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บทคัดย่อ 

 

 บจก.ทู เฟลโลว์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์  เป็นบริษัทท่ีจัดทําและพัฒนาเว็ปไซต์กับ              

แอปพลิเคชนั ใหก้บัภาครัฐและภาคเอกชน เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการพฒันาเวบ็ไซตส์าํหรับนาํเสนอ

ข่าวสาร จึงมีความตอ้งการหน้าติดต่อผูใ้ช้งานท่ีสวยงามและสะดวกในการใช้งานสําหรับบุคคล

ทัว่ไป  จึงมอบหมายงานให้ผูจ้ดัทาํออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้โดยทาํการออกแบบดว้ยโปรแกรมอะ

โดบีเอก็ซ์ดีโดยใชโ้ปรแกรมวิชวลสตูดิโอโคด้และเฟรมเวิร์ครีแอคส์ในการทาํหนา้ติดต่อผูใ้ช้ของ

เวบ็ไซต ์โดยการออกแบบเวบ็ไซตอ์อกแบบมาเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจในการใชง้านของผูใ้ชท้ัว่ไป 
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Abstract 
2 Fellows Network and Design Co., Ltd. is a website and application development business 

that serves both the public and private sectors. The corporation has created a news presentation 
website and the user interface must be both appealing and simple to use for the general audience. 
The responsibility of designing the user interface the responsibility of the intern. The website's user 
interface was created in Adobe XD with the help of Visual Studio Code and the React framework. 
By creating a website for ordinary consumers, you can increase their interest in using it. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการพฒันาเว็บไซต์สําหรับนาํเสนอข่าวสาร จึงมีความตอ้งการหน้า

ติดต่อผูใ้ชง้านท่ีสวยงามและสะดวกในการใชง้านสําหรับบุคคลทัว่ไป  จึงมอบหมายงานให้ผูจ้ดัทาํ

ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้โดยทาํการออกแบบดว้ยโปรแกรมอะโดบีเอ็กซ์ดีโดยใช้โปรแกรมวิชวล

สตูดิโอโคด้และเฟรมเวิร์ครีแอคส์ในการทาํหนา้ติดต่อผูใ้ชข้องเวบ็ไซต ์โดยการออกแบบเวบ็ไซต์

ออกแบบมาเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจในการใชง้านของผูใ้ชท้ัว่ไป  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

ออกแบบหนา้ UI เวบ็ไซตส์าํหรับการนาํเสนอข่าวสาร  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

 1.3.1 การออกแบบหนา้เวบ็ไซตเ์ฉพาะผูใ้ชง้านโดยใชแ้ค่ระบบหนา้บา้น (Front-End) 

 1.3.2 แพลทฟอร์มท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ หนา้เวบ็ไซต ์

1.3.3 สามารถออกแบบหนา้เวบ็ไซตท่ี์สามารถแสดงไดท้ั้ง คอมพิวเตอร์ และ         

โทรศพัทมื์อถือ 

 1.3.4 การทาํงานของเวบ็ไซต ์

  1.3.4.1 ผูใ้ชส้ามารถเขา้ชมเวบ็ไซตไ์ด ้

  1.3.4.2 ผูใ้ชส้ามารถสมคัรรับขอ้มูลได ้

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 เพือ่ใหค้นยคุใหม่สนใจการอ่านข่าวสารในรูปแบบท่ีน่าสนใจยิง่ขึ้น 

1.4.2 เพื่อใหค้นยคุใหม่สนใจการอ่านข่าวสารในรูปแบบท่ีน่าสนใจยิง่ขึ้นงาน 

1.5 ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

1.5.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  

 รวบรวมความตอ้งการ โดยการประชุมร่วมกบักบัพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อกาํหนดถึง

ปัญหา และขอบเขตของระบบวา่จะมีการทาํงานอยา่งไรและสามารถพฒันาเวบ็ไซตใ์หต้รงกบัความ

ตอ้งการไดม้ากท่ีสุด 
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1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน 

 นาํขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวม นาํมาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเพื่อทาํการ

ออกแบบเว็บไซตใ์ห้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างสมบูรณ์ครบถว้น โดยวิเคราะห์จาก

ความตอ้งการท่ีทางลูกคา้เสนอมา ขอบเขตการทาํงาน สามารถตอบสนองกบัผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.5.3 ออกแบบระบบงาน  

