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Abstract 

 
 PNA Digital Co., Ltd. is a company that provides a full marketing plan that includes 
creative campaigns that are targeted with the right message. The business covers development of 
websites and web pages to generate marketing sales. The company has a need to develop a new 
website for the company because the original website is slow. There is a stutter when scrolling 
through content, and there is a set of commands that are not used. The author was assigned to 
design and developed a website, by arranging the elements in different sections of the website to 
look beautiful, simply display information quickly, and supports various screen sizes. The website 
was developed with HTML5, CSS, JavaScript and PHP. The website structure used Bootstrap 
Framework by displaying a single page. The website results by users within the company found 
that the website can work faster, is beautiful, and is easy to use. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ำกดั เป็นบริษทัเอเจนซ่ี มีควำมสำมำรถท่ีจะจดัท ำแผนกำรตลำด
เตม็รูปแบบท่ีประกอบดว้ยแคมเปญสร้ำงสรรคท่ี์จะก ำหนดเป้ำหมำยผูช้มท่ีเหมำะสมดว้ยขอ้ควำมท่ี
เหมำะสม ด้วยทีมวิจยัและออกส ำรวจ เรำสำมำรถเขำ้ใจเป้ำหมำยของคุณอย่ำงเต็มท่ีและคิดหำ
แคมเปญท่ีสร้ำงสรรค์และสร้ำงสรรค์ โดยจะดึงดูดควำมสนใจของผูช้มและน ำไปสู่กำรรับรู้ถึง      
แบรนด์ทำงบริษทัจึงได้สร้ำงเว็บไซต์ พีเอ็นเอ และพฒันำเว็บไซต์เร่ือยมำ เพื่อให้ผูท่ี้สนใจและ
ลูกคำ้ สำมำรถเขำ้มำดูเวบ็ไซต ์พีเอ็นเอ สำมำรถกรอกขอ้มูล ติดต่อ สอบถำม ผ่ำนเวบ็ไซต ์พีเอ็นเอ 
ไดเ้ลย โดยในปัจจุบนัเวบ็ไซต ์พีเอ็นเอ ไดมี้กำรสร้ำงมำนำนท ำให้เวบ็ไซต์บำงส่วนยงัไม่ทนัสมยั
และบำงระบบอำจไม่เสถียรและแบบเก่ำนั้นมีควำมหน่วง โหลดขอ้มูลช้ำ และระบบกำรท ำงำนมี
ปัญหำ ท ำใหผู้ใ้ชง้ำนบำงส่วน ใชง้ำนมีปัญหำ ติดขดั และอำจมีปัญหำเพิ่มขึ้นไดอี้ก 

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้คณะผูจ้ดัท ำจึงไดรั้บมอบหมำยในกำรพฒันำเวบ็ไซต ์บริษทั พีเอ็นเอ 
ดิจิตอล จ ำกัด ขึ้นมำใหม่ เพื่อให้เว็บไซต์มีควำมสวยงำม และควำมทนัสมยั พร้อมกับกำรแกไ้ข
ปัญหำ เพื่อให้ผูท่ี้ใช้หรือบุคคลท่ีสนใจและลูกคำ้สำมำรถเขำ้มำดูและสำมำรถใช้งำนเว็บไซต์ได้
อย่ำงสะดวกเพิ่มมำกขึ้น ในกำรพฒันำใชภ้ำษำคอมพิวเตอร์ HTML5 , CSS , JavaScript และ PHP
และออกแบบโครงสร้ำงเวบ็ไซตด์ว้ย Bootstrap Framework 
 โดยจำกกำรพฒันำเวบ็ไซต ์บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ำกดั สำมำรถช่วยใหลู้กคำ้หรือผูส้นใจ
ไดเ้ขำ้ถึง บริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ำกดั และสำมำรถติดข่ำวสำรหรือขอ้มูลผำ่นทำงเวบ็ไซตพ์ตัฒนำ
พฒันำขึ้นมำได ้หรือจะติดต่อสอบถำมก็สำมำรถใชง้ำนไดใ้นเวบ็ไซตไ์ดเ้ลย    
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำเวบ็ไซตบ์ริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ำกดั  
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 พฒันำรูปแบบเวบ็ไซตล์กัษณะ New tab Slide และ One page Slide  
 1.3.2 สำมำรถแสดงผลไดบ้นอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม 
 1.3.3 ฟังกช์นักำรท ำงำนบนเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย 
  1.3.3.1 หนำ้ HOME  
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   1.3.3.3.1 PROFESSIONAL NETWORKING AGENCY สำมำรถอธิบำย
                  ควำมหมำย 
   1.3.3.3.2 SHOW CASE สำมำรถดูผลงำนท่ีท ำ 
   1.3.3.3.3 PRODUCT SOLUTION สำมำรถเก็บขอ้มูลได ้
  1.3.3.2 ฝ่ัง SERVICE แสดงขอ้มูลกำรท ำงำนของแต่ละแผนก 
   1.3.3.2.1 สำมำรถอธิบำยเก่ียวกบัแผนก MARKETING STATISTICS 
   1.3.3.2.2 สำมำรถอธิบำยเก่ียวกบัแผนก CREATIVE 
   1.3.3.2.3 สำมำรถอธิบำยเก่ียวกบัแผนก MEDIA BUYER 
   1.3.3.2.4 สำมำรถอธิบำยเก่ียวกบัแผนก BISINESS CONSULT 
   1.3.3.2.5 สำมำรถอธิบำยเก่ียวกบัแผนก PRODUCTION 
  1.3.3.3 สำมำรถดูผลงำนของบริษทัไดท้ั้งหมด (WORK) 
  1.3.3.4 สำมำรถดูโพสตข์่ำวสำรจำกทำงบริษทั (BLOG) 
  1.3.3.5 สำมำรถกรอกขอ้มูลสมคัรงำน (CAREERS) 
  1.3.3.6 สำมำรถติดต่อกบัทำงบริษทั (CONTACT) 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหก้ำรแสดงผลลพัธ์ผำ่นทำงหนำ้จอบนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มไดอ้ยำ่งสวยงำม 
 1.4.2 ช่วยท ำใหเ้วบ็ไซตดู์ทนัสมยัและใชง้ำนไดง้่ำยขึ้น 

