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ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะ

เทคโนโลยี อินเทอรเน็ตที่เขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนคอนขางสูงทําใหการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน ผานระบบอินเทอรเน็ตก็เปนที่นิยมตามมาดวย อันไดแก สื่อประเภทเว็บไซต ซึ่งเปน 

สื่อที่สรางงาย มีรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาที่นาสนใจ ตลอดจนสามารถตกแตงไดหลากหลาย

รูปแบบทําใหผูเรียนไมเบื่อในการเรียนรูกลุมของขาพเจาจึงจัดทําสื่อเว็บไซตเร่ือง ดนตรีสากล ที่เปนสื่อ

การเรียนการสอนผานระบบ 

อินเทอรเน็ต โดยไดรวบรวมเอาเน้ือหา ดนตรีสากล  อาทิเชน ความหมายของดนตรีสากล

ประวัติความเปนมาของดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากล ไวเปนระบบ และนําเสนอดวย

รูปแบบที่ นาสนใจ งายตอการศึกษาอีกทั้งมีแบบทดสอบที่ผูเรียนสามารถตรวจสอบและวัดผลการ

เรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งสื่อในรูปแบบเว็บไซตใชงานงายและสะดวกตอการใชงาน ใชไดทุกที่ทุกเวลา 
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คําปรึกษา โดยทุกทานยอมสละเวลาทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน เพราะเพื่อสั่งสอนและ

ผลักดันจนสําเร็จลุลวงไดดวยดีจนทําใหโครงการน้ีเสร็จไดอยางสมบูรณ  

 ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการดวยความกรุณาและความชวยเหลือ
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ปรึกษารวม ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบ แกไข ขอบกพรอง ทุกขั้นตอนของการ
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 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อนนักศึกษา ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ไมไดกลาว

นามไว ณ ที่ น้ี ที่ไดใหกําลังใจและมีสวนชวยเหลือ ใหโครงการฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

ทายที่สุดคณะผูจัดทําโครงการหวังวาโครงการฉบับน้ีจะเปนประโยชนกับผูสนใจไมมากก็นอย  
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สินคาออนไลน ประเภทสินคา นํ้าหอมโดยมีการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลงานแกผูที่สนใจใน

การซื้อขายสินคาออนไลน 

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ

การเลือกซื้อนํ้าหอมโดยภายในเว็บไซตจะประกอบไปดวยนํ้าหอมทั้งหมด 4 ยี่หอสามารถสั่งซื้อ

สินคาในเว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงยังสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบเปนอาชีพรายไดเสริม 

 หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ ที่ น้ี  และจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา  

เน่ืองจากในปจจุบันจะเห็นไดวาบนโลกมนุษยเรามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอยาง

รวดเร็วมากจนทําใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆที่กาวล้ําและทันสมัยเพื่อใหสะดวกสบายตอการ

ใชงานของมนุษยมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการสั่งซื้อสินคาเคร่ืองดนตรีสากลออนไลนสามารถสั่งซื้อได

ตามเว็บไซตบางเว็บไซตเทาน้ัน  

ดังน้ันคณะผูจัดทําไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจากปญหาดังกลาวจึงไดมีการจัดทํา “การขาย

เคร่ืองดนตรีสากล” ขึ้นมาเน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหประหยัดเวลาลดคาใชจายใน

การลงทุน ไมตองหาทําเลที่ต้ัง ไมตองจางพนักงานเฝาหนาราน และทําใหเจาของรานทํางานดูแล

รานไดจากทุกที่ที่เชื่อมตออินเตอรเน็ต มีอันตาการเติมโตสูงเปนที่นิยมมากขึ้นตลอดเวลาและ

สามารถเปดใหบริการลูกคาที่สามารถเยี่ยมชมไดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความตองการและ

เปนทางเลือกใหกับลูกคาที่ตองการความสะดวกสบาย ไมมีเวลาที่จะไปเลือกซื้อสินคาภายนอก โดย

รับสินคาที่หนาบาน ลูกคาไมตองเดินทางมารับสินคาดวยตัวเอง 

ดังน้ันทางผูจัดทําจึงจัดทําโครงการน้ีเปนระบบการขายสินคาสรางในรูปแบบเว็บไซตโดย

ผานโปรแกรม Adobe DreamweaverCs5.5 เพื่อจัดทําโครงสรางฐานขอมูลในการจัดการระบบการ

ขายสินคา โดยการสรางขอมูล เก็บขอมูล และการแกไขขอมูล เปนสําคัญ เปนวิธีทางในการบริหาร

และจัดการระบบการขายสินคาใหมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพื่อสรางและพัฒนาเว็บไซตในการขายสินคาออนไลนได 

2. เพื่อเปนแนวทางการศึกษาโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 

3. เพื่อการศึกษาคนหา คนควา สินคาที่ผูชมตองการไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1.สวนของสมาชิก 

1.1 ระบบสามารถสมัครสมาชิกได 

1.2 ระบบสามารถ Login เขาสูระบบ Logout ออกจากระบบได 

1.3 สมาชิกสามารถเลือกสินคาออนไลนได 

1.4 ระบบมีความสามารถคํานวณราคาสินคาได 

2.สวนผูดูแลระบบ 

          2.1 ระบบสามารถเพิ่ม-ลบ สินคาได 

          2.2 ระบบสามารถแกไขรายการสินคาได 

          2.3 ระบบสามารถแจงสถานการณชําระเงิน 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดเว็บไซตที่สามารถสั่งซื้อสินคาผานเว็บไซตได 

2. ไดเว็บไซตที่สามารถคนหาสินคาและขาวสารไดอยางรวดเร็วผานเว็บไซต 

3. ไดเว็บไซตที่สามารถติดตอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูดูแลโดยระบบเว็บไซต 

4. ไดเว็บไซตที่สามารถเขียนโปนแกรมเชื่อมตอฐานขอมูลดวยภาษา PHP 
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1.5 แผนการดําเนินงาน  

 

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 
                27-28 มิถุนายน 61 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ 

รอบที่ 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน)  
                29 มิถุนายน -3 

กรกฎาคม  61 
ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 1 
                5  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 2 
                9  กรกฎาคม 61 

สงบทที่ 2                 18-25 กรกฎาคม 61 

สงบทที่ 3                 1-17 สิงหาคม 61 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 
                20-24 สิงหาคม 61 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม  

50% 

                10-16 กันยายน 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

60% 
                17-23 กันยายน 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

70% 
                24-30 กันยายน 61 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพนัธ 62 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

สงความคืบหนา 90%                 2 พฤศจิกายน 2561 

สงความคืบหนา 100%                 9 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2561 

สงบทที่ 4                  11-21 ธันวาคม 61 

สงบทที่ 5                 14-26  มกราคม 62 

สงรูปเลม ซดีี และคาเขาเลม                 
27 มกราคม –  

3  กุมภาพันธ 2562 



4 

 

1.6 เคร่ืองมือท่ีใช  

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver cs5.5 ใชในการออกแบบเว็บเพจ 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop cs5 ใชในการตกแตงภาพ  

3. โปรแกรม PHP ใชในการพัฒนาระบบ E-Commerce 

4. โปรแกรม Appserv เพื่อใชในการรันภาษา PHP 

5. โปรแกรม PHP My Admain ในการทําฐานขอมูล 

6. ภาษา SQL ใชในการเชื่อมตอฐานขอมูล 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน  

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 คากระดาษ A4 1 รีม 109 บาท 

2 คาหมึกปร้ิน 4 ขวด 500 บาท 

3 คาเขาเลม 1 เลม 200 บาท 

4 คาแผน CD 1 แผน 10 บาท 

5 คาใชจายเบ็ตเตล็ด - 500 บาท 

รวมเปนเงิน 1,319 บาท 

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 ระบบงานในปจจุบัน (Flowchart)  

 

เข าสู เวบ็ไซต

กรอกขอมูล

ตรวจสอบขอมูล

สมาชิก

สมคัรสมาชิก

 

บนัทึกขอมูล 

เลือกสินคา

ซ้ือสินคา

ยืนยนัการส่ังซ้ือ

เข าสูระบบ

คาํนวนราคา

ปร้ินใบเสร็จ

เร่ิมต น

จบการทาํงาน

N

Y

 
 

รูปท่ี 2.1 Flow Chart ระบบงานปจจุบัน 
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ในโลกปจจุบันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งดาน การคมนาคมและดานการ

ติดตอสื่อสาร internet จึงเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชี วิตประจําวัน ไมวาจะเปนการ

ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดตอซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตตาง ๆ 

 การซื้อขายปจจุบันผูซื้อบางกลุมมีความตองการสินคาที่ยังไมไดรับความนิยมทาง

ทองตลาด จึงทําใหการซื้อขายทางทองตลาดน้ันหาไดยาก หรือในบางกรณีสินคาที่ตองการอยูไกล

จากที่อยูอาศัยจากผูซื้อทําใหการคมนาคมเปนไปไดยาก จึงทําใหการซื้อขายสินคาผานเว็บไซตหรือ

ระบบ E-Commerce เขามาชวยเปนตัวเลือกในการซื้อขายสินคาโดย E-Commerce มีชื่อแปลเปน

ภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํา

นิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเปนคําอธิบายไวอยางเปนทางการ ในภาครวม

น้ัน E-Commerce ในที่รูจักกันทั่วไป คือการซื้อขายสินคาผานเว็บไซต ยกตัวอยางเชน การโกง

ลูกคาโดยผูขายใหผูซื้อโอนเงินผานทางธนาคารเขาบัญชีกอนไดรับสินคา จากน้ันผูขายก็ไมทําการ