 ในขั้นตอนน้ีจะทาํการออกแบบระบบท่ีจะนาํมาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาเวบ็ไซตท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด  

1.5.3.1 ออกแบบขอบเขตการทาํงานของเวบ็ไซต ์

เขียนการทาํงานของฟังกช์นัต่างๆ และความสัมพนัธ์ของการทาํงาน 

ในส่วนต่างๆของเวบ็ไซตแ์ละกาํหนดเคร่ืองมือในการพฒันาโดยใช ้

React และ Material-UI ในการพฒันาแบบ Relative Website 

 1.5.3.2 ออกแบบหนา้จอส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design) โดยเลือกใช ้ 

ธีมท่ีบริษทัเลือก และใชโ้ปรแกรม Adobe XD ในการออกแบบ และ

ทาํงานดว้ยกนัเป็นทีม 

1.5.3.3 ออกแบบการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้(User Experience Design) 

ออกแบบส่วนการเขา้ใชง้านผูใ้ชห้รือการทาํงานท่ีง่ายไม่ซบัซอ้นและมี

ความน่าสนใจแก่ผูใ้ช ้

1.5.4 จดัทาํหรือพฒันาระบบ 

 เป็นขั้นตอนในการออกแบบระบบเป็นการนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

และออกแบบระบบไว ้มาเวบ็ไซตโ์ดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code ในการออกแบบ 

เวบ็ไซต ์โดยใชภ้าษา Type Script ของ JAVA ในการพฒันา 

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 

   ผูจ้ ัดทําได้ทําการทดสอบเว็บไซต์ไป โดยใช้ Google Chrome ในการทดสอบ

เวบ็ไซต ์และตรวจสอบปัญหา บนคอมพิวเตอร์ และ จาํลองขนาดต่างๆของหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ 

พร้อมทั้งแก้ไขเม่ือพบขอ้ผิดพลาด นอกจากน้ียงัมีการทดสอบร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา เพื่อหา

ขอ้ผิดพลาด และท่าทางการปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด 

1.5.6 จดัทาํเอกสาร 

 เป็นการจดัทาํเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัทาํโครงงาน วิธีการ

และขั้นตอนการดาํเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือการใชง้านสําหรับ

สถานประกอบการใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 
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1.5.7 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 

1. รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูล 

2. วิเคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จดัทาํเอกสาร 

 

 

 

 

 

   

 

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.6.1 ฮาร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค Acer รุ่น Nitro 5 A515-55-517N  

- INTEL CORE I5-10300H 2.5 GHz 

- NVIDIA GeForce RTX 2050 6GB GDDR6 

- 15.6" FHD IPS 144Hz. 

- RAM DDR4 16GB, 2400 MHz 

- SSD PCIe NVMe M.2 512GB  

- Windows 10 Home (64 Bit) 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  

 1.6.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft windows 10  

 1.6.2.2 Visual Studio Code 

 1.6.2.3 Gitlab 

 1.6.2.4 Material-UI 

 1.6.2.5 React 

 1.6.2.6 Google Chrome 

 1.6.2.7 Adobe XD 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการจดัทาํโครงงานว็บไซตน้ี์ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี 

และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 

2.1 UI (User Interface Design)1 

UI (User Interface Design) หมายถึง การออกแบบอินเตอร์เฟซหรือหนา้ตาของเวบ็ไซตใ์ห้

เป็นมิตรต่อผูใ้ช้งาน เช่น กราฟิคสวย สะอาด คมชดั ดูสวยงามน่าใช้งาน มีปุ่ มสําหรับทาํ Action 

ต่างๆ ชดัเจน เช่น ปุ่ มสั่งซ้ือสินคา้ ปุ่ มกดอ่านคอนเทนท ์ปุ่ มติดต่อเจา้ของแบรนด ์

2.1.1 เทคนิคการออกแบบ UI (User Interface Design) 

เร่ืองของการออกแบบหนา้ตาเวบ็ไซตท่ี์เนน้สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน ทาํอยา่งไร

ใหผู้ใ้ชง้านเวบ็หรือคนท่ีเขา้มาดูเวบ็ไซตข์องเรากลายมาเป็นกลุม่ลูกคา้ของเราในท่ีสุด หรือกดแชร์

กดไลคเ์น้ือหาคอนเทนทบ์นเวบ็ของเรา น่ีคือจุดประสงคข์องการออกแบบ UI &UX Design ส่วน