1.4.3 ช่วยเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
 ในกำรด ำเนินงำนจดัท ำโครงงำนสหกิจศึกษำ พฒันำเวบ็ไซตบ์ริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ำกดั 
มีล ำดบัขั้นตอนกำรจดัท ำ ดงัน้ี 
 1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล (Requirement Gathering and Detailed 
Study) 
 คณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรรวบรวมควำมตอ้งกำรโดยมีกำรประชุมร่วมกนักบัพนกังำนท่ีปรึกษำ
ในขั้นตอนแรกเป็นกำรศึกษำและทดลองใช้งำนเว็บไซต์เดิม เพื่อหำขอ้ผิดพลำดและจุดพกพร่อง
ต่ำงๆ ของเวบ็ไซตว์่ำมีจุดใดท่ีควรแกไ้ขบำ้ง รวมถึงรวบรวมขอ้มูล รูปภำพ และส่ือต่ำงๆ ท่ีจะตอ้ง
แสดงบนเว็บไซต์ สอบถำมถึงขอบเขตกำรท ำงำนและรวบรวมปัญหำท่ีได้เพื่อน ำไปแก้ไขและ
ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภำพ และครอบคลุมมำกท่ีสุด 
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1.5.2 วิเครำะห์ระบบงำน (System Analysis) 
 เป็นขั้นตอนในกำรน ำขอ้มูลควำมตอ้งกำรและขอบเขตจำกกำรรวบรวมขอ้มูลมำท ำกำร
วิเครำะห์ และวำงแผนกำรปฏิบติังำน เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรให้มำกท่ีสุด  โดยน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์โดยใช้แผนภำพ UML (Unified Modeling Language) ประกอบด้วย Use Case 
Diagram ในกำรน ำเสนอองค์ประกอบของฟังก์ชนัหลกัของระบบ ขั้นตอนกำรท ำงำนของแต่ละ
ฟังกช์นั  
 1.5.3 ออกแบบระบบงำน (System Design) 
 ในขั้นตอนน้ีจะท ำกำรออกแบบระบบท่ีจะน ำมำใช้จริง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
เว็บไซต์บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ำกดั ท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ให้มำกท่ีสุด โดยท ำ
กำรออกแบบโครงสร้ำงของเวบ็ไซตใ์หม่ รวมถึงเลือกเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นกำรพฒันำ  
   1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม (Architectural Design) 

สถำปัตยกรรมท่ีใช้จะเป็นแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ จะเป็นรูปแบบท่ีโฮสต์ ท ำ
หน้ำท่ีเป็นเซิฟเวอร์แบบท ำงำนตลอดเวลำ (Always-on) ซ่ึงท ำหน้ำท่ีให้บริกำรแก่เคร่ือง
ไคลเอนต ์ซ่ึงจะท ำหนำ้ท่ีร้องขอบริกำรผำ่น กำรท ำงำนเร่ิมตน้ท่ีโปรแกรมดำ้นไคลเอนตท์ ำ
กำรร้องขอ โดยผ่ำน HTTP request ไปยงัเซิฟเวอร์ เม่ือไคลเอนต์ได้รับขอ้มูลจำก HTTP 
Response แล้ว ก็จะท ำกำรแปลควำมหมำยของข้อมูลเพื่อแสดงผลท่ีจอภำพ ขณะท่ี
เซิร์ฟเวอร์ เม่ือรับ HTTP Request แลว้จะท ำกำรแปลควำมหมำยของขอ้มูลท่ีไดรั้บ เพื่อส่ง
ออปเจค ท่ีดำ้นไคลเอนตต์อ้งกำรกลบัไปโดยผำ่น HTTP Response 

  1.5.3.2 ออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design) 
ฐำนขอ้มูลระบบมีปริมำณของขอ้มูลจ ำนวนมำก และตอ้งเป็นแบบเรียลไทม์โดย

เลือก Database รูปแบบ NoSQL เป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของ Database ท่ีมีข้อมูล
ขนำดใหญ่และไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลแบบ Table เดียวท่ีตอ้งมี
ขอ้มูลเหมือนกนัทั้งหมดในหน่ึง Table แต่สำมำรถจดัเก็บขอ้มูลแบบไดห้ลำยรูปแบบ และ
โครงสร้ำงท่ีมีควำมยืดหยุ่น ท ำให้กำรใช้งำนมีควำมรวดเร็วกว่ำ และง่ำยต่อกำรขยำย
ฐำนขอ้มูล 

  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 
ส่วนติดต่อผูใ้ชห้รือหน้ำจอระบบ มีกำรออกแบบโดยใช้ภำษำโดยใช ้Vue.js เป็น 

JavaScript Framework ใชส้ ำหรับพฒัำ UI (User Interface), Quasar Framework ใน Quasar 
จะเป็น Full Frontend Framework ท่ีมี Tooling และ UI เป็นของตวัเอง ช่วยลดระยะเวลำใน
กำรออกแบบ UI (User Interface) ลง โดยรูปแบบและหน้ำของระบบจะออกแบบให้
ผู ้ใช้งำนเข้ำใจง่ำย เน้นเรียบง่ำย และโทนสีท่ีสุภำพ ออกแบบโดยใช้หลักกำรของ 
Responsive เพื่อสำมำรถรองรับกำรใชง้ำนทุกอุปกรณ์ 
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 1.5.4 จัดท ำหรือพฒันำระบบ (System Development) 
 ท ำกำรเขียนชุดค ำสั่งเพื่อสร้ำงเว็บไซต์ตำมท่ีไดอ้อกแบบไว ้รวมถึงกำรตกแต่งภำพต่ำงๆ 
โดยไดพ้ฒันำเป็น One page slide หรือ New tab รวมถึงกำรออกแบบรูปภำพและส่ือท่ีจะแสดงบน
เวบ็ไซตใ์หส้วยงำมและเหมำะสม โดยท ำกำรเขียนชุดค ำสั่งดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code และ
มีกำรน ำ Bootstrap Framework มำช่วยในกำรออกแบบเว็บไซต์ให้จดัเรียงง่ำยขึ้นสวยงำม พฒันำ
ดว้ยภำษำ HTML5, PHP, CSS และ JavaScript เป็นตน้ 

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล (System Testing) 
 คณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรทดสอบและพฒันำระบบไปพร้อมๆ กนั โดยให้พนักงำนท่ีปรึกษำ
และผูบ้ริหำรทดลองใชง้ำนเวบ็ไซตใ์นสภำพแวดลอ้มจริง เพื่อทดสอบควำมพึงพอใจของผูใ้ช ้และ
รับขอ้เสนอแนะมำปรับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตใ์หถู้กตอ้งมำกท่ีสุด 

1.5.5 จัดท ำเอกสำร 
 เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจดัท ำโครงงำน วิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินโครง เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและคู่มือกำรใชง้ำนในกำรท ำ
เวบ็ไซตส์ ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 
 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

กิจกรรม 
2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.รวบรวมขอ้มูล     
2.วิเครำะห์ระบบ     
3.ออกแบบระบบ     
4.พฒันำระบบ     
5.ทดสอบระบบ     
6.จดัท ำเอกสำร     
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC  CPU Intel core i7-8700  Hard Disk l TB.  

            RAM 16 GB.  GTX 1060 Power Supply Seasonic 700W+ 
 
 1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
  1.7.2.1 ระบบปฏิบติักำร Microsoft Windows 10 
  1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
  1.7.2.3 Bootstrap Framework 
  1.7.2.4 Web Browser Google Chrome 

 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ัดท าได้ท าการศึกษาค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี

เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโคงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 หลกัการออกแบบเว็บไซต์1 
 การออกแบบเวบ็ไซตใ์นขั้นตอนน้ีเป็นการวางโครงสร้างทั้งหมดของเวบ็ไซต ์วา่แต่ละหนา้
จะประกอบดว้ยเน้ือหาอะไรบา้ง มีภาพประกอบ ตาราง ตลอดจนการเช่ือมโยงเวบ็เพจแต่ละหนา้เขา้
ดว้ยกนั และมีองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบดงัน้ี  

1.การก าหนดโครงสร้างเวบ็ไซต ์ 
เป็นการออกแบบส่วนประกอบทั้งหมดของเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการให้ผูช้มเขา้มาเยี่ยม