สงสินคาใหลูกคาตามที่กําหนดไว ทําใหลูกคาสวนใหญไมคอยไววางใจที่จะทําการซื้อขายผาน

เว็บไซต จึงตองมีระบบการกระทําที่ทําใหลูกคาไววางใจในการซื้อขาย เชน สามารถเช็คประวัติของ

ผูขาย สามารถติดตอผูขายไดโดยตรง โดยมีเบอรโทรศัพทและที่อยูจริงตามบัตรประชาชนกํากับ มี

การออกใบเสร็จ ใบซื้อขายและใบสงของเปนหลักฐานแกลูกคาเพื่อความมั่นใจของลูกคาในการซื้อ

ขาย 

 การขายสินคาผานเว็บไซตคือ การทําใหลูกคามั่นใจและไววางใจผูขายสินคามากที่สุดคณะ

ผูจัดทําจึงไดจัดทําระบบขายสินคาออนไลน ที่มีระบบการขายที่มาตรฐาน ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน

ในการทํางานมีออกใบเสร็จยืนยันในการซื้อสินคาใหแกลูกคาผานทาง Email มีระบบสมาชิกที่จะ

ทําใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีการสง SMS เขาโทรศัพทมือถือ ของผูซื้อเมื่อโอนเงินเขา

บัญชีโดยอัตโนมัติ หากผูซื้อตองการที่จะสอบถามรายละเอียดสินคาแกผูขายก็สามารถทําการ

สอบถามไดทันทีผานหนา Chat ในระบบของเราตลอดระยะเวลาในการทํางานที่กําหนดไว หาก

นอกเวลางาน สามารถฝากขอความไวหรือโทรมาสอบถามไดตลอด 24 ชั่วโมง จึงทําใหลูกคามั่นใจ

ไดวาจะไดรับสินคาอยางแนนอน  
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2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

1. ความไมปลอดภัยของขอมูลขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบนอินเทอรเน็ตขอมูล 

2. บัตรเครดิตอาจถูกดักฟงหรืออานเพื่อเอาชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตไปใชโดยที่เจาของ

บัตรเครดิตไมรูไดการสงขอมูลจึงตองมีการพัฒนาวิธีการเขารหัสที่ซับซอนหลายขั้นตอน

เพื่อใหขอมูลของลูกคาไดรับความปลอดภัยสูงสุด 

3. E-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทําใหรัฐบาลตองเขามากําหนดมาตรการเพื่อให

ความคุมครองกับผูซื้อและผูขายขณะเดียวกันมาตรการมีเร่ืองระเบียบที่จะกําหนดขึ้นตอง

ไมขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี 

4. การที่ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเปนบุคคลเดียวกับที่แจงสั่งซื้อสินคาหรือไม

มีความสามารถในการที่จะจายสินคาและบริการ 

5. ผูซื้อไมมั่นใจเร่ืองการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคลเชน ไมมั่นใจวามีผูนํา

หมายเลขบัตรไปใชประโยชนในทางที่มิชอบ 

 

2.3 การวิเคราะหและความตองการของระบบงานใหม  

1. มีการใสรหัสยืนยันเลขสี่ตัวทายประจําตัวประชาชนของผูสมัครและของเจาของบัตรเครดิต 

เพื่อใหไมเกิดความเสี่ยงในการใชบัตรเครดิต ที่ถูกขโมยมาเพื่อการซื้อสินคา 

2. มีการศึกษากฎระเบียบและขอบังคับของรัฐบาล เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง และยังใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีขึ้นอยูเร่ือย เพื่อใหเปนการพัฒนาระบบและไมขัดขวางการพัฒนา

ของเทคโนโลยี 

3. ในขั้นตอนการซื้อสินคาจํา เปนตองใหลูกคาทําการโอนเงินเขาบัญชีกอนที่จะจัดทําการสง

สินคาใหลูกคาแลวการสั่งซื้อสินคาจําเปนตองใหมีการ Login เขาสูระบบเว็บไซตของเรา

กอนถึงจะมีการสั่งซื้อสินคาได น่ันทําใหมั่นใจไดวาลูกคา คนไหนเปนคนสั่งสินคา เพราะ

ลูกคามีการ Login อยูกอนแลว 

4. มีการปองกันการเขาถึงของระบบเพื่อใหไมมีใครสามารถเขามานําขอมูลสวนตัวของลูกคา

ไดและทางผูดูแลไมมีการกระทําแบบน้ันได 
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2.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ความหมายของเว็บไซต (Website) 

สื่อสําหรับนําเสนอขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งตองเปดดวยโปรแกรมเฉพาะทางที่

เรียกวา Web Browser เว็บไซต น้ันสรางขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอรที่เรียกวา HTML (Hyper Text 

Markup Language) และไดมีการพัฒนานําภาษาคอมพิวเตอร ภาษาอ่ืน ๆ มารวมพัฒนา เว็บไซต

ทั้งน้ีเพื่อให เว็บไซต มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น เชน ภาษา PHP, ภาษา SQL เปนตน 

 
รูปท่ี 2.2  ตัวอยางหนาเว็บเพจ 

 

หลักการออกแบบเว็บไซต  

การออกแบบเว็บไซตที่ดีจะตองคํานึงถึงขนาดของเว็บไซตและรูปแบบเว็บไซตเพื่อใหตรง

กับวัตถุประสงคในการสรางเว็บไซต 

1. การกําหนดขนาดเว็บไซตขนาดของเว็บไซตท่ีนิยมในปจจุบัน  

1.1 เว็บไซตแบบ 800 X 600 pixels เปนขนาดที่สามารถใชไดกับหนาจอทุกขนาด

ในปจจุบันเปนขนาดของการออกแบบเว็บไซตที่ใชในอดีต เน่ืองจากอดีตขนาดของ

จอคอมพิวเตอรมีขนาดเล็ก  

1.2 เว็บไซตแบบ 1024 X 768 pixels เปนขนาดที่นิยมในปจจุบันเน่ืองจากผูใชนิยม

ใชจอคอมพิวเตอรขนาดใหญขึ้นเน่ืองมาจากราคาจอคอมพิวเตอรที่ถูกลง 

 

 

 

http://www.ninetechno.com/a/website/809-web-browser.html
https://sites.google.com/site/kuchaipw/webphec-khux-xari/1212.jpg?attredirects=0
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2.รูปแบบการออกแบบเว็บไซต  

เว็บไซตในปจจุบันจะมีการออกแบบที่แตกตางกันไมมากนัก ซึ่งการออกแบบ

หนาตาเว็บไซตสวนใหญจะมองดู องคประกอบขององคกร หนวยงาน หรือเน้ือหาเร่ืองที่

นําเสนอเปนหลัก ซึ่งการออกแบบหนาตาของเว็บไซตมีอยู 3 แบบ คือ  

2.1.การออกแบบเว็บไซตท่ีเนนการนําเสนอเน้ือหา เปนการออกแบบเว็บไซตที่

เนนการนําเสนอเน้ือหามากกวารูปภาพ โดยโครงสรางใชรูปแบบตารางเปนหลัก มีการ

ออกแบบหนาตารูปแบบงาย เชน มีเมนูสารบัญ และเน้ือหา 

2.2. การออกแบบเว็บไซตท่ีเนนภาพกราฟก เปนการออกแบบเว็บไซตที่เนน

ภาพกราฟกที่สวยงาม ซึ่งอาจจะใชโปรแกรม Adobe Photoshop สําหรับการตกแตงภาพ 

ขอดี สวยงาม นาสนใจ ขอเสีย อาจจะใชเวลาในการโหลดเว็บไซตนาน 

2.3.การออกแบบเว็บไซตท่ีมีท้ังภาพและเน้ือหา เปนการออกแบบหนาเว็บเพจที่

นิยมในปจจุบันซึ่งประกอบดวยขอความ รูปภาพ โดยมีการจัดองคประกอบตาง ๆ เพื่อให 

เว็บไซต นาสนใจ 

 

ข้ันตอนการสรางเว็บไซต 

การสรางเว็บไซต อาจเร่ิมต้ังแตการกําหนดเน้ือหารายละเอียดตางๆในหนาเว็บเพจจนถึง

การอัพโหลดเว็บไซตขึ้นบนอินเทอรเน็ตจะมีขั้นตอนดังน้ี 

 

ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนจัดทําเว็บไซต 

กําหนด เน้ือหา แบงเน้ือหาเปนหมวดหมูตางๆ ตามลําดับกอนหลัง และรายละเอียดของเว็บ

ที่เราจะจัดทําเพื่อใหเห็นมุมมอง คราวๆ กอนจะลงมือสรางเว็บไซต 

 

 ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดโครงสรางของเว็บ 

คือขั้นตอนการกําหนดผังของเว็บไซต หรือที่เรียกวา Site Map เพื่อใหทราบองคประกอบ

ทั้งหมดของเว็บไซต ตัวอยางเชน  เรามีหนาเว็บเพจทั้งหมด 6 เว็บเพจ กําหนด Site Map ไดดังรูป 
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รูปท่ี 2.3 การกําหนดโครงสรางของเว็บ 

 

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ 

เปนการกําหนดการเชื่อมโยงในแตละหนาเว็บเพจใหสามารถเชื่อมโยงกลับไปกลับมา

ระหวางหนาเว็บเพจตาง ๆ  ได จากตัวอยาง จะเห็นวาหนา index.html สามารถเชื่อมโยงไปยัง

หนาตางๆไดและแตละหนาก็สามารถเชื่อมโยงกลับมา  ยังหนา index.html ไดตัวอยางดังรูป 

 

 
รูปท่ี 2.4 กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/23.jpg?attredirects=0
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ข้ันตอนท่ี 4 ออกแบบหนาเว็บเพจแตละหนา 