ใครท่ีกาํลงัมองหาเคลด็ลบัการออกแบบ UI และ UX ท่ีเหมาะสมกบัการทาํเวบ็ธุรกิจ 

1) หนา้ตาเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ตอ้งเรียบง่าย สะอาดตา 

2) มีเมนูท่ีใชง้านง่าย เขา้ถึงไดง้่าย สะดวก และชดัเจน ต่อผูใ้ชง้าน 

3) มีช่องทางการติดต่อท่ีชดัเจน 

4) เนน้การตอบสนองของผูท่ี้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ และสนองความตอ้งการของผูใ้ช้

แอพพลิเคชัน่ในการสั่งการระบบต่างๆ 

2.1.2 ข้ันตอนการออกแบบ UI (User Interface Design) 

เวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสาํคญัท่ีสุดในการดึงดูดผูมี้

โอกาสเป็นลูกคา้ ลูกคา้ของเราตอ้งการให้เรานาํเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ท่ีลา้สมยัมีประสิทธิภาพ

ตํ่าและไม่ตอบสนองและเปล่ียนเป็นเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ท่ีออกแบบมาอยา่งดีและใชง้านง่าย  

1) วิเคราะห์แอพพลิเคชัน่และเวบ็ไซตเ์ก่า  

2) วิเคราะห์การตลาดและวิจยัการตลาดของคู่แข่ง 

3) รวบรวมแรงบนัดาลใจ 

4) กาํหนดแนวทางในการออกแบบ 

5) นาํเสนอการออกแบบ 

 
1 https://aommoney.com/stories/ธุรกิจรุ่งพุ่งไปกบั-fastwork/ ui-ux-design/1133#kuy0gwol29/ 
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2.1.3 การแก้ไขปัญหาในการออกแบบ UI (User Interface Design) 

 เพื่อให้เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่นาํทางไปยงัเน้ือหาต่างๆไดง้่ายและทาํให้อ่านง่ายเราจึง

ตอ้งเลือกแบบอกัษรและสีให้ดีท่ีสุด เลือกสีและแบบอกัษรท่ีแสดงถึงแบรนด์เพื่อสร้างผลกระทบ

เชิงบวกต่อผูใ้ชเ้วบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ 

1) ใชสี้และธีมใหส้อดคลอ้งกบัแบรนด ์

2) ใชต้วัพิมพท่ี์อ่านง่าย มองเห็นไดช้ดัเจน 

3) ใช้องค์ประกอบ UI (User Interface Design) และรูปภาพท่ีดีให้สะท้อนให้เห็นเป็น

เอกลกัษณ์ของแบรนด ์

2.2 การเขียนเว็บไซต์แบบ Responsive2 

 Responsive Web Design เป็นอีกทางเลือกนึง ในการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์กาํลงัไดรั้บความนิยม

ในขณะน้ีครับ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ “ทาํให ้User ใชง้านไดง้่ายท่ีสุด” โดย Responsive Web Design 

นั้น มีขอ้ดีคือจะใช ้source code ตวัเดียว ทาํให้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย แต่จะสามารถปรับการ

แสดงผล ใหเ้หมาะสมกบัอุปกรณ์ต่างๆ ได ้

 

 
 

รูปท่ี 2.1 อธิบายแนวคิดของการเขียนเวบ็ไซตแ์บบ Responsive 

 

 

 

 
2 https://www.makewebeasy.com/th/blog/responsive-web-design-2/ 
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2.3 React 3  

 React สร้างขึ้ นโดย Jordan Walke วิศวกรซอฟต์แวร์ของ Facebook ซ่ึงเปิดตัวต้นแบบ 

React รุ่นแรกท่ีเรียกว่า "FaxJS" เขาได้รับอิทธิพลจากXHPเป็นHTMLห้องสมุดส่วนประกอบ

สําหรับPHP มนัถูกปรับใชค้ร้ังแรกบนฟีดข่าวของ Facebook ในปี 2011 และต่อมาบนInstagramใน

ปี 2012 มนัถูกโอเพนซอร์สท่ี JSConf US ในเดือนพฤษภาคม 2013 

React Native ซ่ึงเปิดใชง้านการพฒันา Native Android , iOSและUWPดว้ย React ไดรั้บการ

ประกาศท่ี React Conf ของ Facebook ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2015 และเปิดในเดือนมีนาคม 2015 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2017 Facebook ไดป้ระกาศ React Fiber ซ่ึงเป็นชุดอลักอริธึมภายในชุดใหม่