ชมไดท้ราบ เช่น ทั้งเวบ็ไซตจ์ะมีก่ีหนา้  แต่ละหนา้จะมีเน้ือหาอะไร เน้ือหาแต่ละส่วนจะเช่ือมโยง
กนัอย่างไร เปรียบเสมือนการเขียนหนังสือท่ีแบ่งเน้ือหาออกเป็นบทย่อยๆ และแต่ละบทมีหัวขอ้
ยอ่ยเรียงล าดบักนัไป 

 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งโครงสร้างเวบ็ไซตก์ารออกแบบเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัสินคา้ตกแต่งบา้น 
 
 
 
 

 
1 https://sites.google.com/site/peeloawhy/dreamweaver-8/computer-ms-web 
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2. การออกแบบหนา้เวบ็เพจหลกั (Index.html)  
  หนา้แรกของเวบ็เพจถือเป็นหนา้ส าหรับตอ้นรับแขก เป็นหนา้ตาของเวบ็ไซต ์เม่ือ
ผูช้มเปิดเขา้มาก็จะพบกบัหนา้น้ีเป็นอนัดบัแรก โดยปกติหนา้แรกจะมีองคป์ระกอบหลกั คือ โลโก้
องคก์ร  แถบช่ือองคก์ร  รูปภาพ  โฆษณา  และแถบลิงกเ์ขา้สู่เวบ็ไซต ์

 
รูปท่ี 2.2 การออกแบบหนา้เวบ็เพจหลกั 

3. การออกแบบหนา้โฮมเพจ (Home.html)  
  หน้าโฮมเพจหรือหน้าแรกเป็นหน้าเร่ิมตน้ของเว็บไซต์ หรืออาจเป็นเสมือนหน้า
สารบญัของหนงัสือท่ีจะบอกให้ผูอ่้านทราบว่าในแต่ละบทประกอบไปดว้ยเร่ืองอะไร อยู่หนา้ไหน 
การจะเขา้สู่หน้าอ่ืนๆ จะตอ้งสร้างลิงก์หรือการเช่ือมโยงเอาไว ้โดยน าโครงร่างจากหน้า Index 
บางส่วนมาใช ้

 
รูปท่ี 2.3 การออกแบบหนา้โฮมเพจ 
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4. การออกแบบหนา้สินคา้ใหม่ (newproduct.html)  
  หนา้สินคา้ใหม่ใชส้ าหรับแสดงรายการสินคา้ใหม่ๆ หรือสินคา้ท่ีขายดี เพื่อใหผู้ ้

เยีย่มชมสนใจเลือกซ้ือ 

 
รูปท่ี 2.4 การออกแบบหนา้สินคา้ใหม่ 

5. การออกแบบหนา้แคตตาลอ็ก (Catalog.html)  
  หนา้น้ีคลา้ยกบัหนา้สินคา้ใหม่ แต่จะเป็นหนา้ท่ีรวมสินคา้ทั้งหมดไว ้โดยแยกเป็น
หมวดหมู่อยา่งชดัเจน  มีทุกกลุ่มสินคา้ทั้งสินคา้ใหม่และสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายอยูปั่จจุบนั 

 
รูปท่ี 2.5 การออกแบบหนา้แคตตาลอ็ก 
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6. การออกแบบหนา้ขอ้มูลบริษทั (Prole.html)  
  เว็บเพจหน้านน้ีจะบรรจุขอ้มูลประวติัของบริษทั  หน่วยงาน  ตลอดจนผลงานท่ี
ผา่นมาอาจใชช่ื้อ about.html 

 
รูปท่ี 2.6 การออกแบบหนา้ขอ้มูลบริษทั 

7. การออกแบบหนา้สมคัรสมาชิก (mumber.html) 
  เป็นหนา้ส าหรับให้ผูเ้ขา้ชมสามารถสมคัรเป็นสมาชิกเวย็ไซต ์หรือลงทะเบียนเพื่อ
รับสิทธิพิเศษ เช่น เม่ือซ้ือสินคา้จะมีส่วนลด หรือไดค้ะแนนสะสม เป็นตน้  หนา้สมคัรสมาชิกจะไม่
เหมือนกบัหนา้อ่ืนๆ เพราะตอ้งออกแบบให้เป็นไดนามิก (Dynamic)  คือตอ้งรับขอ้มูลจากผูใ้ช้เขา้
ม า สู่ ฐ า นข้อ มู ล  ดั ง นั้ น  ก า รส ร้ า ง เ ว็ บ เ พ จหน้ า น้ี ต้ อ ง ใ ช้ แ อปพ ลิ เ ค ชัน ฐ าน ข้ อ มู ล
เช่น  ASP  PHP  และ  MS-Access  เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.7 การออกแบบหนา้สมคัรสมาชิก 

 โดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทฤษฏีการออกแบบเวบ็ไซต์เพื่อใช้ในการวางโครงสร้างทั้งหมด
ของเวบ็ไซต ์ วา่แต่ละหนา้จะประกอบดว้ยเน้ือหาอะไรบา้ง มีภาพประกอบ  ตาราง  ฯลฯ  ตลอดจน
การเช่ือมโยงเวบ็เพจแต่ละหนา้เขา้ดว้ยกนั 
 
2.2 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์2 
 การออกแบบเวบ็ไซตใ์หน่้าสนใจมีเทคนิคท่ีจะตอ้งพิจารณา 3 ประการ คื 
  1. ออกแบบเว็บไซต์ท่ีเน้นเน้ือหา  เว็บไซต์บางประเภทจะเน้นเน้ือหา หรือ 
ข้อความเป็นหลัก ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยตัวหนังสือ  มีภาพประกอยบ้างแต่ไม่มาก 
เช่น  เอน็ไซโคพีเดีย  ดิกชนันารี ฯลฯ 
 

 
2 https://sites.google.com/site/peeloawhy/dreamweaver-8/computer-ms-web 
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รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้เน้ือหา 

 
  2. ออกแบบเว็บไซต์ท่ีเน้นกราฟิก เว็บไซต์ชนิดน้ีจะเป็นภาพหรือกราฟิกในการ
น าเสนอเร่ืองราว  ส่วนขอ้ความอาจมีบา้งเลก็นอ้ย 

 
รูปท่ี 2.9 ตวัอยา่งการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้กราฟิก 
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  3. ออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้ทั้งเน้ือหาและภาพ เวบ็ไซตป์ระเภทน้ีจะให้น ้ าหนักทั้ง
ขอ้ความและรูปภาพในสัดส่วนท่ีเท่า ๆ กนั   

 
รูปท่ี 2.10 ตวัอยา่งการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้ทั้งเน้ือหาและภาพ  

 
2.3 ภาษา HTML3  
 คือ ภาษาหลกัท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปใชใ้นการเขียนหนา้เวบ็เพจ HTML  ย่อมาจากค าว่า 
Hyper Text Markup Language และขอ้ดีของภาษา HTML สามารถใช้งานไดก้บัคอมพิวเตอร์และ
ปฏิบติัการไดห้ลากหลาย HTML ยงัเป็นภาษาท่ีใช้ Tag เป็นตวัก าหนดการแสดงผลของเว็บเพจท่ี
ต่างเช่ือมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink อีกอย่างภาษา HTML นั้นยงัสามารถเขียนโดยใช้
โปรแกรมไดห้ลายอยา่ง เช่น Visual Studio Code, EditPlus เป็นตน้ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดน้ าไปใช้
งานในการสร้างโครงเวบ็เพจต่าง ๆ และยงัรวมถึงการจดัเรียงขององคป์ระกอบของเวบ็ และน ามา
ประยกุตใ์ชง้านในการสร้างโครงเวบ็พื้นฐานต่าง ๆ ของหนา้เวบ็เพจ เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 2.11 ตวัอยา่งภาษา HTML 

 โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าภาษา HTML มาใช้ในส่วนของการเขียนหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าและ
ส่วนต่าง ๆ ของเวบ็ไซต ์

 
3 https://medium.com/open-source-technology/html5-basic-1-b27b0f6464c1 

https://medium.com/open-source-technology/html5-basic-1-b27b0f6464c1
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2.4 ภาษา CSS4 

 
รูปท่ี 2.12 ภาษา CSS 

 คือ ภาษาท่ีเอาไวใ้ช้ในการจดัรูปแบบหรือตกแต่งความสวยงามของการแสดงผลเอกสาร 
HTML ให้มี สีสัน หน้าตา ระยะห่าง พื้นหลัง และอีกมากมาย เป็นต้น CSS ย่อมาจากค าว่า 
Cascading Style Sheet ซ่ึงมีลักษณะเป็นภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax โดยเฉพาะ ดังนั้น
ภาษา CSS จึงได้มีความนิยมน ามาใช้น านวนมาก สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการดีไซน์ของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของเวบ็ทั้งหมดในทุกสัดส่วน   
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าภาษา CSS มาใชใ้นส่วนของการจดัหนา้ต่าง ๆ ของเวบ็ไซต ์พีเอ็นเอ 
ดิจิตอลจ ากดั ท าใหเ้วบ็ไซตเ์รียบร้อย และสวยงามมากยิง่ขึ้น 

 
2.5 ภาษา PHP5 

 
รูปท่ี 2.13 ภาษา PHP 

 คือ ภาษา PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home 
Page Tools เป็นภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกน้ีจะเป็นค าสั่งต่าง ๆ ซ่ึง
เก็บอยู่ในไฟล์ท่ีเรียกว่า script และเวลาใช้งานจ าเป็นตอ้งอาศยัตวัแปร ชุดค าสั่ง เช่น JavaScript , 

 
4 https:// medium.com/@hemhongsa.1994/สรุปพื้นฐาน-css-f60ba0c466a9 
5 https:// www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
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Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรั้บการพฒันาและ
ออกแบบมา เพื่อให้งานในการสร้างเอกสารแบบ  HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหา
ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language นั้น น ามาประยกุตใ์ชง้านในการเขียนเวบ็ทั้งหมด  
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าภาษา PHP มาใชใ้นส่วนของการพฒันาระบบหลงับา้นของเว็บไซต์
และเป็นภาษาท่ีใชง้านไดดี้และท างานสะดวกยิง่ขึ้นจึงน ามาใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต ์
 
2.6 JavaScript6 

 
รูปท่ี 2.14 สัญลกัษณ์ JavaScript 

 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต เป็นภาษาท่ีมี
ความนิยมเป็นอย่างมาก JavaScript เป็นภาษาคริปตเ์ชิงวตัถุ ท่ีเรียกว่า “สคริปต”์ (script) ซ่ึงในการ
สร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์ใชร่้วมกบั HTML เพื่อให้เวบ็ไซตข์องเราดูมีการเคล่ือนไหวและสามารถ
ตอบสนองของผูใ้ชง้านไดม้ากขึ้น น ามาประยกุตใ์ชใ้นการใชค้  าสั่งการาแลค็ ในการท าการ 
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าภาษา JavaScript มาใช้ในส่วนของการเขียนหน้าเว็บไซต์จะเอาไป
รวมกบัภาษา HTML เพื่อใหใ้ชง้านไดดี้ขึ้น 

 
2.7 เทคนิคการท า Responsive Design7 
 Responsive Design คือ เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ซ่ึงจะมีการปรับเปล่ียน
ขนาดของเว็บไซต์ ให้เหมาะสบกบัการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ รวมถึงความละเอียดของ
หนา้จอในอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั เช่น คอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็ เป็นตน้ 
 

 
6 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
7 https://nbdigital.in.th/บทความ/48/เทคนิคการท า-Responsive-Design-ท่ีจะช่วยใหเ้วบ็ไซตข์องคุณ  
  น่าสนใจ- 
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 หลกัการท างานของ Responsive Design 
 การออกแบบเวบ็ไซตแ์บบ Responsive น้ีจะใชก้ารก าหนดขนาดของเวบ็ไซตด์ว้ย HTML, 
CSS3 และ JavaScript ครับ ซ่ึงสามารถปรับขนาดของเวบ็ไซตไ์ดต้ามขนาดของอุปกรณ์ท่ีใชง้านอยู่ 
โดยท่ีหน้าเว็บไซต์จะมีเพียงแค่ 1 URL เท่านั้น ไม่จ าเป็นตอ้งแยกเว็บไซต์เป็นเวอร์ชั่น Desktop 
หรือ Mobile เหมือนแต่ก่อน ซ่ึงเม่ือเปิดเวบ็ไซตด์ว้ยหนา้จอคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค หรือจอโทรทศัน์
ท่ีมีขนาดจอกวา้ง เว็บไซต์แบบ Responsive Design น้ีก็จะแสดงผลไดอ้ย่างเต็มจอ แต่เม่ือเปิดดว้ย
แทบ็เลต็หรือโทรศพัทมื์อถือ เวบ็ไซตก์็ยงัสามารถปรับขนาดตามไดอ้ยา่งพอดี โดยองคป์ระกอบใน
เว็บไม่ผิดเพี้ยน การท า Responsive Design จึงท าให้ผูใ้ช้งานไม่ตอ้งคอยเล่ือนซ้ายขวาให้วุ่นวาย 
เพียงแค่เล่ือนลงแนวตั้งตามปกติเท่านั้น อีกทั้งขนาดของตวัหนงัสือก็สามารถปรับให้ตวัใหญ่ขึ้นได้
อีกดว้ยเพื่อใหส้ะดวกเวลาดูกบัอุปกรณ์ท่ีมีหนา้จอเลก็ ไม่ตอ้งคอยเพ่งอ่านอีกต่อไป 
 หลกัการออกแบบ Responsive Design จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั ๆ 3 ส่วนคือ 
 1. Fluid Grid  คือ การออกแบบ Lay out โดยใชก้ริดท่ีมีความยืดหยุ่น ซ่่ึงไม่มีการก าหนด

ขนาดตายตวัเป็น PX แต่จะใชก้ารก าหนดเป็น % แทน 

 
รูปท่ี 2.15 Fluid Grid   

 2. Flexible Images and Media  คือ รูปและส่ือมีเดีย เช่น ความกวา้งของรูปจะก าหนดให้
สามารถแสดงผลโดยใช ้% กบัขนาดของหนา้จอ แทนการก าหนดความกวา้งเป็น PX 
 3. CSS3 Media Queries คือ การใช้โคด้ก าหนด Style Sheet พื้นฐานและเขียนโคด้ก าหนด 
Style Sheet  ส าหรับหนา้จอขนาดต่าง ๆ ไว ้
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าภาษา Responsive มาใช้ในส่วนของการจดัหน้าโมบายหรือหน้าจอ
ต่าง ๆใหส้ามารถใชง้านไดเ้หมือน ๆ กนัทุกหนา้จอ 
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2.8 Bootstrap8 

