาท่ีจะแสดงบนหนา้เวบ็ 

• < h1 - h6 > ก าหนดหวัขอ้ตวัอกัษรจะมีขนาดใหญ่และเลก็ลงตามล าดบัหวัขอ้ 

• < i > ตวัอกัษรเอียง 

• < p > ขึ้นยอ่หนา้ใหม่ 

 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งค าสั่งใน HTML 

2.2 CSS   

 CSS คือ ภาษา CSS หรือท่ีช่ือเตม็ๆ คือ "Cascading Style Sheets" มนัเป็นภาษาท่ีใชพ้ฒันา

ลกัษณะรูปแบบ ใส่พื้นหลงั หรือเพิ่มกรอบขอ้ความ ของหนา้เวบ็ เพื่อเพิ่มความสวยงามใหห้นา้เวบ็ของ

เรา CSS สามารถก าหนดรูปแบบพร้อมกนัทีเดียวได ้ท าใหเ้วลาแกไ้ขไม่ตอ้งคอยแกที้ละส่วน 
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CSS เร่ิมพฒันาในปี ค.ศ. 1994 ถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C การใช ้ CSS ในการจดัรูปแบบการ

แสดงผล จะช่วยลดการใชภ้าษา HTML ในการตกแต่งเอกสารเวบ็เพจ ท าใหซ้อสโคด้ (Source Code) 

ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงส่วนเน้ือหา ท าให้เขา้ใจง่ายขึ้น 

การพฒันา CSS ในแต่ละรุ่น 

ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดรุ่นของ CSS 

รุ่น ปีท่ีพฒันา 
CSS1 ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) 
CSS2 ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) 
CSS3 ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) 
CSS4 เร่ิมพฒันาตั้งแต่ ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) แต่ยงัไม่

มีเบราวเ์ซอร์รองรับ 
 

ตัวอย่างค าส่ังใน CSS 

• font-weight: ขนาดตวัอกัษร;  ก าหนดความหนาตวัอกัษร 

• text-align : ต าแหน่งตวัอกัษร;  ก าหนดต าแหน่งตวัอกัษร 

• color : สีตวัอกัษร; ก าหนดสีตวัอกัษร 

• font-family: 'รูปแบบตวัอกัษร'; ก าหนดรูปแบบตวัอกัษร 

• background-color : สีพื้นหลงั; ใส่สีพื้นหลงั 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งค าสั่งใน CSS 

2.3 Hosting & Domain 

Hosting คือ รูปแบบของการใหบ้ริการท่ีใหผู้ใ้ชง้านน าเวบ็ไซตห์รือโฮมเพจของตนเอง

ออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เวบ็ไซตป์รากฏต่อสายตาคนทั้งโลกง่ายๆ เพียงแค่พิมพช่ื์อเวบ็ไซต์

(Domain Name) ในเวบ็บราวเซอร์ทุกเวบ็ไซตท่ี์ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตจะตอ้งฝากไฟล์เวบ็ ฐานขอ้มูล 

และไฟลอ่ื์นๆ ไวก้บัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ของผูใ้หบ้ริการโฮสต้ิงท่ีดีควรใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์ประสิทธ์ิภาพสูงและ

เช่ือมต่อกบั อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใหเ้วบ็ไซตส์ามารถเขา้ถึงไดร้วดเร็วจากทุกมุมโลก 

นอกจากความเร็วในการเขา้ถึงเวบ็ไซตแ์ลว้เสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์และครือข่ายขอ้มูล 

รวมทั้ง ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี ก็เป็นส่ิงส าคญัไม่แพก้นัและท่ีส าคญัท่ีสุดผูใ้หบ้ริการเวบ็โฮสต้ิง
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ท่ีดีจะตอ้งมีความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคต่างๆ ในการดูแลระบบ สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดร้วดเร็วและ

ติดต่อไดส้ะดวก 

 โดยโปรเจคน้ีจะใชบ้ริการ Web Hosting ของ Bangmod Cloud และใชบ้ริการ Domain ของ 

GoDaddy จดทะเบียนในช่ือ fullsense.gg 

2.4 Database 

 Database คือ กลุ่มของขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว ้ โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยไม่ได้

บงัคบัวา่ขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะตอ้งเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มขอ้มูล 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่ง

มีระบบมีความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ในระบบฐานขอ้มูลจะประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูล

หลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูล เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถ

ใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟตแ์วร์ท่ีเปรียบเสมือน

ส่ือกลางระหวา่ง 

ผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มูล เรียกวา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ DBMS 

(data base management system)มีหนา้ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง้่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การ

เขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล การแกไ้ขฐานขอ้มูล หรือการตั้งค  าถามเพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลมา โดยผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งรับรู้เก่ียวกบัรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มูล 

ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

1. ลดการเก็บขอ้มูลท่ีซ ้าซอ้น ขอ้มูลบางชุดท่ีอยูใ่นรูปของแฟ้มขอ้มูลอาจมีปรากฏอยูห่ลาย ๆ แห่ง 

เพราะมีผูใ้ชข้อ้มูลชุดน้ีหลายคน เม่ือใชร้ะบบฐานขอ้มูลแลว้จะช่วยใหค้วามซ ้าซอ้นของขอ้มูล

ลดนอ้ยลง 

2. รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว ในกรณีท่ีมีขอ้มูลชุด

เดียวกนัปรากฏอยูห่ลายแห่งในฐานขอ้มูล ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนั ถา้มีการแกไ้ขขอ้มูลน้ี

ทุก ๆ แห่งท่ีขอ้มูลปรากฏอยูจ่ะแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกนัหมดโดยอตัโนมติัดว้ยระบบจดัการ

ฐานขอ้มูล 
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3. การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลท าไดอ้ยา่งสะดวก การป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยักบัขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลจะใหเ้ฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้นซ่ึงก่อใหเ้กิดความปลอดภยั

(security) ของขอ้มูลดว้ย 

โดยโปรเจคน้ีจะใช ้MySQL ในการจดัการ Database 

Database 

--- 

Database:    fullse_db 

Host:    localhost 

Username:    fullse_db 

Password:    ybdyuMli5 

2.5 FileZilla 

 FileZilla คือ โปรแกรมท่ีใชใ้นการถ่ายโอนไฟลร์ะหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของโปรเจคกบัเวบ็

เซิฟเวอร์ เป็นโปรแกรมท่ีส าคญัมาก ในการท าเวบ็ เรียกกระบวนการน้ีวา่ FTP ถา้พูดถึงโปรแกรม FTP 

ก็จะหมายถึงโปรแกรมจ าพวกน้ี ซ่ึงมีหลายโปรแกรม แต่ในท่ีน้ีผูจ้ดัท าจะใชง้าน FileZilla เน่ืองจากเป็น

ท่ีนิยมของผูใ้ชง้านและโฮส้ตไ์ทยส่วนใหญ่ใชโ้ปรแกรมน้ีในการท า FTP ซ่ึงจะตอ้งมีขอ้มูลเหล่าน้ีเพื่อ

ท าการเช่ือมต่อกบัโฮส้ต้ิง 

Website: http://fullsense.gg/ 

FTP 

---- 

Host: 103.27.200.70 

Login: fullsense@fullsense.gg 

Password: 5XkGqnOogy 
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2.6 Figma 

 Figma คือ Software Prototype ท่ีมีการท างานแบบ Web-based สามารถสร้างและออกแบบ 

Prototype ของเวบ็ไซตมี์ฟีเจอร์การใชง้านท่ีหลากหลาย อ านวยความสะดวกตั้งแต่งานดา้น Graphic 

Design และ UX/UI Design รวมถึงการท างานร่วมกบั Developer 

 
รูปท่ี 2.3 UX/UI  Design 

2.7 WordPress 

 WordPress คือ แอพพลิเคชัน่หรือระบบโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชส้ าหรับการสร้างเวบ็ไซตแ์บบ 

CMS (Content Management System) ท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงมากในปัจจุบนั เพราะโปรแกรม 

WordPress ช่วยใหผู้ใ้ชง้านไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ถึงภาษาหรือวิธีการเขียนโคด้ในการท าเวบ็ไซต ์

เน่ืองจากระบบของ WordPress ไดท้ าการสนบัสนุนการท างานทั้งหนา้บา้นและหลงับา้นของเวบ็ไซต ์

ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสร้างเวบ็ไซตข์องตวัเองไดง้่าย มีหนา้ตาสวยงามตามท่ีตอ้งการ และมีความรวดเร็วขึ้น 

ท าไมต้องใช้ WordPress 

เหตุผลก็คือ โปรแกรม WordPress เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมสูง สามารถ