ออกแบบโครงสรางหนาเว็บเพจในแตละหนาเพื่อจะไดรูวาในเว็บเพจแตละหนามี

รายละเอียดอะไรบาง ไมวาจะเปน ขอมูล รูปภาพ จากน้ันทําการออกแบบหนาเว็บเพจหนาตอไป 

 

 
รูปท่ี 2.5 จากรูปดานบนจะเห็นวาเราไดแบงหนาเว็บเพจออกเปนสวนๆ 

 

สวนประกอบของหนาเว็บเพจ 

ส วนป ระ ก อบ ข อง หน า เ ว็บ เ พ จที่ ดี  จะ มี อ ยู ด วย กั นทั้ ง ห ม ด 3 ส ว นหลั ก  ๆ  ดั ง น้ี 

         1. สวนหัวของหนา (Header) เปนสวนที่อยูบนสุดของหนา มักใสภาพกราฟกเพื่อสราง

ความประทับใจ เชนภาพโลโก (Logo) เมนูหลักหรือลิงก (Navigation Bar) เพื่อเปนจุดเชื่อมโยง

ไปสูเน้ือหาของเว็บไซตในหนาตอไป 

2. สวนของเน้ือหา (Body) เปนสวนที่อยูตอนกลางของหนา ใชแสดงขอมูลเน้ือหาของ

เว็บไซต ประกอบดวยขอความ, ตารางขอมูล ภาพกราฟก วีดีโอ และอ่ืนๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือ

เมนูเฉพาะกลุมวางอยูในสวนน้ีดวย 

3. สวนทายของหนา (Footer) เปนสวนที่อยูดานลางสุดของหนา มักวางระบบนําทางที่เปน

ลิงคขอความงาย ๆ และอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาภายในเว็บไซต เชน เจาของเว็บไซต, 

ขอความแสดงลิขสิทธิ์, วิธีการติดตอกับผูดูแลเว็บไซต, คําแนะนําการใชเว็บไซต เปนตน โดยปกติ

สวนหัวและสวนทายมักแสดงเหมือนกันในทุกหนาของเว็บเพจ 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/24.jpg?attredirects=0
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ข้ันตอนท่ี 5 สรางเว็บเพจในแตละหนา 

เมื่อไดทําการออกแบบหนาเว็บเพจแตละหนาแลว ตอไปคือขั้นตอนการสรางหนาเว็บเพจ

ตามที่ไดออกแบบไว ดวยโปรแกรมตาง ๆไมวาจะเปนโปรแกรมประเภทText Editor เพื่อใชในการ

เขียนชุดคําสั่ง HTML หรือโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหแตละหนาเว็บเพจนําเสนอขอความ รูปภาพ 

วีดีโอ และเสียง อยูในรูปแบบตามที่ตองการ 

 

 
รูปท่ี 2.6 ตัวอยางการสรางหนาเว็บเพจดวยโปรแกรม Notepad  

 

 ข้ันตอนท่ี 6 จดโดเมนเนมและหาพื้นท่ีฝากเว็บไซต 

หลังจากเราสรางเว็บไซตเสร็จแลว ขั้นตอนตอไป คือ ทําการต้ังชื่อเว็บไซตคือการจด

โดเมนเนม และหาที่ฝากเว็บไซต    ที่เรียกวา เว็บโฮสต้ิง (Web Hosting) ที่มีทั้งแบบเสียคาใชจาย 

แล ะ แบ บ ใ ห พื้ นที่ ฝ า ก เ ว็บ ไ ซ ต ฟ รี  อย า ง เชน เ ว็บ ไ ซ ต ที่ ใ ห บ ริก า รฝ า ก เ ว็บ ไ ซ ต ฟ รี  คื อ 

http://www.thcity.com วิธีการใหทําการสมัครตามขั้นตอนตาง ๆบนหนาเว็บเพจ เทาน้ีเราก็จะมีชื่อ

เว็บไซตและพื้นที่ ฝากเว็บไซตแลว 

 

 ข้ันตอนท่ี 7 อัพโหลดเว็บไซต 

หลังจากสมัครบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตแลว ขั้นตอนตอไป คือการอัพโหลดไฟลเว็บไซต

ของเราไปยังเว็บไซตที่ใหบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตผานโปรแกรม FTP เชนโปรแกรม FileZilla แค

น้ีทุกคนทั่วโลกก็สามารถเปดดูเว็บไซตของเราผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดแลว 

 

 

 

https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/17.jpg?attredirects=0
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ความรูเบื้องตน E-Commerce 

E-Commerce มีชื่อที่แปลเปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคํา

วาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํานิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเปน

คําอธิบายไวอยางเปนทางการ ซึ่งมีดังน้ี 

“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” (ศูนยพัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส, 2542)” 

“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนสง

ผลิตภัณฑและบริการโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” (WTO, 1998) 

“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเชิงพาณิชย ทั้งใน

ระดับองคกรและสวนบุคคล บนพื้นฐานของ การประมวลและการสงขอมูลดิจิทัลที่มีทั้งขอความ 

เสียง และภาพ” (OECD, 1997) 

จากความหมายของ e-business กับ e-commerce จะเห็นไดวาสองคําน้ีมีความหมายที่

ใกลเคียงกัน แตอันที่จริงแลวมีความหมายตางกันโดย e-business สรุปความหมายไดวาคือการทํา

กิจกรรมทุกๆอยาง ทุกขั้นตอนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีขอบเขตกวางกวา แต e-commerce 

จะเนนที่การซื้อขายสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตเทาน้ัน  จึงสรุปไดวา e-commerce 

เปนสวนหน่ึงของ e-business 

 

ประเภทของ E-Commerce    

ผูประกอบการ กับ ผูบริโภค  (Business to Consumer - B2C) 

การคาระหวางผูคาโดยตรงถึงลูกคาซึ่งก็คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดี

เพลงเปนตน 

ผูประกอบการ กับ ผูประกอบการ (Business to Business – B2B)  

การคาระหวางผูคากับลูกคาเชนกัน แตในที่น้ีลูกคาจะเปนในรูปแบบของผูประกอบการ ใน

ที่น้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง การขายสง การทําการสั่งซื้อสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวง

โซการผลิต (Supply Chain Management) เปนตน ซึ่งจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป 

ผูบริโภค กับ ผูบริโภค (Consumer to Consumer - C2C)  

การติดตอระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคน้ัน มีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชนเพื่อการ

ติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ในกลุมคนที่มีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปลี่ยน

สินคากันเอง ขายของมือสองเปนตน 
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ผูประกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government – B2G)  

การประกอบธุรกิจระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใชกันมากก็คือเร่ืองการจัดซื้อจัดจางของ

ภาครัฐ หรือที่เรียกวา e-Government Procurement ในประเทศที่มีความกาวหนาดานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะทําการซื้อ /จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัด

คาใชจาย เชนการประกาศจัดจางของภาครัฐในเว็บไซต www.mahadthai.com 

 

ภาครัฐ กับ ประชาชน (Government to Consumer -G2C) 

ในที่น้ีคงไมใชวัตถุประสงคเพื่อการคา แตจะเปนเร่ืองการบริการของภาครัฐผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยเองก็มีใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชนการคํานวณและ

เสียภาษีผานอินเทอรเน็ต, การใหบริการขอมูลประชาชนผานอินเทอรเน็ต เปนตน เชนขอมูลการ

ติดตอการทําทะเบียนตางๆของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใช

หลักฐานอะไรบางในการทําเร่ืองน้ันๆ และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซต

ไดดวย 

 

 

รูปท่ี 2.7 ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

http://www.mahadthai.com/


15 
 

สื่อการเรียนการสอนออนไลน หรือ E-Learning  

เปนการศึกษาเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  (Internet) หรืออินทราเน็ต  (Intranet) ดวย

ตัวเอง ผู เรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียน 

ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web 

Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตอสื่อสารที่

ทันสมัย เชน (e-mail, web-board, chat, Social Network) การเรียนรูแบบออนไลนจึงเปนการเรียน

สําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่  (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

 

E-learning คืออะไร 

คําวา E-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได ซึ่งการถายทอด

เน้ือหาน้ัน กระทําผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 

เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม  (Satellite) ฯลฯ เปนตน ซึ่งการ

เรียนลักษณะน้ีไดมีการนําเขาสูตลาดเมืองไทยในระยะหน่ึงแลว เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวย

ซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน  (On-line Learning) 

การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ การเรียนดวยวีดีโอผานออนไลน เปนตน 

ในปจจุบัน คนสวนใหญมักจะใชคําวา e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่

ใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบ

การจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดย

ผูเรียนที่เรียนดวยระบบ e-Learning น้ีสามารถศึกษาเน้ือหาในลักษณะออนไลน หรือ จากแผนซีดี-

รอม ก็ได และที่สําคัญอีกสวนคือ เน้ือหาตางๆ ของ  e-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัย

เทคโนโลยีมัลติมีเดียว(Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive 

Technology) 

คําวา E-Learning น้ันมีคําที่ใชไดใกลเคียงกันอยูหลายคําเชน Distance Learning (การเรียน

ทางไกล  (Computer based training (การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร หรือเรียกยอ ๆวา CBT) 

online learning (การเรียนทางอินเตอรเน็ต   (เปนตน ดังน้ัน สรุปไดวา ความหมายของ  E-Learning 

คือ รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเลคทรอนิกสในการ

ถายทอดเร่ืองราว และเน้ือหา โดยสามารถมีสื่อในการนําเสนอบทเรียนไดต้ังแต 1 สื่อขึ้นไป และ