สาํหรับการเรนเดอร์ ซ่ึงต่างจากอลักอริธึมการเรนเดอร์แบบเก่าของ React คือ Stack React Fiber จะ

กลายเป็นรากฐานของการปรับปรุงในอนาคตและการพัฒนาคุณลักษณะของไลบรารี React [ 

ตอ้งการการอปัเดต ]ไวยากรณ์จริงสําหรับการเขียนโปรแกรมดว้ย React จะไม่เปล่ียนแปลง เฉพาะ

วิธีท่ีไวยากรณ์ดาํเนินการเท่านั้นท่ีเปล่ียนไป ระบบการเรนเดอร์แบบเก่าของ React คือ Stack ไดรั้บ

การพฒันาในช่วงเวลาท่ีระบบไม่เขา้ใจการเปล่ียนแปลงแบบไดนามิก สแต็คนั้นชา้ในการวาดแอนิ

เมชัน่ท่ีซบัซอ้น เช่น พยายามทาํใหส้าํเร็จทั้งหมดในอนัเดียว ไฟเบอร์แบ่งแอนิเมชัน่ออกเป็นส่วนๆ 

ซ่ึงสามารถกระจายออกไปได้หลายเฟรม ในทาํนองเดียวกัน โครงสร้างของหน้าสามารถแบ่ง

ออกเป็นส่วนต่างๆ ท่ีอาจได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงแยกจากกัน ฟังก์ชัน JavaScript และ

ออบเจ็กตD์OMเสมือนเรียกวา่ "ไฟเบอร์" และแต่ละฟังก์ชนัสามารถดาํเนินการและอปัเดตแยกกนั

ได ้ทาํใหก้ารแสดงผลบนหนา้จอราบร่ืนขึ้น 

 Material UI คือ Framework ท่ีใชส้ร้าง UI สาํหรับ เวบ็ไซต ์ท่ีสามารถแสดงบนแพลตฟอร์ม

ไดท้ั้ง คอมพิวเตอร์ และ โทรศพัท์มือถือ ในเวลาเดียวกนั โดยภาษา Typescript ซ่ึงถูกพฒันาโดย 

JAVA และท่ีสาํคญัคือเป็น open source ท่ีสามารถใชง้านไดแ้บบฟรีๆ 

Material UI นั้นจะมี Component พื้นฐานมาให้ เพื่อทาํให้การออกแบบ UI มีความง่าย และสะดวก 

จะใชส้ร้าง UI  ต่างๆ เช่น การแสดงขอ้ความ, Icon หรือรูปภาพ เป็นตน้ และสามารถ สร้างส่ิงต่างๆ

ท่ีมีการจดัการสถานะการทาํงานต่าง ๆ เช่น การสร้าง Icon ท่ีมีการใส่ animation ใหส้ามารถขยบัไป

มาได,้ ปุ่ มกดต่าง ๆ บนหนา้ UI เป็นตน้ 

 

 

 

 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/React_(JavaScript_library) 
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2.4 Typescript 4 

 Typescript ก็คือภาษา JavaScript ใน Version ท่ีได้รับการ Upgrade นั่นเอง มันสามารถ

ทาํงานบน Node.js Environment หรือ Web Browser ต่าง ๆ ท่ีมีการรองรับ ECMAScript 3 ขึ้นไป 

TypeScript เ ป็ น  Statically Compiled Language ท่ี ไ ด้จัด เต รีย ม ทั้ ง  Static Typing, Classes แล ะ 

Interface ไวใ้ห้แลว้ ช่วยให้คุณสามารถเขียน Code ของ JavaScript ท่ีเรียบง่ายและ Clean ไดอ้ย่าง

สะดวกขึ้น ดงันั้น การใช ้TypeScript จะช่วยใหคุ้ณสามารถสร้าง Software ท่ีปรับใชง้านไดง้่ายและ

มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2.5 Visual Studio Code 5 

 Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ท่ีใช้ในการแก้ไขและ

ปรับแต่งโคด้ จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ

นาํมาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆ ท่ีตอ้งการความเป็นมืออาชีพ 

      ซ่ึง Visual Studio Code นั้ น เหมาะสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานข้าม

แพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนบัสนุนทั้งภาษา JavaScript, 

TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได ้นาํมาใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือส่วน

ขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชอ้ย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, 

Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นตน้Android ใหมี้ประสิทธิภาพ