ติดตั้งไดง้่าย มีระบบสนบัสนุนการท างานของเวบ็ไซต ์ ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถท าเวบ็ไซตข์องตนเองได้

โดยง่ายและเร็วขึ้น มีกลุ่มผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมากท่ีสอนการใชง้าน พฒันา และใหค้  าปรึกษา ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถท างานไดใ้นหลายภาษาและมีภาษาไทยดว้ย โปรแกรมดงักล่าวได้
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มีการพฒันาระบบใหมี้ทั้งประสิทธิภาพ มีความยดืหยุน่สูง และความปลอดภยัสูง ซ่ึงเหตุผลทั้งหลายน้ี

ท าใหบ้ริษทัหลายๆ บริษทัใหค้วามเช่ือถือและยอมรับในการใชง้าน 

ประโยชน์ของ WordPress 

1. สร้างเวบ็ไซตไ์ดง้่ายกว่าการเขียนโคด้เพราะระบบมีให้แลว้ 

2. มีรูปแบบหนา้ตาเวบ็สวยๆ มากมายใหเ้ลือกใชง้าน ท าใหเ้วบ็ดูทนัสมยั 

3. มีการอพัเดทระบบตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ ยดืหยุน่ และความปลอดภยัสูง 

4. มีแหล่งชุมชน กลุ่มผูใ้ชง้านหรือคอมมูนิต้ีจ านวนมากท่ีคอยตอบและแกปั้ญหาของ WordPress 

5. สามารถปรับแต่งเองได ้ในกรณีท่ีตอ้งการฟีเจอร์พิเศษ มีระบบปลัก๊อินท่ีคอยสนบัสนุน และใน

กรณีท่ีไม่มีฟีเจอร์ท่ีตอ้งการ สามารถเขียนโคด้เพิ่มขึ้นไปเองได ้โดยระบบสนบัสนุนในลกัษณะ 

Child Theme 

6. ตน้ทุนในการสร้างเวบ็ไม่แพง 

7. ท างานไดห้ลายภาษา 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดและการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

           บริษทั ไอเดีย บรานช ์จ ากดั 

 ท่ีอยู ่: 50 GMM Grammy Place, ชั้นท่ี 12 ซอย สุขมุวิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา  

 กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์: 02-258-1929 

 อีเมล : info@ideabranch.co.th 

 เวบ็ไซต ์: https://ideabranch.co.th/ 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทั ไอเดีย บรานช ์จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบั Digital Agency ในประเทศไทย ใหบ้ริการ

ในดา้นของ  Digital Marketing, Social Media, Technology 

 บริษทั ไอเดีย บรานช ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นน าเสนอวิธีการ กระบวนการ และแนวทางต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั Digital Marketing, Social Media, Technology ทั้งน้ีจะตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ ดว้ยเหตุน้ี บริษทั ไอเดีย บรานชจึ์งมีบริการท่ีครอบคลุมความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

  จากประสบการณ 6 ปีท่ีผา่นมา บริษทั ไอเดีย บรานช ์ จึงไดรั้บความไวว้างใจจากองคก์รชั้นน า

ระดบัประเทศ ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

 

รูปท่ี 3.2 บริการของทางบริษทั ไอเดีย บรานช์ 



13 
 

 

รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการของทางบริษทั ไอเดีย บรานช์ 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

 

รูปท่ี 3.4 แผนผงัการจดัการของบริษทั ไอเดีย บรานช์ 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่ง นกัพฒันา (Developer)  

 3.4.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

• สร้างและพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย WordPress 

• ศึกษาการท างาน Front-end และ Back-end 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

1. นางสาว กฤตพร เอ้ือละพนัธุ์ Project Manager 

2. นาย วรชาติ ปธานวนิช Senior Full Stack Developer 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เร่ิมวนั ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 

2564 

ตาราง 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
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1. ศึกษา HTML CSS     
2. ศึกษา WordPress     
3. ออกแบบ UX/UI     
3. ขึ้นโครงสร้างของเวบ็ไซต ์     
4. ใส่รายละเอียดของเวบ็ไซต ์     
5. แกไ้ขและท า Responsive     
6. ทดสอบการใชง้าน     
7. จดัท าเอกสารและส่งมอบ     

 