การเรียนการสอนน้ันสามารถที่จะอยูในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธได 
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ลักษณะท่ีสําคัญของการเรียนรูแบบออนไลน (E-Learning) 

1. Anyone, Anywhere and Anytime คือ ผูเรียนจะเปนใครก็ได มาจากที่ใดก็ได และเรียนเวลา

ใดก็ไดตามความตองการของผูเรียน เพราะโรงเรียนไดเปดเว็บไซตใหบริการตลอด 24 

ชั่วโมง 

2. Multimedia สื่อที่นําเสนอในเว็บ ประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

ตลอดจนวีดิทัศน อันจะชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 

3. Non-Linear ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาที่นําเสนอไดตามความตองการ 

4. Interactive ดวยความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อม  (Links) ยอมทําใหเน้ือหามี

ลักษณะโตตอบกับผูใชโดยอัตโนมัติอยูแลว และผูเรียนยังเพิ่มสวนติดตอกับวิทยากรผาน

ระบบ e-mail, web-board, chat, Social Network ก็ไดทําใหผูเรียนกับผูสอนสามารถ

ติดตอกันไดอยางรวดเร็ว  

 

องคประกอบของ E- Learning 

การเรียนแบบออนไลน หรือ e-learning มีองคประกอบที่สําคัญอยู 4 สวน แตละสวน           

จะตองออกแบบใหเชื่อมสัมพันธกันเปนระบบ และจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัว คือ 

1. เน้ือหาของบทเรียน ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 

2. ระบบบริหารการเรียน เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลนหรือ e-Learning น้ันเปนการ 

เรียนที่สนับสนุนใหผูเรียนไดศึกษา เรียนรูไดดวยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนที่ทําหนาที่เปน

ศูนยกลาง กําหนดลําดับของเน้ือหาในบทเรียน นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยัง

ผูเรียน ประเมินผลความสําเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการใหบริการทั้งหมดแกผูเรียน 

จึงถือวาเปนองคประกอบของ e-learning ที่สําคัญมาก เราเรียกระบบน้ีวา “ระบบบริหารการเรียน” 

(LMS : e-Learning Management System) 

3. การติดตอสื่อสาร การเรียนแบบ e-learning ถือวาเปนการเรียนทางไกลอีกรูปแบบหน่ึง 

แตสิ่งสําคัญที่ทําให e-learning มีความโดดเดนและแตกตางไปจากการเรียนทางไกลทั่ว ๆ ไปก็คือ

การนํารูปแบบการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง มาใชประกอบในการเรียน เพื่อเพิ่มความสนใจ และ

ความต่ืนตัวของผูเรียนที่มีตอบทเรียนใหมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใชเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียนได

ติดตอ สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางตัวผูเรียนกับครูผูสอน และ

ระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเคร่ืองมือที่ใชในการติดตอสื่อสารอาจแบงไดเปน 

2 ประเภทดังน้ี 
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1) ประเภท real-time ไดแก Chat (message, voice) , White board / Text slide ,  

Real-time Annotations, Interactive poll , Conferencing และอ่ืน ๆ 

2) ประเภท non real-time ไดแก Web-board , e-mail 

4. การสอบวัดผลการเรียนโดยทั่วไปแลว    การเรียนไมวาจะเปนการเรียนในระดับใด 

หรือวิธีใด ก็ยอมตองมีการสอบการวัดผลการเรียน เปนสวนหน่ึงอยูเสมอการสอบการวัดผลการ

เรียนจึงเปนสวนประกอบสําคัญที่จะทําใหการเรียนแบบe-learning เปนการเรียนที่สมบูรณ กลาวคือ

ในบางวิชาจําเปนตองวัดระดับความรูกอนเขาสมัครเขาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนในบทเรียน

หรือหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งทําใหการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเขาสูบทเรียนใน

แตละหลักสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท และการสอบใหญกอนที่จะจบหลักสูตร ระบบบริหาร

การเรียน จะเรียกขอสอบที่จะใชมากจากระบบบริหารคลังขอสอบ  (Test Bank System) ซึ่งเปนสวย

ยอยที่รวมอยูในระบบบริหารการเรียน 

 

ประโยชนของการเรียนรูแบบออนไลน (E-Learning) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

2. สนับสนุนการเรียนการสอน 

3. เกิดเครือขายความรู 

4. เนนการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 

5. ลดชองวางการเรียนรูระหวางเมืองและทองถิ่น 

ดังน้ันรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลน  (E-Learning) จึงมีความยึดหยุนสูง ผูเรียนจะตองมี

ความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียนมากกวาปกติ มีความต้ังใจใฝหาความรูใหมๆ ตรง

กับระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา ที่ปรึกษา และแนะนํา

แหลงความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน ผูเรียนสามารถทราบผลยอนกลับของการเรียน รู

ความกาวหนาไดจาก E-Mail การประเมินผลควรแบงเปน การประเมินยอย โดยใชเว็บไซตเปนที่

สอบ และการประเมินผลรวม ที่ใชการสอบแบบปกติในหองเรียน เพื่อเปนการยืนยันวาผูเรียนเรียน

จริงและทําขอสอบจริงไดหรือไม อยางไร 

 

ระบบฐานขอมูล (Database System)  

 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน นํามาเก็บรวบรวมเขา

ไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูลที่ประกอบกันเปนฐานขอมูลน้ัน ตองตรงตามวัตถุประสงคการใช

งานขององคกรดวยเชนกัน เชน ในสํานักงานก็รวบรวมขอมูล ต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มา

ติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะมีสวนที่สัมพันธกันและเปนที่

ตองการนําออกมาใชประโยชนตอไปภายหลัง ขอมูลน้ันอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือ
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เหตุการณใด ๆ ก็ไดที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจไดมาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เปนได 

รวมทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข  ขอความ  และรูปภาพตาง ๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลได 

 

รูปแบบของฐานขอมูล 

รูปแบบของฐานขอมูลโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Database) 

ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปนโครงสรางที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบ 

Parent-Child Relationship Type หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลที่จัดเก็บในที่น้ี 

คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ น่ันเอง 

2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 

ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะเปนการรวมระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียน

แตละตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธคือ ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว 

โดยระเบียนที่มีความสัมพันธกัน จะตองมีคาของขอมูลในแอททริบิวตหน่ึงเหมือนกัน แตใน

ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะแสดงความสัมพันธอยางชัดเจน โดยแสดงไวในโครงสราง

ตัวอยางเชน 

3. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

การเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปนตาราง (Table) หรือเรียกวา รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเปน 

2 มิติ คือเปนแถว (Row) และเปนคอลัมน (Column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางจะ

เชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวต (Attribute) หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยง

ขอมูล ตัวอยางเชน ตารางการลงทะเบียน ถาตองการทราบวานักเรียนรหัส 1001 ลงทะเบียน

วิชาอะไรกี่หนวยกิต ก็สามารถนํารหัสวิชาในตารางนักเรียนไปตรวจสอบกับรหัสวิชา ซึ่งเปน

คียหลักในตารางหลักสูตร เพื่อนําชื่อวิชาและจํานวนหนวยกิตมาใชดังตาราง 
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คําศัพทและความสัมพันธ 

 เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง บุคคล สถานที่ เหตุการณหรือสิ่งของที่เราสนใจจะศึกษาจัดเก็บ

เปนขอมูลในฐานขอมูล เชน พนักงาน แผนกขาย ทะเบียนรถยนต เปนตน 

 แอททริบิวต (Attribute ) หมายถึง ขอมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของ Entity เชน 

Attribute ของพนักงาน ไดแก รหัสพนักงาน ชื่อ -นามสกุล เพศ อายุ  

ความสัมพันธ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี ความสัมพันธแบง 

ออกเปน 3 ชนิดดังน้ี 

1. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอหน่ึง 1:1 (one to one relationship)   

2. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอกลุม 1:N (one to many relationship)  

3. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม M:N (many to many relationship) 
 

เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

วิชาเรียนนักเรียน วิชาเรียนนักเรียน

1

1

1

N

M N

เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

วิชาเรียนนักเรียน

1

1

1

N

M N

 

รูปท่ี 2.8  แสดงสัญลักษณความสัมพันธ 

 

ความหมายของ คีย (Key) ในฐานขอมูล 

คีย หมายถึง แอตทริบิวต (attribute) : ขอมูลมีลักษณะเฉพาะที่ใชแบงหมวดหมูของขอมูล 

หรือที่เราคุนเคยกันในคําวา (field หรือ column) น่ันเอง หรือกลุมของแอตทริบิวต ที่สามารถใชใน

การบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิล (tupple): กลุมของ (attribute) ที่รวมกันเปนหน่ึงแถว 

หรือที่เราคุนเคยกันในชื่อวา (record หรือ row)  ในรีเลชัน (relation: กลุมของขอมูลที่มี

ความสัมพันธกันหรือที่เราคุนเคยกันในชื่อวา table หรือ file) ได  แอตทริบิวตที่เปนสวนหน่ึงของ

คียเรียกวา  คียแอตทริบิวต (Key Attribute) และคียแอตทริบิวตที่เกิดจากการนําเอาหลายแอตทริ

บิวตมารวมกันเรียกวาคอมโพสิตคีย (Composite Key)  คียตาง ๆ ที่ใชในฐานขอมูลมีดวยกันหลาย

ชนิด  ดังตอไปน้ี   

ซูเปอรคีย  (Super key)คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวตที่เปนไปไดทั้งหมดและ

สามารถบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิลในรีเลชันได  ดังน้ันในหน่ึงรีเลชันสามารถมีซูเปอร