 
รูปท่ี 2.16 Front-end Framework Booststrap 

 คือ Front-end Framework ท่ีรวบรวมภาษา HTML, CSS และ JS เขา้ดว้ยกนัทั้งหมด ซ่ึงจะ
ช่วยให้การพฒันาเว็บไซต์ของเราเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็นระเบียบท าให้น าใช้งานมากขึ้น ซ่ึงตวั 
Booststrap เป็นเฟรมเวิร์คส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์แบบ  Responsive ส าคัญตัวหน่ึง แถมเป็น
เคร่ืองมือท่ีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน เป็นท่ีนิยมส าหรับ โปรแกรมเมอร์ น ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการเขียนเวบ็ไซตเ์พื่อให้ง่ายต่อการรองรับทุกขนาดหนา้จอทั้งหนา้จอทั้งหนา้จอพีซี 
และหน้าจอโมบาย โดยคณะผูจ้ดัท าได้น า Bootstrap มาใช้ในส่วนของการจดัความสวยงามของ
เวบ็ไซตจ์ะเหมือนรวมภาษา CSS และ JS เขา้ดว้ยกนั 
 
2.9 โปรแกรม XAMPP9 
 คือ โปรแกรม Apache web server เอาไวใ้ชใ้นการจ าลอง Web Server เพื่อน าไปทดสอบ 
สคลิปหรือเวบ็ไซตใ์นเคร่ืองของเรา โดยไม่ตอ้งเช่ือมอินเทอร์เน็ตและไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายใด ๆ และ
งานต่อการติดตั้งการใชง้านโปรแกรมของ XAMPP นั้นจะมาพร้อมกบั PHP ภาษาส าหรับนกัพฒันา
เวบ็และแอปพลิเคชนัท่ีเป็นท่ีนิยม MySQL ฐานขอ้มูล Apache จะท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็ เซิร์ฟเวอร์ Perl 
อีกทั้งยงัมาพร้อมกบั OpenSSL, PHPMyAdmin ระบบบริหารฐานขอ้มูลท่ีพฒันาโดย PHP เพือ่ใช้
เช่ือมต่อไปยงัฐานขอ้มูล สนบัสนุนฐานขอ้มูล MySQL และ SQLite 
  โปรแกรม XAMPP สามารถใชง้านได ้4OS ไดแ้ก่ 

1. Window สามารถใชง้านไดก้บั windows รุ่น 2000,2003, xp,vista,windows 7 
2. Linux ส าหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu 
3. Max Os X 
4. Solaris ส าหรับ Solaris 8 และ Solaris 9  

 
8 https://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/96/bootstrap-คืออะไร 
9 www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html 
 

http://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/96/bootstrap-คืออะไร
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น ามาประยกุตใ์ชใ้นการจ าลองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ เพื่อมาทดสอบสคร้ิปในเคร่ืองของเราก่อนน าไปขึ้น
เวบ็ออนไลน์จริง โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าโปรแกรม XAMPP มาใชใ้นส่วนของหลงับา้นของเวบ็ไซต์
ไดท้ าการสร้างดาตา้เบสขึ้นมาทดลองการชง้านจริง 

 
รูปท่ี 2.17 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม XAMPP 

 



บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
 ช่ือสถานท่ีประกอบการ : PNA Digital Co., Ltd (ส านกังานดุสิต) 
 ท่ีตั้ง    : 98 15 ถนน เทอดด าริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  

     กรุงเทพฯ 10300 
 โทรศพัท ์  : 080-059-7488 , 063-389-1444 , 095-469-6296 
 Email    : support@pna.co.th 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของ บริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั PNA Digital Agency (Professional Networking Agency) เป็นบริษทัท่ีจดัท าแผนการ
ตลาดอย่างเต็มรูปแบบท่ีประกอบไปด้วยแคมเปญสร้างสรรค์ท่ีสามารถก าหนดเป้าหมายและ
ขอ้ความท่ีเหมาะสมต่อผูช้ม ดว้ยทีมวิจยัและออกส ารวจสามารถเขา้ใจเป้าหมายอย่างเต็มท่ี คิดคน้
แคมเปญท่ีสร้างสรรค์ดึงดูดความสนใจของผูช้ม น าไปสู่การรับรู้ถึงแบรนด์ ประกอบธุรกิจ
ครอบคลุมถึงการออกแบบเวบ็ไซต ์เวบ็เพจ เพื่อสร้างยอดขายทางการตลาด 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รของ บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ากดั 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บคือ นักพฒันา (Development) ท าหน้าท่ีในการพฒันาเว็บไซต์ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยท าการออกแบบการท างานระบบต่างๆ ของเวบ็ไซต ์

3.4.1 ได้รับมอบหมายให้ท า Sitemap ของ Perfect Companion (PCG) โดยต้องมีการให้
พนกังานท่ีปรึกษาตรวจงานก่อนเสมอถึงจะส่งต่อได ้

รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่ง Sitemap ของ Perfect Companion (PCG) 
 
 

CEO 

PROJECT MANAGER 

CREATIVE DIGITAL MARKETING PRODUCTION MEDIA BUSINES

S 

DEVELOPMENT SELL 
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3.4.2 ได้รับมอบหมายให้เช็คข้อมูลผู ้ท่ีลงทะเบียนของ  YACHIYODA ว่ามีข้อมูลผิด

ตรงไหน โดยไดท้ าการแกไ้ขในส่วนของ ภาค/ แขวง/ เขต/ จงัหวดั/ เบอร์ 

รูปท่ี 3.4 ขอ้มูลผูท่ี้ลงทะเบียนของ YACHIYODA 
 

3.4.3 ไดรั้บมอบหมายให้ท าใบเสนองานลูกคา้ โดยตอ้งมีการให้พนักงานท่ีปรึกษาตรวจ
งานก่อนเสมอถึงจะส่งต่อได ้

รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งใบเสนองานลูกคา้ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 ช่ือ-นามสกุล :  คุณเฉลิมวุธ เท่ียงตรง   
 ต าแหน่ง :  Head of Technology 
 อีเมล  :  Chaloemwoot@pna.co.th 
  
 ช่ือ-นามสกุล :  คุณมาวิน     ยนืยงวฒันากู   
 ต าแหน่ง :   Programmer 
 อีเมล  :  Marwinkkz@gmail.com 
  