3.7  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 3.7.1 ศึกษา HTML CSS เป็นภาษาพื้นฐานในการเร่ิมตน้สร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์โดยจะใช้

โปรแกรม Visual Studio ในการฝึกเขียนเวบ็ไซต์ 

รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งโคด้ HTML CSS 

  3.7.1.1 Workshop HTML CSS แบบฝึกหดัการสร้างเวบ็ไซต ์Bluebox ตามโจทยท่ี์

ไดรั้บมอบหมาย 
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    รูปท่ี 3.6 Workshop Bluebox 

 

 3.7.2 ศึกษา WordPress WordPress เป็น CMS ท่ีไดรั้บความนิยมสูงมาก จนมีผูใ้ชง้านมากกวา่ 

200 ลา้นเวบ็ไซต ์เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายประการ แต่เดิมการท าเวบ็ไซตต์อ้งมีความรู้ดา้น

ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนโคด้ ท าใหเ้สียเวลาในการศึกษามาก แต่ WordPress ไม่จ าเป็นตอ้งรู้

ภาษาคอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ย Page Builder ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถลากวาง

ส่วนประกอบต่างๆ ได ้ 

 WordPress เป็นโปรแกรมแบบโอเพนซอร์ซซอฟตแ์วร์ (Open-source Software) ท่ีเปิดให้

น าไปใชง้านและพฒันาต่อไดอ้ยา่งอิสระ โดยมี Codex เป็นไกดไ์ลน์ใหน้กัพฒันา เพื่อศึกษา

ส่วนประกอบต่างๆ และสามารถน าขอ้มูลน้ีไปสร้าง Theme หรือ Plugin ขึ้นมาเอง
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    รูปท่ี 3.7 โครงสร้างของ WordPress 

  3.7.2.1 Dashboard WordPress จะมีหนา้ Dashboard ในการใชง้านและมีเมนูต่างๆอยู่

ในส่วนของ Back-end 

 

    รูปท่ี 3.8 หนา้ Dashboard Back-end 

  3.7.2.2 Theme หนา้ตาของเวบ็ไซตจ์ะมาในรูปแบบของ Theme WordPress ท่ี

หลากหลายและทนัสมยั สามารถเลือกปรับใชใ้ห้เหมาะกบัหนา้เวบ็ เช่น เวบ็ไซตบ์ทความ เวบ็ไซต์

องคก์ร เวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงมีทั้งแบบฟรีและเสียค่าใชจ่้าย 
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    รูปท่ี 3.9 ตวัอยา่ง Theme ของ WordPress 

  3.7.2.3 Plugin โปรแกรมส่วนเสริม ซ่ึงช่วยเพิ่มคุณสมบติัใหเ้วบ็ไซต ์เช่น ท าภาพ

สไลดไ์ด ้เพิ่มความปลอดภยัใหก้บัเวบ็ไซต ์หรือกระทัง่ช่วยท าร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีระบบจดัการสินคา้ 

 

    รูปท่ี 3.10 ตวัอยา่ง Plugin ของ WordPress 

 3.7.3 ออกแบบ UX/UI ขั้นตอนในการออกแบบ UX/UI ของเวบ็นั้นจะเป็นส่วนของพนกังาน

ในบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยโปรแกรมท่ีใชใ้นการออกแบบ UX/UI คือ Figma และโจทยท่ี์

ผูรั้บบริการตอ้งการนั้น คือ 
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1. ออกแบบ UX/UI ใหดู้ทนัสมยั (Modern) และน่าจดจ า (Realize) 
2. แสดงผลเป็น 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
3. รองรับ Responsive Design ทุกหนา้จอ 
4. พฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยเทคโนโลย ีSingle-page Website 
5. ระบบหลงับา้น รองรับการอพัเดตขอ้มูลต่างๆ ไดเ้องในอนาคต เช่นหนา้ 

News , Shop เป็นตน้ 
 

 

รูปท่ี 3.11 ตวัอยา่ง UX/UI ท่ีออกแบบ 

3.7.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามงานและรายงานผล เน่ืองจากสถานการ์ณโควิด-19 ท าใหต้อ้ง

ปฏิบติัการท างานท่ีบา้น (Work From Home) จึงตอ้งมีเคร่ืองท่ีใชใ้นการติดตามงานและรายงานผล โดย