คียไดหลายซูเปอรคีย 
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  แคนดิเดตคีย  (Candidate Key)คือ ซูเปอรคียที่มีขนาดเล็กที่สุด ที่ยังสามารถบงบอกความ

แตกตางของแตละทัปเพิลในรีเลชันได  หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือซูเปอรคียที่ไมมีสับเซตของ

ตนเองเปนซูเปอรคียน่ันเอง  ในหน่ึงรีเลชัน อาจจะมีแคนดิเดตคียไดหลายตัว 

คียหลัก  (Primary Key)คือแคนดิเดตคียที่ถูกเลือกเพื่อใชบอกความแตกตางของแตละ

ทัปเพิลในรีเลชัน  และตองไมมีคาเปนคาวา (Null) 

คียรอง  (Secondary Key)คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวต ที่ใชในการเขาถึงหรือ

คนคืนในฐานขอมูล  คียรองไมมีความจําเปนตองเปนเอกลัษณ คือสามารถมีคาซ้ํากันไดเชน ในการ

เขาถึงขอมูลของพนักงาน   โดยตองการเลือกเฉพาะพนักงานที่ขอมูลที่อยู มีรหัสไปรษณียตามที่

กําหนดใหเทาน้ัน  ในกรณีน้ี รีเลชันพนักงาน มีรหัสพนักงานเปนคียหลัก  และสามารถใช

รหัสไปรษณียเปนคียรองได 

คียนอก (Foreign Key)คือแอตทริบิวตที่ใชในการเชื่อมตอกับรีเลชันอ่ืน  หรือกับตัวมันเอง

เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางรีเลชันโดยที่คียนอก 

 

การออกแบบฐานขอมูลดวย E-R Diagram 

เปนเพียงวิธีหน่ึงที่ชวยในการออกแบบฐานขอมูล แตวิธีน้ีไดรับความนิยมอยางมาก 

นําเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการน้ีอยูในระดับ Conceptual level และมีหลักการคลายกับ Relational 

model เพียงแต E-R model แสดงในรูปแบบกราฟก บางระบบจะใช E-R model ไดเหมาะสมกวา 

แตบางระบบจะใช Relational model ไดเหมาะสมกวาเปนตน ซึ่งแลวแตการพิจารณาของ

ผูออกแบบวาจะเลือกใชแบบใด (Relational model) คือตารางขอมูลที่มีความสัมพันธกัน 
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สัญลักษณท่ีใชแสดงแผนภาพ2E-R Diagram (Symbols in E-R Diagram) 

2สัญลักษณ 2ความหมาย 
 

Entity 

 
Attribute 

 
Key Attribute 

 
Relationship Set 

 
Connection 

 

2ตารางท่ี 2.1 สัญลักษณแสดงแผนภาพ E-R Diagram 

ความหมายของผังงาน 

ผังงาน  (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน เปนเคร่ืองมือที่ใชในการ

วางแผนขั้นแรกมาหลายป โดยใชสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนผังงาน เพื่อชวยลําดับแนวความคิด

ในการเขียนโปรแกรม เปนวิธีที่นิยมใชเพราะทําใหเห็นภาพในการทํางานของโปรแกรมงายกวาใช

ขอความ หากมีขอผิดพลาด สามารถดูจากผังงานจะทําใหการแกไขหรือปรับปรุงโปรแกรมทําได

งายขึ้น 

 

ผังงานแบงได 2 ประเภท  

1. ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอยาง

กวาง ๆ แตไมเจาะลงในระบบงานยอย  

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทํางานของ

โปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ 

 

     Attribute 
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สัญลักษณผังงานโปรแกรม 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

จุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุดของผังงาน 

 

การประมวลผลการกําหนดคา/การคํานวน 

 

แสดงคาขอมูลทางจอภาพ 

 

การติดตอกับอุปกรณที่เปนการเขาถึงขอมูลแบบลําดับ 

 

ใชในการตัดสินใจ 

 

จุดเชื่อมตอภายในหนาเดียวกัน 

 การนําเขาขอมูล  /การนําออกขอมูล  

 
การรับขอมูลเขาทางแปนพิมพ 

 แสดงคาขอมูลออกทางเคร่ืองพิมพ 

 การติดตอกับอุปกรณที่เปนดิสก 

 
แสดงทิศทางการทํางานของผังงาน 

 จุดเชื่อมตอระหวางหนา 

2ตารางท่ี 2.2  สัญลักษณผังงานโปรแกรม 

 

ความหมายของแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD)  

แผนภาพกระแสขอมูล (DFD) เปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยางแพรหลายในการเขียนแบบระบบ

ใหมในการเขียนแผนภาพจําลองการทํางานของกระบวนการ  (Process) ตาง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะ

กับระบบที่ "หนาที่ " ของระบบมีความสําคัญและมีความสลับซับซอนมากกวาขอมูลที่ไหลเขา  
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สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

สัญลักษณที่ใชเปนมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสขอมูลมีหลายชนิด แตในที่น้ีจะ

แสดงใหเห็นเพียง 2 ชนิด ไดแก ชุดสัญลักษณมาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) และ

ชุดสัญลักษณมาตรฐานที่พัฒนาโดย DeMarco and Yourdon (DeMarco, 1979); Yourdon and 

Constantine, 1979) โดยมีสัญลักษณดังตอไปน้ี 

 

DeMarco & Yourdon Gane&Sarson ความหมาย 

 

 

Process 

ขั้นตอนการทํางานภายในระบบ 

 
 
 

 

Data Store 

แหลงขอมูลสามารถเปนไดทั้ง

ไฟลขอมูลและฐานขอมูล  

)File or Database) 
  

External Agent  

ปจจัยหรือสภาพแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอระบบ 

 

 

Data Store 

เสนทางการไหลของขอมูลแสดง

ทิศทางของขอมูลจากขั้นตอน

การทํางานหน่ึงไปยังอีกขั้นตอน

หน่ึง 

 

2ตารางท่ี 2.3  สัญลักษณที่ใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

 

Process หรือ ข้ันตอนการดําเนินงาน คือ งานที่ดําเนินการ/ตอบสนองขอมูลที่รับเขา หรือ

ดําเนินการ/ตอบสนองตอเงื่อนไข/ สภาวะใดๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาขั้นตอนการดําเนินงานน้ันจะกระทํา

โดยบุคคล หนวยงาน หุนยนต เคร่ืองจักร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรก็ตาม โดยจะเปนกริยา (Verb) 

เสนทางการไหลของขอมูล (Data Flows) เปนการสื่อสารระหวางขั้นตอนการทํางาน 

(Process) ตางๆ และสภาพแวดลอมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอมูลที่นําเขาไปในแต

ละ Process และขอมูลที่สงออกจาก Process ใชในการแสดงถึงการบันทึกขอมูล การลบขอมูล การ
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แกไขขอมูลตางๆ สัญลักษณที่ใชอธิบายเสนทางการไหลของขอมูลคือ เสนตรงที่ประกอบดวยหัว

ลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของขอมูล 

ตัวแทนขอมูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หนวยงานในองคกร องคกรอ่ืนๆ หรือ

ระบบงานอ่ืนๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ แตมีความสัมพันธกับระบบ โดยมีการสงขอมูลเขา

สูระบบเพื่อดําเนินงาน และรับขอมูลที่ผานการดําเนินงานเรียบรอยแลวจากระบบ สัญลักษณที่ใช

อธิบาย คือ สี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในจะตองแสดงชื่อของ External Agent โดย

สามารถทําการซ้ํา (Duplicate) ไดดวยการใชเคร่ืองหมาย \ (back slash) ตรงมุมลางซาย 

  แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) เปนแหลงเก็บ/บันทึกขอมูล เปรียบเสมือนคลังขอมูล 

(เทียบเทากับไฟลขอมูล และฐานขอมูล) โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่

ตองการเก็บ/บันทึก สัญลักษณที่ใชอธิบายคือสี่เหลี่ยมเปดหน่ึงขาง แบงออกเปนสองสวน ไดแก 

สวนที่ 1 ทางดานซายใชแสดงรหัสของ Data Store อาจจะเปนหมายเลขลําดับหรือตัวอักษรไดเชน 

D1, D2 เปนตน สําหรับสวนที่ 2 ทางดานขวา ใชแสดงชื่อ Data Store หรือชื่อไฟลการเขียน

แผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] 

 

การเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] 

 แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุดที่แสดง

ภาพรวมการทํางานของระบบที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบ 

 Level-0 Diagram คือ แผนภาพกระแสขอมูลในระดับที่แสดงขั้นตอนการทํางานหลัก

ทั้งหมด (Process) หลัก ของระบบแสดงทิศทางการไหลของ Data Flow และแสดงรายละเอียดของ

แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) 

Level-0 Diagram เปนการแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของ Process การทํางานหลักๆ ที่มีอยู

ภายในภาพรวมของระบบ (Context Diagram) วามีขั้นตอนใดบาง 
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ระบบงานท่ีเกี่ยวของ  

ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

นายอภิสิทธิ์ ปาละนิจ และ นายศิวกร   เจริญสุข (2560)โครงการขายสสินคาออนไลน

ประเภทอุปกรณเบเกอร่ี ในการจัดทําเว็บไซตขายสินคาโปรแกรมที่ใชในการทํางาน Dreamweaver 
Cs6 เพื่อใชในการสรางเว็บไซต และโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 เพื่อใชในการตกแตงภาพ

และออกแบบโลโก สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงไมวาจะเปนการสมัครสมาชิกในการซื้อขาย

สินคา การเลือกซื้อสินคา การสั่งซื้อสินคาหรือการจายชําระคาสินคาผานชองทางตาง ๆ โดยความ

สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหลูกคาไมเสียเวลาและยังชวยลดตนทุนในการเดินทางอีกดวย 

นายเกียรติศักด์ิ สุวรรณประเสริฐ และ นายทวีศักด์ิ อนเจริญ (2560)  โครงการขายสินคา

ออนไลนประเภทอุปกรณการชาง  ในการจัดทําเว็บไซตขายสินคาโปรแกรมที่ใชในการทํางาน 
Dreamweaver โปรแกรม Xampp สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงไมวาจะเปนการสมัครสมาชิก

ในการซื้อขายสินคา การเลือกซื้อสินคา การสั่งซื้อสินคาหรือการจายชําระคาสินคาผานชองทางตาง 

ๆ โดยความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหลูกคาไมเสียเวลาและยังชวยลดตนทุนในการเดินทางอีก

ดวย 

นายนวพล คลายสาหราย และ นายสุทธิรักษ สนธิ์สําราญ(2559) โครงการขายสินคา

ออนไลนประเภท รานขายเสื้อผาเด็ก ในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับระบบขายสินคาออนไลน

ประเภท เสื้อผาเด็ก พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกขอมูลของการซื้อสินคา ลบขอมูลที่ไมตองการสามารถ

ยอนดูการสั่งซื้อสินคารายการเกาได พัฒนาโปรแกรมใหงายตอการใชงาน เพื่อใหทุกคนใชงานได

สะดวกสบาย 

 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

     1. นําคอมพิวเตอรเขามาใชกับระบบเครือขายในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการทําสื่อทางเว็บไซต 

     2. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการสรางเว็บไซตใหสมบูรณแบบ 

     3. นําคอมพิวเตอรเขามานําเสนอขอมูลในรูปแบบของเว็บไซต 

     4. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบโลโก และแบนเนอรเว็บไซต 

     5. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบรูปภาพ 

 

 

 



บทที ่2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 

2.1 ระบบงานในปจจุบัน   

                                       

รูปท่ี 2.1 Flowchart ระบบงานปจจุบัน 



ระบบขายสินคาออนไลนประเภท E-Commerce ไดมีการเขาสูระบบและกรอกขอมูลสมัคร

สมาชิกเสร็จแลวใหตรวจสอบอีกทีวาสมัครไดไหมแลวกดบันทึกขอมูลแลวกดเขาสูระบบออนไลน

แลวเลือกสินคาที่เราตองการกดซื้อสินคาวาเราตองการกี่ชิ้นเสร็จแลวมันจะคํานวณสินคาวามีเหลือ

กี่ชิ้นแลวเราก็กดเลือกซื้อแลวมันจะแสดงราคารวมที่เราสั่งไปแลวกดยืนยันการสั่งซื้อตอจากน้ันป

ร้ินใบเสร็จจบการทํางาน 

 ในโลกปจจุบันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งดาน การคมนาคมและ

ดานการติดตอสื่อสาร Internet จึงเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการ

ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดตอซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตตาง ๆ  

 การซื้อขายปจจุบันผูซื้อบางกลุมมีความตองการสินคาที่หาไดยาก หรือสินคาที่มาจาก

ตางประเทศ จึงยากตอการซื้อสินคา และสินคาบางชนิดก็เปนสินคาที่ยังไมไดรับความนิยมทาง

ทองตลาด จึงทําใหการซื้อขายทางทองตลาดน้ันหาไดยาก หรือในบางกรณีสินคาที่ตองการอยูไกล

จากที่อยูอาศัยจากผูซื้อทําใหการคมนาคมเปนไปไดยาก จึงทําใหการซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซต

หรือระบบ E-Commerce  เขามาชวยเปนตัวเลือกในการขายสินคา โดย E-Commerce มีชื่อที่แปล

เปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผูใหคํา

นิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําวาจํากัดความใดที่ใชเปนคําอธิบายไวอยางเปนทางการ ในภาค

รวมน้ัน E-Commerce ในที่รูจักกันทั่วไป คือการซื้อขายผานเว็บไซต ที่ไดรับความนิยมเปนอยาง

มาก แตก็มีชองโหวมากมายในการซื้อขาย ผานเว็บไซต ยกตัวอยางเชน การโกงลูกคา โดยผูขายให

ผูซื้อโอนเงินผานทางธนาคารเขาบัญชีกอนรับสินคา จากน้ันผูขายก็ไมทําการสงสินคาใหลูกคา

ตามที่กําหนดไว ทําใหลูกคาสวนใหญไมคอยไววางใจในการซื้อขาย เชน สามารถเช็คประวัติของ

ผูขาย สามารถติดตอผูขายไดโดยตรง โดยมีเบอรโทรศัพทและที่อยูจริงตามบัตรประชาชนกํากับ มี

การออกใบเสร็จ ใบซื้อขาย และใบสงของเปนหลักฐานแกลูกคาเพื่อความมั่นใจของลูกคาในการซื้อ

ขาย 

 การขายสินคาผานเว็บไซตคือ การทําใหลูกคามั่นใจ และไววางใจผูขายสินคามากที่สุด

คณะผูจัดทําจึงไดจัดทําระบบขายสินคาออนไลนที่มีระบบการขายที่มาตรฐาน ตรวจสอบไดทุก

ข้ันตอนในการทํางานมีการออกใบเสร็จยืนยันการซื้อสินคาใหแกลูกคาผานทาง E-mail มีระบบ

สมาชิกที่จะทําใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีการสง SMS เขาโทรศัพทมือถือ ของผูซื้อเมื่อ

โอนเงินเขาบัญชีโดยอัตโนมัติ หากผูซื้อตองการที่จะสอบถามราละเอียดสินคาผูขายก็สามารถ

สอบถามไดทาง Chat ในระบบของเราตลอดระยะเวลาในการทํางานที่กําหนดไว หากนอกเวลางาน 

สามารถฝากขอความไวหรือ โทรมาสอบถามไดตลอด 24 ชั่วโมง จึงทําใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับ

สินคาอยางแนนอน 
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2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

1. ผูขายไมมั่นใจวาผูสั่งซื้อมีตัวตนอยูจริง 

2. ผูใชไมสามารถแกไขขอมูลสวนตัวได 

3. เมื่อคลิกสินคาแลวไมแสดงจํานวน 

4. ไมมีชองทางแสดงจํานวนสินคา 

 

 2.3 การวิเคราะหความตองการของระบบใหม 

1. ผูซื้อตองลงชื่อเขาใชกอนสั่งซื้อสินคา 

2. ผูใชสามารถแกไขขอมูลสวนตัวได 

3. มีชองทางแสดงสินคาที่ลูกคาสั่งไว 

4. มีการแสดงจํานวนสินคาตามจํานวนที่ลูกคาสั่งไว 

 

2.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ความหมายของเว็บไซต (Website) 

สื่อสําหรับนําเสนอขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งตองเปดดวยโปรแกรมเฉพาะทางที่

เรียกวา Web Browser เว็บไซต น้ันสรางขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอรที่เรียกวา HTML (Hyper Text 

Markup Language) และไดมีการพัฒนานําภาษาคอมพิวเตอร ภาษาอ่ืน ๆ มารวมพัฒนา เว็บไซต

ทั้งน้ีเพื่อให เว็บไซต มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น เชน ภาษา PHP, ภาษา SQL เปนตน 

 
 

รูปท่ี 2.2  ตัวอยางหนาเว็บเพจ 

http://www.ninetechno.com/a/website/809-web-browser.html
https://sites.google.com/site/kuchaipw/webphec-khux-xari/1212.jpg?attredirects=0
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หลักการออกแบบเว็บไซต  

การออกแบบเว็บไซตที่ดีจะตองคํานึงถึงขนาดของเว็บไซตและรูปแบบเว็บไซตเพื่อใหตรง

กับวัตถุประสงคในการสรางเว็บไซต 

1. การกําหนดขนาดเว็บไซตขนาดของเว็บไซตท่ีนิยมในปจจุบัน  

1.1 เว็บไซตแบบ 800 X 600 pixels เปนขนาดที่สามารถใชไดกับหนาจอทุกขนาด

ในปจจุบันเปนขนาดของการออกแบบเว็บไซตที่ใชในอดีต เน่ืองจากอดีตขนาดของ

จอคอมพิวเตอรมีขนาดเล็ก  

1.2 เว็บไซตแบบ 1024 X 768 pixels เปนขนาดที่นิยมในปจจุบันเน่ืองจากผูใชนิยม

ใ ช จ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข น า ด ใ ห ญ ขึ้ น เ น่ื อ ง ม า จ า ก ร า ค า จ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ที่ ถู ก ล ง 

2.รูปแบบการออกแบบเว็บไซต  

เว็บไซตในปจจุบันจะมีการออกแบบที่แตกตางกันไมมากนัก ซึ่งการออกแบบ

หนาตาเว็บไซตสวนใหญจะมองดู องคประกอบขององคกร หนวยงาน หรือเน้ือหาเร่ืองที่

นําเสนอเปนหลัก ซึ่งการออกแบบหนาตาของเว็บไซตมีอยู 3 แบบ คือ  

2.1.การออกแบบเว็บไซตท่ีเนนการนําเสนอเน้ือหา เปนการออกแบบเว็บไซตที่

เนนการนําเสนอเน้ือหามากกวารูปภาพ โดยโครงสรางใชรูปแบบตารางเปนหลัก มีการ

ออกแบบหนาตารูปแบบงาย เชน มีเมนูสารบัญ และเน้ือหา 

2.2. การออกแบบเว็บไซตท่ีเนนภาพกราฟกเปนการออกแบบเว็บไซตที่ เนน

ภาพกราฟกที่สวยงาม ซึ่งอาจจะใชโปรแกรม Adobe Photoshop สําหรับการตกแตงภาพ 

ขอดี สวยงาม นาสนใจ ขอเสีย อาจจะใชเวลาในการโหลดเว็บไซตนาน 

2.3.การออกแบบเว็บไซตท่ีมีท้ังภาพและเน้ือหาเปนการออกแบบหนาเว็บเพจที่

นิยมในปจจุบันซึ่งประกอบดวยขอความ รูปภาพ โดยมีการจัดองคประกอบตาง ๆ เพื่อให 

เว็บไซต นาสนใจ 

 