 ช่ือ-นามสกุล :  คุณศุภโชค  จิรวฒันาภิมงคล   
 ต าแหน่ง :  Programmer 
 อีเมล  :  fouboyza009@hotmail.com 
 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 11 กนัยายน 2564 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 
 การพฒันาเว็บไซต์ของบริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ากดั เพื่อแกไ้ขปัญหาของเว็บไซต์เดิมท่ี
แสดงผลล่าช้า มีอาการกระตุกเม่ือเล่ือนเมาส์ และมีชุดค าสั่งท่ีไม่ไดใ้ช้งาน โดยระบบงานใหม่จะ
เร่ิมตั้งแต่การออกแบบคอนเทนท ์การออกแบบโครงร่างและโครงสร้าง ตลอดจนการเขียนชุดค าสั่ง 
พัฒนาด้วยโปรแกรม Visual Studio Code มีการน า  score page มาใช้ในหน้า Home และ หน้า 
Services มีการน า Bootstrap เข้ามาช่วยจัดเรียงส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการเขียน
ชุดค าสั่ง ภาษาท่ีน ามาใช้คือ HTML , JS , View และใช้โปรแกรม FileZilla ท า URL เพื่อน าไปใช้
ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ให้บริษทั โดยเว็บไซต์ประกอบด้วย 5 เมนู ได้แก่ Hope , Services , Work,Blog , 
Career , Contact โดยเน้ือหาทั้งหมดจะแบ่งเป็นหนา้ๆ รองรับการแสดงผลแบบ Responsive ท าให้
สามารถเขา้ชมจากทุกแพลตฟอร์ม  
 
4.2 โครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map) 

 
รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ากดั 

 



23 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของโครงสร้างเวบ็ไซต ์บริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ากดั 
รายการ ค าอธิบายรายละเอยีด 

HOME PAGE  
Professional Networking Agency บองความเป็นตวัตนของบริษทั PNA 
Show Case แสดงตวัอยา่งงานของลูกคา้ท่ีเคยร่วมงานกบับริษทั PNA 
Product Solution แบบฟอร์มส าหรับลูกคา้ท่ีสนใจติดต่อบริษทั 
SERVICES PAGE  
Marketing Statistics น าเสนอประสิทธิภาพของแผนก 
Creative น าเสนอประสิทธิภาพของแผนก 
Media Buyer น าเสนอประสิทธิภาพของแผนก 
Business Consult น าเสนอประสิทธิภาพของแผนก 
Production น าเสนอประสิทธิภาพของแผนก 
WORK PAGE  
All Brand ผลงานทั้งหมดท่ีทางบริษทัไดร่้วมงานกบัลูกคา้ 
Show Brand แสดงผลงาน 
BLOG PAGE  
All Blog ขอ้ความข่าวสารทั้งหมดของทางบริษทั 
Show Blog แสดงข่าวสารทั้งหมอของบริษทั PNA 
CAREER PAGE  
All Jobs แสดงแผนกท่ีเปิดรับสมคัรทั้งหมด 
Creative แผนก Creative 
Marketing แผนก Marketing 
Media แผนก Media 
Technology แผนก Technology 
Recommended Job แสดงต าแหน่งของแผนกท่ีเปิดรับสมคัร 
Job Page บอกรายละเอียดและคุณสมบติัของผูส้มคัร 
Form แบบฟอร์มในการกรอกใบสมคัร 
CONTANT PAGE  
Address and Map ท่ีตั้งและแผนท่ีบริษทั PNA 
Contact ช่องทางติดต่อกบัทางบริษทั 
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4.3 การท างานของระบบ 
 4.3.1 การวิเคราะห์ระบบ 
  4.3.1.1 แสดงฟังกช์นัการท างานของระบบดว้ย Use Case Diagram 

 
 

รูปท่ี 4.2 Use Case Diagram ของเวบ็ไซต ์บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ากดั 
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  4.3.1.2     แสดงรายละเอียดของยสูเคส (Use Case Description) 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของ Use case : HOME 
Use Case Name HOME 
Use Case ID UC001 
Actors User 
Description แสดงหนา้ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของบริษทั PNA แสดงตวัอยา่งงาน

ท่ีเคยร่วมกนัลูกคา้ และสามารถส่งขอ้มูลเพื่อใหท้างบริษทัติดต่อกบัได ้
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1) ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านอยูใ่นหนา้ Home 

2) ระบบแสดงขอ้ความเพื่อบ่งบอกความเป็นตวัตนของบริษทั PNA 
3) ระบบแสดงแบรนดผ์ลงานแนะน าของลูกคา้ท่ีเคยร่วมงาน 

3.1 ถา้ผูใ้ชง้านคลิกปุ่ ม Show All ระบบจะแสดงหนา้ Work 
3.2 ถา้ผูใ้ชง้านไม่คลิกปุ่ ม Show All ผูใ้ชง้านสามารถเล่ือนลง 
เพื่อกรอกขอ้มูลการติด Product Solution ได ้

4) ระบบจะใหก้รอกแบบฟอร์มส าหรับผูใ้ชง้านท่ีสนใจจะติดต่อกบั
ทางบริษทั                         

Alternative Flows - 
Exception - 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของ Use case : SERVICES 
Use Case Name SERVICES 
Use Case ID UC002 
Actors User 
Description แสดงหนา้ท่ีบอกถึงแผนก วา่ทางบริษทั PNA มีแผนกอะไรบ่าง แลว้แต่

ละแผนกมีวิธีการหรือขั้นตอนในการท างานอยา่งไร 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านอยูใ่นหนา้ Services 

2. ระบบแสดงขอ้ความบอกถึงการท างานของแผนกการตลาด 
3. ระบบแสดงขอ้ความบอกถึงการท างานของแผนกโฆษณา 
4. ระบบแสดงขอ้ความบอกถึงการท างานของแผนกซ้ือพ้ืนท่ีส่ือ 
5. ระบบแสดงขอ้ความบอกถึงการท างานของแผนกปรึกษาธุรกิจ 
6. ระบบแสดงขอ้ความบอกถึงการท างานของแผนกออกแบบ 

Alternative Flows - 
Exception - 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของ Use case: WORK 
Use Case Name WORK 
Use Case ID UC003 
Actors User 
Description เป็นหนา้ท่ีแสดงผลงานทั้งหมดของทางบริษทัท่ีเคยไดร่้วมงานกบัลูกคา้ 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านอยูใ่นหนา้ Work 

2. ระบบจะแสดงผลงาน 
2.1 ถา้ผูใ้ชง้านคลิกรูปผลงาน ระบบจะแสดงหนา้ รูปของ     
       ผลงาน ช้ินนั้นทั้งหมด 
2.2 ถา้ผูใ้ชง้านไม่คลิกท่ีรูป ผูใ้ชง้านสามารถเล่ือนลง เพื่อดู   

ผลงานต่อไป 
Alternative Flows - 
Exception - 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดของ Use case: BLOG 
Use Case Name BLOG 
Use Case ID UC004 
Actors User 
Description เป็นฟังกช์นัในการบอกข่าวสารของทางบริษทั 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านอยูใ่นหนา้ Blog 

2. ระบบจะแสดงขอ้ความหรือข่าวสาร update ใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาดู 
Alternative Flows - 
Exception - 

 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดของ Use case: CAREER 
Use Case Name CAREER 
Use Case ID UC005 
Actors User 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีบอกถึงความตอ้งการรับสมคัรพนกังานท่ีจะเขา้

มาท างานร่วมกบับริษทั 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านอยูใ่นหนา้ Career 

2. ระบบแสดงเมนูใหค้นท่ีสนใจสมคัรงานไดรู้้วา่ทาง
บริษทัไดรั้บสมคัรแผนกอะไรบ่าง 

3. ระบบจะแสดงต าแหน่งงานของแต่ละแผนกวา่แผนก
ไหนรับต าแหน่งอะไรบ่าง 
3.1 ถา้ผูใ้ชง้านคลิกต าแหน่งท่ีสนใจ ระบบจะแสดง