เคร่ืองมือท่ีใชมี้ดงัน้ี 

 3.7.4.1 Asana 

 จะเป็นเช็คลิสตใ์นรูปแบบการ์ดแยกส่วนการท างาน To do, In progress, Review, Complete 
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รูปท่ี 3.12 ตวัอยา่งโปรแกรม Asana 

 3.7.4.2 Discord 

 จะเป็นช่องแชทในการถาม-ตอบ งานในส่วนท่ีมีปัญหา หรือ การวีดีโอคอล เพื่อปรึกษาปัญหา 

 

รูปท่ี 3.13 ตวัอยา่งโปรแกรม Discord 
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3.7.5 เร่ิมตน้พฒันาเวบ็ไซต ์ขั้นตอนแรกในการพฒันาเวบ็ไซต ์ตอ้งติดตั้งตวั WordPress และ อพัโหลด

ขึ้น Server ท่ีใชง้าน โดยการอพัโหลดขึ้น Server นั้นจะใช ้FTP ผา่นโปรแกรม FileZilla ดงัตวัอยา่ง ซ่ึง

ขั้นตอนน้ีจะตอ้งรู้ช่ือ Database, Host, Username และ Password ท่ีพนกังานท่ีปรึกษาไดส้ร้างไวใ้หแ้ลว้ 

• ไฟลติ์ดตั้งของ WordPress สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์

https://wordpress.org/download/ 

 

รูปท่ี 3.14 ไฟล ์WordPress 

• อพัโหลดไฟลข์ึ้น Server ผา่น FTP 

 

รูปท่ี 3.15 โปรแกรม FileZilla 

https://wordpress.org/download/
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• ตั้งค่าเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้ ในท่ีน้ีเราได ้Domain มาแลว้คือ www.fullsense.gg การท่ีจะเขา้

ไปในส่วนของ Back-end ไดต้อ้งเขา้ผา่น www.fullsense.gg/wp-admin เม่ือเขา้มาแลว้

ขั้นตอนต่อมาคือการสร้าง Username และ Password ของ Back-end ตามตวัอยา่ง 

 

รูปท่ี 3.16 ตัง่ค่าเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้ 

• ลอ็คอินเขา้สู่ Back-end เม่ือล็อคอินเขา้มาแลว้จะเจอกบัหนา้ Dashboard แสดงผลการ

ท างานของเวบ็ไซตต์่างๆ 

http://www.fullsense.gg/wp-admin%20เมื่อ
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รูปท่ี 3.17 หนา้ลอ็คอินเขา้ Back-end 

 

รูปท่ี 3.18 หนา้ Dashboard ของ Back-end 

• ติดตั้ง Theme ท่ีใชส้ าหรับเวบ็ไซต ์ในท่ีน้ี Theme ท่ีใชจ้ะเป็น Theme ท่ีเสียค่าใชจ่้าย

ช่ือวา่ Azeno – Sport Store WooCommerce Theme 
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รูปท่ี 3.19 Azeno – Sport Store WooCommerce Theme 

 

รูปท่ี 3.20 การอพัโหลด Theme 
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รูปท่ี 3.21 การ Activate Theme 

• ติดตั้ง Plugin ของเวบ็ไซต ์

 

รูปท่ี 3.22 การตั้งติด Plugin 

• สร้าง User ของเวบ็ไซต ์โดยสามารถตั้งค่าวา่ User สามารถท าอะไรไดบ้า้ง เช่น 

Admin, Author, Customer etc. 
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รูปท่ี 3.23 การสร้าง User 

• ตั้งค่า Theme Options  

 

รูปท่ี 3.24 การตั้งค่า Theme Options 

3.7.6 สร้างเวบ็เพจของเวบ็ไซต ์ขั้นตอนต่อมาของการพฒันาเวบ็ไซตน์ั้น คือ การสร้างเวบ็เพจส่วนของ 

Front-end นั้นเอง 

• สร้างเวบ็เพจ เวบ็ไซตส์ามารถมีไดห้ลายเวบ็เพจ ในส่วนน้ีจะเป็นการสร้างเวบ็เพจ แต่

ละเวบ็เพจจะแยกกนั 
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รูปท่ี 3.25 การสร้างเวบ็เพจ 

รูปท่ี 3.26 การตั้งค่าเวบ็เพจ 

• Elementor Plugin ท่ีช่วยใหก้ารสร้างเวบ็เพจสะดวกขึ้น การใชง้านจะสามารถท าการ

ลาก Element ท่ีตอ้งการมาวางในหนา้ของเวบ็เพจ 
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รูปท่ี 3.27 Plugin Elementor 