มากขึ้น ทั้ งด้านการออกแบบ GUI ท่ีช่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองท่ีแตกต่างกันบน 

Smart Phone แต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างไดท้นัทีโดนไม่ตอ้งทาํการรัน App บน Emulator 

รวมทั้งยงัแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองของความเร็วของ Emulator ท่ียงัเจอปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.techstarthailand.com/blog/detail/Difference-Between-TypeScript-and-JavaScript-

Programming/906 
5 https://code.visualstudio.com/ 
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2.6 GitLab6 

 GitLab เป็นซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึ้ นจาก Git โดยมีหน้าท่ีสองส่วนคือเก็บซอร์สโค้ด 

(repository) และการจัดการโครงการ (CI/CD ย่อมาจาก continuous integration and continuous 

delivery) 

2.7 Adobe XD 7 

 Adobe XD หรือช่ือเรียกเต็มๆคือ Adobe Experience Design ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทยใ์น

การทาํงานของ UI (User Interface) Designer ในปัจจุบนั ท่ีมีเคร่ืองมือการใชง้านท่ีครบครันทั้งการ 

Design และการทาํ Prototyping ต่างๆ สําหรับการออกแบบเวบ็ไซต ์หรือแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์

ต่างๆ 

   

 

 
6 https://about.gitlab.com/ 
7 https://www.adobe.com/th_th/products/xd.html 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 

ท่ีตั้ ง  : 434/1 ซอยพหลโยธิน 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทรศพัท ์: +66 2615 5355 

อีเมล : info@2fellows.com 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ ดว้ยประสบการณ์การทาํงานและความเช่ียวชาญ

ดา้น digital & technology ท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับต่อภาครัฐและภาคเอกชนมายาวนานกว่า 20 ปี 

เรามีทีมงานท่ีพร้อมทุ่มเท เพื่อสร้างสรรบริการแบบครบวงจรภายใตนิ้ยามคาํว่า professional ดว้ย

นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีตอบทุกโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคและการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลย ี
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร  

 

  
 

รูปท่ี 3.3 รูปแบบการจดัองคก์ร 

 

3.4 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

              ตาํแหน่งงานท่ีไดรั้บคือ Front-End Developer ทาํหนา้ท่ีในการพฒันาเวบ็ไซตต์ามท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยทาํการออกแบบและพฒันาส่วน UI ของเวบ็ไซต ์

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 คุณ อิสรา นาวาโยธิน  ตาํแหน่ง : Front-End Developer 

 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั แอพแมน จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

การพฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อให้สําหรับผูใ้ชโ้ดยใชง้านดา้นข่าวสาร เวบ็ไซตอ์อกแบบมาเพื่อให้

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

ตวัเว็บไซตส์ามารถให้ผูใ้ช้แสดงไดทุ้ขนาดหน้าจอท่ีต่างกนัโดยตอ้งมีความเหมาะสมกบั

ขนาดท่ีแสดง จึงตอ้งพตันาเวบ็ไซตแ์บบ Relative เพื่อตอบสนองการใชง้านของผูใ้ช ้

 

4.2 การทํางานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 

  4.2.1.1 Use Case Diagram 

 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็ไซต ์
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ตารางท่ี 4.1 Use Case : Register 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Register 

Actor(s) User 

Description เป็นการสมคัรสมาชิกของเวบ็ไซต ์

Pre-Conditions สมคัรโดยใช ้email  

Post-Conditions สามารถทาํการเขา้สู่ระบบได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชเ้ปิดหนา้ register 

2. ระบบจะแสดงขอ้มูลใหผ้ใูชก้รอกเพื่อสมคัรสมาชิก 

Alternative Flows - 

 

ตารางท่ี 4.2 Use Case : Login 

Use Case No. UC002 

Use Case Name Login 

Actor(s) User 

Description เป็นการสมคัรสมาชิกของเวบ็ไซต ์

Pre-Conditions เขา้สู่ระบบโดยใช ้email และ password 

Post-Conditions สามารถเขา้สู่ระบบได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชเ้ปิดหนา้ Login 

2. ระบบทาํการแสดงขอ้มูลหนา้เวบ็ login ใหผู้ใ้ชก้รอก email 

และ password 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case : Forgot Password 