หนา้รายละเอียดและคุณสมบติัของผูส้มคัร 
3.1.1 ถา้ผูใ้ชง้านคลิกปุ่ ม Apply Now ระบบก็

จะขึ้นหนา้กรอกแบบฟอร์มในการสมคัร
งาน 

3.1.2 ถา้ผูใ้ชง้านไม่คลิกปุ่ ม Apply Now 
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ผูใ้ชง้านก็สามารถคลิกกลบัเพื่อกลบัไม่ดู
แผนกหรือต าแหน่งอ่ืนๆได ้

3.2 ถา้ผูใ้ชง้านไม่คลิกต าแหน่งท่ีสนใจ ผูใ้ชง้าน
สามารถเล่ือนลง เพื่อต าแหน่งงานท่ีสนใจต่อไป 

Alternative Flows - 
Exception - 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดของ Use case: CONTACT 

Use Case Name CONTACT 
Use Case ID UC006 
Actors User 
Description เป็นฟังกช์นัแบบฟอร์มส าหรับผูใ้ชง้านท่ีสนใจติดต่ดกบัทาง

บริษทั 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านอยูใ่นหนา้ Contact 

2. ระบบจะใหก้รอกแบบฟอร์มส าหรับผูใ้ชง้านท่ีสนใจ
จะติดต่อกบัทางบริษทั 

3. ระบบจะแสดงท่ีตั้งของบริษทั เบอร์โทรติดต่อ อีเมลล์ 
และแผนท่ีท่ีตั้งของบริษทั PNA 

Alternative Flows - 
Exception - 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดของ Use case: LOGIN 
Use Case Name LOGIN 
Use Case ID UC007 
Actors Admin 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีใหท้างผูดู้แลระบบเขา้สู่ระบบหลงับา้น 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบอยูใ่นหนา้ Login 

2. ผูดู้แลระบบจะท าการลอ็กอินเขา้สู่ระบบ 
2.1 ถา้ขอ้มูลหรือรหสัถูกตอ้ง ก็จะเขา้สู่ระบบไดเ้ลย 
2.2 ถา้ขอ้มูลหรือรหสัไม่ถูกตอ้ง ระบบก็จะท าการให้ 

                    กรอกขอ้มูลใหม่ 
Alternative Flows - 
Exception - 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดของ Use case: PRODUCT SOLUTION DATA 

Use Case Name PRODUCT SOLUTION DATA 
Use Case ID UC008 
Actors Admin 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีบอกถึงขอ้มูลต่างๆของบริษทั PNA 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบอยูใ่นหนา้ Products 

2. ผูดู้แลระบบสามารถเขา้ไปดูขอ้มูลของบริษทั และ
ตรวจสอบไดว้า่ขอ้มูลนั้นถูกตอ้งหรือควรปรับแกต้รง
ส่วนไหน 

Alternative Flows - 
Exception - 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดของ Use case: EDIT SOLUTION DATA 
Use Case Name EDIT SOLUTION DATA 
Use Case ID UC009 
Actors Admin 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีใหผู้ดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูล 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือมีขอ้มูลใหม่ๆมาให ้Update 

2. ผูดู้แลระบบตรวจสอบขอ้มูลของระบบ 
3. เพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

Alternative Flows - 
Exception - 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดของ Use case: DELETE SOLUTION DATA 

Use Case Name DELETE SOLUTION DATA 
Use Case ID UC010 
Actors Admin 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็นหรือ

ขอ้มูลเก่าท่ีไม่ใชแ้ลว้ออก 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบอยูใ่นหนา้ Products 

2. ผูดู้แลระบบตรวจสอบขอ้มูล 
3. ผดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลเก่าๆหรือขอ้มูลท่ีไม่

จ าเป็นออกได ้
Alternative Flows - 
Exception - 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดของ Use case: CAREER DATA 
Use Case Name CAREER DATA 
Use Case ID UC011 
Actors Admin 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีบอกขอ้มูลของต าแหน่งสมคัรงาน 
Pre-Conditions - 
Post-Condition ผูส้มคัรรอการติดต่อกลบัจากบริษทั 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านอยูใ่นหนา้ Career 

2. ระบบแสดงเมนูใหค้นท่ีสนใจสมคัรงานไดรู้้วา่ทาง
บริษทัไดรั้บสมคัรแผนกอะไรบ่าง 

3. ระบบจะแสดงต าแหน่งงานของแต่ละแผนกวา่แผนก
ไหนรับต าแหน่งอะไรบ่าง 

Alternative Flows - 
Exception - 

 
ตารางท่ี 4.13 แสดงรายละเอียดของ Use case: EDIT DATA 

Use Case Name EDIT DATA 
Use Case ID UC012 
Actors Admin 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีเพิ่มขอ้มูลของต าแหน่งพนกังานท่ีทางบริษทั

ตอ้งการรับ 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบอยูใ่นหนา้ Career 

2. ผูดู้แลระบบตรวจสอบขอ้มูล 
3. เพิ่มแผนก หรือต าแหน่งงานท่ีวา่ง 
4. Update ลง Website PNA ให้ ๆ ผูใ้ชง้านไดรั้บรู้ 

Alternative Flows - 
Exception - 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงรายละเอียดของ Use case: DELETE DATA 
Use Case Name DELETE DATA 
Use Case ID UC013 
Actors Admin 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีลบต าแหน่งงานท่ีไม่ตอ้งการรับแลว้ 
Pre-Conditions - 
Post-Condition - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบอยูใ่นหนา้ Career 

2. ผูดู้แลระบบตรวจสอบขอ้มูล 
3. ลบหรือ น าขอ้มูลสมคัรงานท่ีมีคนสมคัรแลว้ออกจาก

หนา้ระบบ 
Alternative Flows - 
Exception - 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดของ Use case: MANAGE CONTECT DATA 

Use Case Name MANAGE CONTECT DATA 
Use Case ID UC014 
Actors Admin 
Description เป็นฟังกช์นัท่ีผูดู้แลระบบจะคอยดูขอ้มูลของ User ท่ีกรอกเขา้

มา 
Pre-Conditions - 
Post-Condition Admin จะติดต่อกลบัหา User 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือมีผูใ้ชร้ะบบเขา้มากรอกขอ้มูล

หนา้ Contact 
2. ผูดู้แลระบบจะไดรั้บขอ้มูลท่ีผูใ้ชร้ะบบกรอกมาผา่น

ทางอีเมล 
3. ผูดู้แลระบบจะติดต่อกลบัหาผูใ้ชร้ะบบ 

Alternative Flows - 
Exception - 
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4.3 โครงสร้างของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
 

Website_ps 
ps_id (int(11)) 
ps_name(varchar(50)) 
ps_email(varchar(20)) 
ps_ message(varchar(500)) 
ps_phone(int(10)) 
ps_service(text) 
ps_dete(detetime) 

 1 

 

  

 

 

 m 

 

 

m                                           1   

 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.3 Entity Relationship Diagram ของเวบ็ไซตบ์ริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

Website_cf 
cf_id (int(11)) 
cf_name(varchar(50)) 
cf_lastname(varchar(50)) 
cf_email(message(20)) 
cf_phone(int(10)) 
cf_division(text) 
cf_dete(detetime) 
cf_gender(text) 
cf_upload(text) 
ct_description(varchar(500)) 
 