• Front-end เม่ือวาง Element ต่างๆเสร็จแลว้จะประกอบเป็นในส่วนของเวบ็เพจ 

 

รูปท่ี 3.28 Front-end Home Page 

3.7.8 แกไ้ข custom style.css Theme ท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตน์ั้น จะมีขอ้จ ากดัอยูใ่นตวั ถา้ตอ้งการ

แกไ้ขตอ้งลงไปท าในส่วน Coding แกไ้ขไฟลด์ว้ยตวัเอง โดยการท านั้นจะใช ้FTP ดาวน์โหลดไฟล ์

style.css จาก Server และท าการแกไ้ข เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จแลว้จะอพัโหลดกลบัขึ้นไปบน Server 

• style.ccs 
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รูปท่ี 3.29 ไฟล ์style.css 

• CSS 

 

รูปท่ี 3.30 แกไ้ขและเพิ่มเติม Code CSS 

3.7.9 การท า Responsive ของเวบ็ไซต ์เวบ็ไซตท่ี์พฒันานั้นตอ้งรองรับกบัการใชง้านทุกรูปแบบไม่วา่จะ

เป็นการท างานบน คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ หรือ แท็บเลต จึงตอ้งมีการท า Responsive ใหร้องรับ

ในอุปกรณ์ต่างๆ 

• Responsive Inspect 
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รูปท่ี 3.31 Responsive Inspect 

3.7.10 Shop พฒันาเวบ็ไซตแ์บบมีร้านคา้ในตวั โดยการลงส่วนเสริม WooCommerce 

• Product สามารถเพิ่มสินคา้ได ้

รูปท่ี 3.32 การเพิ่ม Product 

• Product Detail สามารถบอกรายละเอียดสินคา้ 
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รูปท่ี 3.33 สินคา้ในหนา้ Shop ของเวบ็ไซต ์

• WooCommerce เช็คสถานะค าสั่งซ้ือ 

 

รูปท่ี 3.34 Plugin WooCommerce 

• Confirm Payment 
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รูปท่ี 3.35 หนา้เวบ็เพจการยืนยนัการช าระเงิน 

3.7.11 การทดสอบการท างานของเวบ็ไซต ์เวบ็ไซตส์ามารถท างานไดป้กติ ส่วนของร้านคา้สามารถ

สั่งซ้ือสินคา้ได ้มีในส่วนของ Respsonsive ท่ีตอ้งแกไ้ขให้เหมาะสมเพิ่มเติม 

3.7.12 จดัท าเอกสารประกอบขั้นตอนการติดตั้ง ทฤษฎี เน้ือหาท่ีไดน้ ามาใชแ้ละสรุปผลการท างาน 

• ท า Video สอนการใชง้านในแต่ละส่วน 

 

รูปท่ี 3.36 Video สอนการใชง้านเวบ็ไซต ์
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3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองท่ีใช้ 

 3.8.1  ฮาร์ดแวร์ 

  - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เคร่ือง 

  - สมาร์ทโฟน              1 เคร่ือง 

 3.8.2  ซอฟตแ์วร์ 

  - โปรแกรม WordPress 

  - โปรแกรม Visual Studio 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานตามโครงงาน ผูจ้ดัท าไดท้ าการสร้างและพฒันาเวบ็ไซตไ์ดต้รงตามความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการ เวบ็ไซตส์ามารถแสดงผลการใชง้านต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงการ

ขายสินคา้ในเวบ็ไซต ์

 

4.1 หน้า Home Page 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้ Home Page ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 



35 
 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้ Home Page ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้ Home Page ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 
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รูปท่ี 4.4 หนา้ Home Page ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้ Home Page ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 
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รูปท่ี 4.6 หนา้ Home Page ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

4.2 หน้า About us 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้ About us ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 
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รูปท่ี 4.8 หนา้ About us ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้ About us ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

4.3 หน้า Teams 
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รูปท่ี 4.10 หนา้ Teams ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

• Creators 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้ Creators ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

• Pubg 
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รูปท่ี 4.12 หนา้ Pubg ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

• Valorant 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้ Valorant ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

4.4 หน้า News 
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รูปท่ี 4.14 หนา้ News ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

 