Use Case No. UC003 

Use Case Name Forgot Password 

Actor(s) User 

Description เป็นหนา้ท่ีสมาชิกไวใ้ชส้าํหรับการลืมรหสั 

Pre-Conditions ยนืยนัโดยใช ้email  

Post-Conditions สามารถทาํการแกไ้ขรหสัผา่นได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชเ้ปิดหนา้ Forgot Password 

2. ระบบทาํการแสดงขอ้มูลหนา้เวบ็ Forgot Password ใหผู้ใ้ช้

กรอก email  

3. ผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการ Verify email 

4. ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขรหสัผา่นได ้

Alternative Flows - 

 

ตารางท่ี 4.4 Use Case : Log out 

Use Case No. UC004 

Use Case Name Log out 

Actor(s) User 

Description สมาชิคสามารถทาํการออกสู่ระบบได ้

Pre-Conditions -  

Post-Conditions ออกจากระบบ 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชท้าํการLog out 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.5 Use Case : Website Content 

Use Case No. UC005 

Use Case Name Website Content 

Actor(s) User 

Description ผูใ้ชส้ามารถเห็นหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้

Pre-Conditions -  

Post-Conditions สามารถเขา้ชมเวบ็ไซตไ์ด ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชท้าํการเขา้สู่เวบ็ไซต ์

2. ผูใ้ชท้ัว่ไปไม่สมารถเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดท้ั้งหมด 

3. สมาชิกท่ีทาํการสมคัรเวบ็ไซตส์ามารถเขา้ไดถึ้งเวบ็ไซตไ์ด้

ทั้งหมด 

Alternative Flows - 
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รูปท่ี 4.2 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์

จากรูปท่ี 4.2 เป็นหนา้แรกท่ีผูใ้ชง้านเห็นเม่ือเขา้เวบ็ไซต ์
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รูปท่ี 4.3 หนา้ข่าวสาร 

จากรูปท่ี 4.3 เป็นหนา้ท่ีรวบรวมเก่ียวกบัข่าวสารทางเวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้รูปภาพ 

จากรูปท่ี 4.4 เป็นหนา้ท่ีรวบรวมเก่ียวกบัรูปภาพ 
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รูปท่ี 4.5 หนา้ติดต่อ 

จากรูปท่ี 4.5 เป็นหนา้ท่ีรวบรวมช่องทางการติดต่อหรือติดตามของเวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้เขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี 4.6 เป็นหนา้ท่ีใหส้มาชิคสามารถเขา้สู่ระบบได ้

 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 

 การออกแบบเว็บไซต์น้ีเพื่อให้บุคคลท่ีใช้ส่ือทางออนไลน์เขา้ถึงง่ายและทาํให้มี

รูปแบบท่ีน่าสนใจ 

5.1.2  ขอ้จาํกดัของโครงงาน 

  เน่ืองจากหนา้เวบ็ไซตน้ี์ยงัเป็นการออกแบบ UI เพียง อย่างเดียว ยงัไม่สามารถใช้

ฟังก์ชัน ต่างๆได้จริง ทางผูจ้ดัทาํมีแนวคิดในการพฒันาเว็บไซต์เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ใน

อนาคต 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังาน 

ในดา้น Front-End Developer ไดเ้รียนรู้เคร่ืองมือและภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการ

พฒันาเวบ็ไซตจ์ริงและยงัเพิ่มทกัษะในการทาํงานท่ีสามารถทาํงานไดจ้ริง ดา้นความอดทนในการ

ทาํงานจริง และในการทาํงานนั้นจะตอ้งหาความรู้ดว้ยตวัเอง และคน้ควา้ดว้ยตวัเอง แบบต่อเน่ืองไม่

หยดุอยูก่บัท่ี และไดฝึ้กการแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และตอ้งรู้จกัการทาํงานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีทาํงาน 

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ปัญหาท่ีผูจ้ดัทาํพบในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้เขา้ใจ

ตรงกนั ความไม่เขา้ใจในภาษาท่ีใชพ้ฒันาตอนแรกทาํใหก้ารทาํงานล่าชา้ 

5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 

 เน่ืองจากตอ้งศึกษา ภาษา และ เคร่ืองมือใหม่ ๆ จึงทาํให้เกิดความล่าช้าในการ

ทาํงาน ควรตอ้งศึกษาการทาํงาน และ โปรแกรมท่ีใช ้เพื่อใหส้ามารถทาํงานไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
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รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี ก.1 ขณะปฏิบติังาน 
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