Website_ct 
ct_id (int(11)) 
ct_name(varchar(50)) 
ct_email(varchar (20)) 
ct_ message(varchar(500)) 
ct_dete(detetime) 

มี 

มี 
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4.4 พจนานุกรมข้อมูล 
ตารางท่ี 4.16  รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Website_ps 

Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 
ps_id ล าดบั  Int(11)   Website_ps 
ps_name ช่ือ-นามสกุล  Varchar(50)     
ps_email อีเมล  Varchar(50)    
ps_message ขอ้ความ  Varchar(500)     
ps_phone เบอร์โทรศพัท ์  int(10)    
ps_service แผนก  text    
ps_dete วนัท่ี  datetime    

 

ตารางท่ี 4.17 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Website_ct 
Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

ct_id ล าดบั  int(11) Yes  Website_ct 
ct_name ช่ือ-นามสกุล  Varchar(50)     
ct_email อีเมล  Varchar(50)    
ct_message ขอ้ความ  Varchar(500)     
ct_dete วนัท่ี  datetime    

 
ตารางท่ี 4.18 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Website_cf 

Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 
cf_id ล าดบั  Int(11) Yes  Website_cf 
cf_name ช่ือ  Varchar(50)     
cf_lastname นามสกุล  Varchar(50)    
cf_email อีเมล  Varchar(50)    
cf_phone เบอร์โทรศพัท ์  int(10)    
cf_division แผนก  text    
cf_dete วนัท่ี  datetime    
cf_gender เพศ  text    
cf_upload อพัโหลดไฟล ์  text    
cf_description ขอ้มูลรายละเอียด  Varchar(50)    
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4.5 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 
 

รูปท่ี 4.4 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
 จากรูปท่ี  4 .4  แสดงหน้าแรกของ เว็บไซต์  หรือ Home page ซ่ึ งจะมีปุ่ ม เม นู เ ป็น
แฮมเบอร์เกอร์อยูด่า้นซา้ยเพื่อเช่ือมไปยงัเน้ือหาส่วนต่าง ๆ  

 
รูปท่ี 4.5 แสดงเน้ือหาของเมนู Services 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงเม่ือผูใ้ช้คลิกท่ีเมนู Services ระบบจะเด้งไปหน้า Servicer หน้าน้ีจะ
แสดงต าแหน่งและขอ้มูลบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงานของบริษทั 
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รูปท่ี 4.6 แสดงเน้ือหาของเมนู WORKS 

 จากรูปท่ี 4.6 เม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู Works ระบบจะเช่ือมไปหนา้ผลงานท่ีบริษทัไดร่้วมงานกบั
แบรนดต์่างๆ ท่ีไดร่้วมไดด้ว้ย 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงเน้ือหาของเมนู Blog 
 จากรูปท่ี 4.7  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู Blog ระบบจะเช่ือมไปหนา้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบับริษทั พีเอ็น
เอ ดิจิตอล จ ากดั เผื่อใหผู้ใ้ชไ้ดติ้ดตามข่าวสารไดท้นั 
 
 



37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงเน้ือหาของเมนู Career 
 จากรูปท่ี 4.8 เม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู Career ระบบจะเดง้ไปหนา้ขอ้มูลสมคัรงานเขา้บริษทั พีเอ็น
เอ ดิจิตอล จ ากดั เผื่อใหผู้ส้นใจไดดู้ขอ้มูลของแต่ละแผนกและลงสมคัรได้ 
 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงเน้ือหาของเมนู Contact 

 จากรูปท่ี 4.9 เม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู Contact ระบบจะแสดงไปหน้า Contact เป็นท่ีผูใ้ชส้ามารถ
กรอกขอ้มูลไดแ้ละสามารถดูแผนท่ีตั้งของบริษทัได ้
 
 



บทที่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 ในการพฒันาเวบ็ไซตบ์ริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล จ ากดั ไดท้ าการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์
ให้ท างานไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและแสดงผลไดอ้ย่างรวดเร็วและไม่กระตุก รองรับการใชทุ้กขนาด
ของหน้าจอ โดยแสดงผลแบบ Responsive และมีความสวยงามทันสมัย เน่ืองจากมีการน า
เทคโนโลยีการพฒันาเว็บไซต์ในปัจจุบนัมาใช้ เช่น การแสดงผลแบบ  One page slide, Bootstrap 
Framework และ CSS โดยทางคณะผูจ้ดัท าได้ให้สมาชิกภายในองค์กร ได้ทดลองใช้งานเพื่อหา
ขอ้ผิดพลาด หรือจุดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม ผลจากการทดสอบเว็บไซตข์องบริษทัสาามารถ
ท างานไดต้รงตามวตัถุประสงค ์และความตอ้งการขององคก์ร 
 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงาน 

5.1.1.1 ยงัขาดระบบหลงับา้นในการบริหารจดัการเน้ือหาท่ีแสดงบนหนา้เวบ็ไซต ์ 
5.1.1.2 ในการใส่เทคนิคพาราแลค็ยางตวัไม่สามารถใชง้านอยา่งสมบูรณ์ได ้                      
             เท่าท่ีควร เน่ืองจากแกไ้ขค่อนขา้งยากและซบัซอ้นเพราะเป็นสคริปตเ์ดิม 
             ของทางบริษทัท่ีมีมาใหแ้ลว้ 

 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้แอปพลิเคชนัมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในอนาคตควรเพิ่มฟังก์ชนัการท างานท่ีรองรับ
การใชง้านของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ 

5.1.2.1 ควรเขียนสคริปการท างานของพาราแลค็ขึ้นมาใหม่โดยไม่ใชส้คริปตเ์ดิม  
            ท่ีทางบริษทัท ามาก่อนหนา้น้ี 
5.1.2.2 ควรสร้างระบบหลงับา้น (Backend๗ ส าหรับบริหารจดัการหนา้เวบ็ไซต ์      
           ได ้  

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 หลงัจากไดม้าปฏิบติัสหกิจทางคณะผูจ้ดัท าได้รับความรู้จากการปฏิบติัในดา้น Frontend 
ได ้เรียนรู้ค าสั่งการจดัเรียงหนา้ต่างๆ และลูกเล่นอีกมากมาย รู้จกักนัเรียกใช้ฟร้อนท ์และยงัไดเ้พิ่ม
ทักษะในการท างานท่ีสามารถท างานได้จริง และในการท างานนั้นเราจะต้องหาความรู้ และ
แก้ปัญหาด้วยตวัเองให้ถึงท่ีสุด และท าให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น ตรงต่อเวลาในการท างาน และ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จส้ิน 
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ปัญหาท่ีคณะผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน ประกอบไปดว้ย การส่ือสารกบัผูอ่ื้นหรือเพื่อน
ร่วมทีมให้มีความเขา้ใจตรงกัน และความไม่เขา้ใจในภาษาท่ีใช้ในการพฒันาช่วงแรกท าให้งาน
บางคร้ังออกมาล่าชา้ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับนกัศึกษารุ่นต่อไปท่ีจะไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรมีการเตรียมตนเองให้มีความ
พร้อมทางดา้นต่อไปน้ี 
 5.2.3.1 ควรศึกษาการเขียนโปรแกรม และภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบต่าง ๆ  
              เพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อยอดความรู้ และเพิ่มทกัษะในการท างานท่ีรวดเร็วและมี
              ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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