รูปท่ี 4.15 หนา้ News ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 
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รูปท่ี 4.16 หนา้ News ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้ News ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

4.5 หน้า Partners 
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รูปท่ี 4.18 หนา้ Partners ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

4.6 หน้า Shop 

• Product 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้ Shop ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

• Confirm Payment 
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รูปท่ี 4.20 หนา้ Shop ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 

4.7 หน้า Contact us 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้ Contact us ของเวบ็ไซต ์fullsense.gg 
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บทที่ 5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์fullsense.gg สรุปผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

5.1.1 สรุปผลการการใชง้านเวบ็ไซต ์ การใชง้านเป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ เวบ็ไซต์

สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความเสถียร แสดงขอ้มูลครบทุกเวบ็เพจ 

5.1.2 ขอ้จ ากดัของเวบ็ไซต ์ในการลงคอนเทนตห์รือเพิ่มเน้ือหารายละเอียดของเวบ็ไซต ์จะตอ้ง

ใหผู้ท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการท าเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้มาท าการเพิ่มเติมในส่วนน้ี ถา้ใชค้นท่ีไม่มีความรู้อาจจะ

ท าใหเ้วบ็ไซตมี์ขอ้ผิดพลาดขึ้นได ้

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ เน่ืองจากเวบ็ไซตต์อ้งการคนท่ีมีความรู้เบ้ืองตน้ในการมาดูแลเวบ็ไซต ์ ซ่ึง

ส่วนน้ีทาง บริษทั ไอเดีย บรานช ์ จ ากดั ไดมี้การดูแลตามบริการ 6 เดือน แต่ถา้เลยก าหนด 6 เดือน

มาแลว้ ทางผูรั้บบริการอาจจะตอ้งต่อบริการดูแลเวบ็ไซต์ 

5.1.4 สรุปผลการการใชง้านร้านคา้บนเวบ็ไซต ์ ร้านคา้บนเวบ็ไซตส์ามารถใชง้านไดอ้ยา่งดี มี

การแสดงสินคา้ การยนืยนัการช าระเงิน และการแจง้เตือนผา่นอีเมล 

5.1.5 ขอ้จ ากดัของร้านคา้บนเวบ็ไซต ์การตรวจสอบการช าระเงิน หรือ การลงสตอ็คสินคา้ตอ้ง

มีคนดูแลหลงับา้น ถา้เวลานอกท าการอาจจะเกิดความล่าชา้ในการตรวจสอบได้ 

5.1.6 ขอ้เสนอแนะ เพิ่มบริการหรือส่วนเสริม แต่จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมตามบริการท่ีผูรั้บบริการ

ตอ้งการเพิ่มเติม 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาใน บริษทั ไอเดีย บรานช ์ จ ากดั ซ่ึงมีผลการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาดงัต่อไปน้ี 
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 5.2.1 ขอ้ดีในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสร้างและพฒันา

เวบ็ไซตม์าก ไดมี้การลงมือท าโครงงานจากงานจริงของทางบริษทั ไดท้กัษะการเขียนโปรแกรม ได้

เรียนรู้ภาษาใหม่ รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัทางผูรั้บบริการ 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิจศึกษา     ส่ิงท่ีไดศึ้กษามาจากหอ้งเรียนส่วนใหญ่หลาย

วิชาใชก้บัการท างานในชีวิตจริงไม่ไดเ้น่ืองจากหลกัสูตรไม่ทนัสมยั ตอ้งศึกษาเพิ่มเติมเกือบทั้งหมดกบั

เวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัท าให้เกิดความกดดนัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัสหกิจศึกษา  ในการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรเตรียมตวั

ไปใหพ้ร้อมโดยสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาวา่ควรศึกษาในเร่ืองใดไปก่อน เพื่อจะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีได้

อยา่งคล่องแคล่วและเป็นเรียนรู้ระบบงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากช่วงโรคระบาดโควิด-19 งานเพิ่มขึ้น

เป็นจ านวนมากท าใหพ้นกังานท่ีปรึกษาอาจไม่มีเวลาดูแลไดเ้ตม็ท่ี 
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ภาคผนวก ก 

โค้ดภาษา CSS HTML
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/* Header */ 

.bwp-header .header-page-link .login-header { 

    font-size: 19px; 

    visibility: hidden; 

} 

 

/* Footer */ 

 

#bwp-footer a { 

    font-size: 13px; 

    color: white; 

} 

 

#bwp-footer a:hover, #bwp-footer a:focus, #bwp-footer a:active { 

    color: red; 

} 

 

/* Team */ 

 

.bwp-widget-banner.layout-2 .banner-wrapper-infor .info { 

    background: linear-

gradient(275.37deg, rgba(0, 0, 0, 0.39) 0%, #FF521B 98.91%); 

} 

 

.bwp-widget-banner.layout-2 .banner-wrapper-infor .content .bwp-

image-description { 

    color: white; 

} 

 

/* Contact Us */ 

 

.contact-us-form input[type="text"], .contact-us-

form input[type="email"] { 

    border: 1px solid rgb(255, 255, 255); 

    background: transparent; 

    font-weight: 400; 

    color: rgb(255, 255, 255); 

} 

 

.contact-us-form textarea { 

    background: transparent; 

    border: 1px solid rgb(255, 255, 255); 

    font-weight: 400; 



50 
 

    color: rgb(255, 255, 255); 

} 

 

/* Home - Shop */ 

 

.price del span { 

    color: white; 

} 

 

.products-list.list .product-wapper .products-thumb .hover-

image, .products-list.list .product-wapper .products-thumb .wp-post-

image, .products-list.grid .product-wapper .products-

thumb, .products-list.grid .product-wapper .products-thumb .product-

thumb-hover .hover-image, .products-list.grid .product-

wapper .products-thumb .product-thumb-hover .wp-post-image { 

    background-color: white; 

    padding: 15px; 

} 

 

/* Home - New */ 

.bwp-recent-post.slider .entry-dates { 

    background: #fff; 

    text-align: center; 

    padding: 15px 90px 15px 20px; 

    position: absolute; 

    bottom: 0px; 

    left: 0px; 

    clip-path: polygon(0 0, 76% 0, 100% 100%, 0% 100%); 

    background: linear-

gradient(275.37deg, rgba(0, 0, 0, 0.39) 0%, #FF521B 98.91%); 

    color: #fff; 

    font-family: 'Bebas Neue', cursive; 

    font-size: 18px; 

} 

 

/* Product Detail */ 

 

element.style { 

    background-color: white; 

} 

 

.contents-detail .bwp-single-product .woocommerce-product-

gallery .slick-slide img { 
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    background-color: white; 

    padding: 15px; 

} 

 

.checkout .woocommerce-checkout-payment .payment_methods img { 

    width: 40px; 

    height: 40px; 

    vertical-align: middle; 

    margin: 0 16px; 

} 

 

/* Confirm Payment */ 

 

.wcp-form-group .wcp-form-control { 

    min-width: 100%; 

    line-height: 1; 

    height: 40px; 

    width: 240px; 

    padding: 9px 8px; 

    border: solid 1px #ddd; 

    background: #fff; 

} 

 

.wcp-form-success-message { 

    font-weight: normal; 

    color: black; 

    line-height: 1; 

    margin: 0 0 30px; 

    padding: 8px 15px; 

    background: #f8f8f8; 

    display: -webkit-box; 

    display: -webkit-flex; 

    display: -ms-flexbox; 

    display: flex; 

    -webkit-flex-wrap: wrap; 

    -ms-flex-wrap: wrap; 

    flex-wrap: wrap; 

    -ms-flex-align: center; 

    align-items: center; 

} 

 

/* Mini Cart */ 
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.mini-cart .cart-popup .free-order { 

    color: #222; 

    text-align: center; 

    margin-top: 20px; 

    text-transform: uppercase; 

    font-size: 12px; 

    visibility: hidden; 

} 

 

/* Check Out */ 

 

.checkout-top > div { 

    padding: 0 15px; 

    flex: 1; 

    visibility: hidden; 

} 

 

/* Ordere Tracking */ 

 

.woocommerce-form-track-order > p:first-child { 

    margin-bottom: 60px; 

    color: white; 

} 

 

.woocommerce-form-track-order .form-row { 

    margin: 20px 0; 

    color: white; 

} 

 

/* Mobile Account */ 

.header-mobile-fixed .my-account .wpb-icon-user{ 

    visibility: hidden; 

} 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพขณะปฏิบัติงาน 
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รูปท่ี ข.1 ก ำลงัสร้ำงเวบ็ไซต ์fullsense.gg 
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รูปท่ี ข.2 ก ำลงัแกไ้ฟล ์style.css
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