ข้ันตอนการสรางเว็บไซต 

การสรางเว็บไซต อาจเร่ิมต้ังแตการกําหนดเน้ือหารายละเอียดตางๆในหนาเว็บเพจจนถึง

การอัพโหลดเว็บไซตขึ้นบนอินเทอรเน็ตจะมีขั้นตอนดังน้ี 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนจัดทําเว็บไซต 

กําหนด เน้ือหา แบงเน้ือหาเปนหมวดหมูตางๆ ตามลําดับกอนหลัง และรายละเอียดของเว็บ

ที่เราจะจัดทําเพื่อใหเห็นมุมมอง คราวๆ กอนจะลงมือสรางเว็บไซต 



 

 

 ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดโครงสรางของเว็บ 

คือขั้นตอนการกําหนดผังของเว็บไซต หรือที่เรียกวา Site Map เพื่อใหทราบองคประกอบ

ทั้งหมดของเว็บไซต ตัวอยางเชน  เรามีหนาเว็บเพจทั้งหมด 6 เว็บเพจ กําหนด Site Map ไดดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 2.3  การกําหนดโครงสรางของเว็บ 

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ 

เปนการกําหนดการเชื่อมโยงในแตละหนาเว็บเพจใหสามารถเชื่อมโยงกลับไปกลับมา

ระหวางหนาเว็บเพจตาง ๆ  ได จากตัวอยาง จะเห็นวาหนา index.html สามารถเชื่อมโยงไปยัง

หนาตางๆไดและแตละหนาก็สามารถเชื่อมโยงกลับมา  ยังหนา index.html ไดตัวอยางดังรูป 

 

 
รูปท่ี 2.4  กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ 

https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/22.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/23.jpg?attredirects=0
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ข้ันตอนท่ี 4 ออกแบบหนาเว็บเพจแตละหนา 

ออกแบบโครงสรางหนาเว็บเพจในแตละหนาเพื่อจะไดรูวาในเว็บเพจแตละหนามี

รายละเอียดอะไรบาง ไมวาจะเปน ขอมูล รูปภาพ จากน้ันทําการออกแบบหนาเว็บเพจหนาตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 2.5  จากรูปดานบนจะเห็นวาเราไดแบงหนาเว็บเพจออกเปนสวนๆโดยเราสามารถแบง 

 

สวนประกอบของหนาเว็บเพจ 

ส วนป ระ ก อบ ข อง หน า เ ว็บ เ พ จที่ ดี  จะ มี อ ยู ด วย กั นทั้ ง ห ม ด 3 ส ว นหลั ก  ๆ  ดั ง น้ี 

         1. สวนหัวของหนา (Header) เปนสวนที่อยูบนสุดของหนา มักใสภาพกราฟกเพื่อสราง

ความประทับใจ เชนภาพโลโก (Logo) เมนูหลักหรือลิงก (Navigation Bar) เพื่อเปนจุดเชื่อมโยง

ไปสูเน้ือหาของเว็บไซตในหนาตอไป 

2. สวนของเน้ือหา (Body) เปนสวนที่อยูตอนกลางของหนา ใชแสดงขอมูลเน้ือหาของ

เว็บไซต ประกอบดวยขอความ, ตารางขอมูล ภาพกราฟก วีดีโอ และอ่ืนๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือ

เมนูเฉพาะกลุมวางอยูในสวนน้ีดวย 

3. สวนทายของหนา (Footer) เปนสวนที่อยูดานลางสุดของหนา มักวางระบบนําทางที่เปน

ลิงคขอความงาย ๆ และอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาภายในเว็บไซต เชน เจาของเว็บไซต, 

ขอความแสดงลิขสิทธิ์, วิธีการติดตอกับผูดูแลเว็บไซต, คําแนะนําการใชเว็บไซต เปนตน โดยปกติ

สวนหัวและสวนทายมักแสดงเหมือนกันในทุกหนาของเว็บเพจ 

 

https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/24.jpg?attredirects=0
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ข้ันตอนท่ี 5 สรางเว็บเพจในแตละหนา 

เมื่อไดทําการออกแบบหนาเว็บเพจแตละหนาแลว ตอไปคือขั้นตอนการสรางหนาเว็บเพจ

ตามที่ไดออกแบบไว ดวยโปรแกรมตางๆไมวาจะเปนโปรแกรมประเภทText Editor เพื่อใชในการ

เขียนชุดคําสั่ง HTML หรือโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหแตละหนาเว็บเพจนําเสนอขอความ รูปภาพ 

วีดีโอ และเสียง อยูในรูปแบบตามที่ตองการ 

 

 
 

รูปท่ี 2.6  ตัวอยางการสรางหนาเว็บเพจดวยโปรแกรม Notepad  

 

 ข้ันตอนท่ี 6 จดโดเมนเนมและหาพื้นท่ีฝากเว็บไซต 

หลังจากเราสรางเว็บไซตเสร็จแลว ขั้นตอนตอไป คือ ทําการต้ังชื่อเว็บไซตคือการจด

โดเมนเนม และหาที่ฝากเว็บไซต    ที่เรียกวา เว็บโฮสต้ิง (Web Hosting) ที่มีทั้งแบบเสียคาใชจาย 

แล ะ แบ บ ใ ห พื้ นที่ ฝ า ก เ ว็บ ไ ซ ต ฟ รี  อย า ง เชน เ ว็บ ไ ซ ต ที่ ใ ห บ ริก า รฝ า ก เ ว็บ ไ ซ ต ฟ รี  คื อ 

http://www.thcity.com วิธีการใหทําการสมัครตามขั้นตอนตางๆบนหนาเว็บเพจ เทาน้ีเราก็จะมีชื่อ

เว็บไซตและพื้นที่ ฝากเว็บไซตแลว 

 ข้ันตอนท่ี 7 อัพโหลดเว็บไซต 

หลังจากสมัครบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตแลว ขั้นตอนตอไป คือการอัพโหลดไฟลเว็บไซต

ของเราไปยังเว็บไซตที่ใหบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตผานโปรแกรม FTP เชนโปรแกรม FileZilla แค

น้ีทุกคนทั่วโลกก็สามารถเปดดูเว็บไซตของเราผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดแลว 

 

 

https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/17.jpg?attredirects=0
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ความรูเบื้องตน E-Commerce 

E-Commerce มีชื่อที่แปลเปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคํา

วาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํานิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเปน

คําอธิบายไวอยางเปนทางการ ซึ่งมีดังน้ี 

“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” (ศูนยพัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส, 2542)” 

“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนสง

ผลิตภัณฑและบริการโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” (WTO, 1998) 

“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเชิงพาณิชย ทั้งใน

ระดับองคกรและสวนบุคคล บนพื้นฐานของ การประมวลและการสงขอมูลดิจิทัลที่มีทั้งขอความ 

เสียง และภาพ” (OECD, 1997) 

จากความหมายของ e-business กับ e-commerce จะเห็นไดวาสองคําน้ีมีความหมายที่

ใกลเคียงกัน แตอันที่จริงแลวมีความหมายตางกันโดย e-business สรุปความหมายไดวาคือการทํา

กิจกรรมทุกๆอยาง ทุกขั้นตอนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีขอบเขตกวางกวา แต e-commerce 

จะเนนที่การซื้อขายสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเนตเทาน้ัน  จึงสรุปไดวา e-commerce 

เปนสวนหน่ึงของ e-business 

 

ประเภทของ E-Commerce    

ผูประกอบการ กับ ผูบริโภค  (Business to Consumer - B2C) 

การคาระหวางผูคาโดยตรงถึงลูกคาซึ่งก็คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดี

เพลงเปนตน 

ผูประกอบการ กับ ผูประกอบการ (Business to Business – B2B)  

การคาระหวางผูคากับลูกคาเชนกัน แตในที่น้ีลูกคาจะเปนในรูปแบบของผูประกอบการ ใน

ที่น้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง การขายสง การทําการสั่งซื้อสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวง

โซการผลิต (Supply Chain Management) เปนตน ซึ่งจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป 

ผูบริโภค กับ ผูบริโภค (Consumer to Consumer - C2C)  

การติดตอระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคน้ัน มีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชนเพื่อการ

ติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ในกลุมคนที่มีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปลี่ยน

สินคากันเอง ขายของมือสองเปนตน 
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ผูประกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government – B2G)  

การประกอบธุรกิจระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใชกันมากก็คือเร่ืองการจัดซื้อจัดจางของ

ภาครัฐ หรือที่เรียกวา e-Government Procurement ในประเทศที่มีความกาวหนาดานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะทําการซื้อ /จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัด

คาใชจาย เชนการประกาศจัดจางของภาครัฐในเว็บไซต www.mahadthai.com 

ภาครัฐ กับ ประชาชน (Government to Consumer -G2C) 

ในที่น้ีคงไมใชวัตถุประสงคเพื่อการคา แตจะเปนเร่ืองการบริการของภาครัฐผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยเองก็มีใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชนการคํานวณและ

เสียภาษีผานอินเทอรเน็ต, การใหบริการขอมูลประชาชนผานอินเทอรเน็ต เปนตน เชนขอมูลการ

ติดตอการทําทะเบียนตางๆของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใช

หลักฐานอะไรบางในการทําเร่ืองน้ันๆ และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซต

ไดดวย 

 

รูปท่ี 2.7  ประโชยนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สื่อการเรียนการสอนออนไลน หรือ E-Learning  

เปนการศึกษาเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  (Internet) หรืออินทราเน็ต  (Intranet) ดวย

ตัวเอง ผู เรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียน 

ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web 

Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตอสื่อสารที่

ทันสมัย เชน (e-mail, web-board, chat, Social Network) การเรียนรูแบบออนไลนจึงเปนการเรียน

http://www.mahadthai.com/
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สําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่  (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

 

E-learning คืออะไร 

คําวา E-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได ซึ่งการถายทอด

เน้ือหาน้ัน กระทําผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 

เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม  (Satellite) ฯลฯ เปนตน ซึ่งการ

เรียนลักษณะน้ีไดมีการนําเขาสูตลาดเมืองไทยในระยะหน่ึงแลว เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวย

ซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน  (On-line Learning) 

การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ การเรียนดวยวีดีโอผานออนไลน เปนตน 

ในปจจุบัน คนสวนใหญมักจะใชคําวา e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่

ใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบ

การจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดย

ผูเรียนที่เรียนดวยระบบ e-Learning น้ีสามารถศึกษาเน้ือหาในลักษณะออนไลน หรือ จากแผนซีดี-

รอม ก็ได และที่สําคัญอีกสวนคือ เน้ือหาตางๆ ของ  e-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัย

เทคโนโลยีมัลติมีเดียว(Multimedia Technology) และเทคโนโลยี เชิงโตตอบ (Interactive 

Technology) 

คําวา E-Learning น้ันมีคําที่ใชไดใกลเคียงกันอยูหลายคําเชน Distance Learning (การเรียน

ทางไกล  (Computer based training (การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร หรือเรียกยอๆวา CBT) 

online learning (การเรียนทางอินเตอรเน็ต   (เปนตน ดังน้ัน สรุปไดวา ความหมายของ  E-Learning 

คือ รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเลคทรอนิกสในการ

ถายทอดเร่ืองราว และเน้ือหา โดยสามารถมีสื่อในการนําเสนอบทเรียนไดต้ังแต 1 สื่อขึ้นไป และ

การเรียนการสอนน้ันสามารถที่จะอยูในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธได 
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ลักษณะท่ีสําคัญของการเรียนรูแบบออนไลน (E-Learning) 

1. Anyone, Anywhere and Anytime คือ ผูเรียนจะเปนใครก็ได มาจากที่ใดก็ได และเรียนเวลา

ใดก็ไดตามความตองการของผูเรียน เพราะโรงเรียนไดเปดเว็บไซตใหบริการตลอด 24 

ชั่วโมง 

2. Multimedia สื่อที่นําเสนอในเว็บ ประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

ตลอดจนวีดิทัศน อันจะชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 

3. Non-Linear ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาที่นําเสนอไดตามความตองการ 

4. Interactive ดวยความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อม  (Links) ยอมทําใหเน้ือหามี

ลักษณะโตตอบกับผูใชโดยอัตโนมัติอยูแลว และผูเรียนยังเพิ่มสวนติดตอกับวิทยากรผาน

ระบบ e-mail, web-board, chat, Social Network ก็ไดทําใหผูเรียนกับผูสอนสามารถ

ติดตอกันไดอยางรวดเร็ว  

 

องคประกอบของ E- Learning 

การเรียนแบบออนไลน หรือ e-learning มีองคประกอบที่สําคัญอยู 4 สวน แตละสวน

จะตองออกแบบใหเชื่อมสัมพันธกันเปนระบบ และจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัว คือ 

1. เน้ือหาของบทเรียน ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 

2. ระบบบริหารการเรียน เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลนหรือ e-learning น้ันเปนการเรียนที่ 

สนับสนุนใหผู เรียนไดศึกษา เรียนรูไดดวยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนที่ทําหนาที่เปน

ศูนยกลาง กําหนดลําดับของเน้ือหาในบทเรียน นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยัง

ผูเรียน ประเมินผลความสําเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการใหบริการทั้งหมดแก

ผูเรียน จึงถือวาเปนองคประกอบของ e-learning ที่สําคัญมาก เราเรียกระบบน้ีวา “ระบบบริหาร

การเรียน” (LMS : e-Learning Management System) 

3. การติดตอสื่อสาร การเรียนแบบ e-learning ถือวาเปนการเรียนทางไกลอีกรูปแบบหน่ึง แต

สิ่งสําคัญที่ทําให e-learning มีความโดดเดนและแตกตางไปจากการเรียนทางไกลทั่ว ๆ ไปก็คือ

การนํารูปแบบการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง มาใชประกอบในการเรียน เพื่อเพิ่มความสนใจ 

และความต่ืนตัวของผูเรียนที่มีตอบทเรียนใหมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใชเปนเคร่ืองมือที่จะชวยให

ผูเรียนไดติดตอ สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางตัวผูเรียนกับ

ครูผูสอน และระหวางผู เ รียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเคร่ืองมือที่ใชในการ

ติดตอสื่อสารอาจแบงไดเปน 2 ประเภทดังน้ี 
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1) ประเภท real-time ไดแก Chat (message, voice) , White board / Text slide , Real-time 

Annotations, Interactive poll , Conferencing และอ่ืน ๆ 

2) ประเภท non real-time ไดแก Web-board , e-mail 

4. การสอบ   /วัดผลการเรียน โดยทั่วไปแลวการเรียนไมวาจะเปนการเรียนในระดับใดหรือ

เรียนวิธีใด ก็ยอมตองมีการสอบ / การวัดผลการเรียน เปนสวนหน่ึงอยูเสมอ การสอบ / การ

วัดผลการเรียนจึงเปนสวนประกอบสําคัญที่จะทําใหการเรียนแบบ  e-learning เปนการเรียนที่

สมบูรณ กลาวคือในบางวิชาจําเปนตองวัดระดับความรูกอนเขาสมัครเขาเรียน เพื่อใหผูเรียนได

เลือกเรียนในบทเรียนหรือหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งทําใหการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เมื่อเขาสูบทเรียนในแตละหลักสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท และการสอบใหญกอนที่

จะจบหลักสูตร ระบบบริหารการเรียน จะเรียกขอสอบที่จะใชมากจากระบบบริหารคลังขอสอบ 

(Test Bank System) ซึ่งเปนสวยยอยที่รวมอยูในระบบบริหารการเรียน 

 

ประโยชนของการเรียนรูแบบออนไลน (E-Learning) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

2. สนับสนุนการเรียนการสอน 

3. เกิดเครือขายความรู 

4. เนนการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 

5. ลดชองวางการเรียนรูระหวางเมืองและทองถิ่น 

ดังน้ันรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลน  (E-Learning) จึงมีความยึดหยุนสูง ผูเรียนจะตองมี

ความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียนมากกวาปกติ มีความต้ังใจใฝหาความรูใหมๆ ตรง

กับระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา ที่ปรึกษา และแนะนํา

แหลงความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน ผูเรียนสามารถทราบผลยอนกลับของการเรียน รู

ความกาวหนาไดจาก E-Mail การประเมินผลควรแบงเปน การประเมินยอย โดยใชเว็บไซตเปนที่

สอบ และการประเมินผลรวม ที่ใชการสอบแบบปกติในหองเรียน เพื่อเปนการยืนยันวาผูเรียนเรียน

จริงและทําขอสอบจริงไดหรือไม อยางไร 

 

ระบบฐานขอมูล (Database System)  

 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน นํามาเก็บรวบรวมเขา

ไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูลที่ประกอบกันเปนฐานขอมูลน้ัน ตองตรงตามวัตถุประสงคการใช

งานขององคกรดวยเชนกัน เชน ในสํานักงานก็รวบรวมขอมูล ต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มา

ติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะมีสวนที่สัมพันธกันและเปนที่
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ตองการนําออกมาใชประโยชนตอไปภายหลัง ขอมูลน้ันอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือ

เหตุการณใด ๆ ก็ไดที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจไดมาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เปนได 

รวมทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข  ขอความ  และรูปภาพตาง ๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลได 

 

รูปแบบของฐานขอมูล 

รูปแบบของฐานขอมูลโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Database) 

ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปนโครงสรางที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบ 

Parent-Child Relationship Type หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลที่จัดเก็บในที่น้ี 

คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ น่ันเอง 

2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 

ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะเปนการรวมระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียน

แตละตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธคือ ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว 

โดยระเบียนที่มีความสัมพันธกัน จะตองมีคาของขอมูลในแอททริบิวตหน่ึงเหมือนกัน แตใน

ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะแสดงความสัมพันธอยางชัดเจน โดยแสดงไวในโครงสราง

ตัวอยางเชน 

3. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

การเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปนตาราง (Table) หรือเรียกวา รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเปน 

2 มิติ คือเปนแถว (Row) และเปนคอลัมน (Column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางจะ

เชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวต (Attribute) หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยง

ขอมูล ตัวอยางเชน ตารางการลงทะเบียน ถาตองการทราบวานักเรียนรหัส 1001 ลงทะเบียน

วิชาอะไรกี่หนวยกิต ก็สามารถนํารหัสวิชาในตารางนักเรียนไปตรวจสอบกับรหัสวิชา ซึ่งเปน

คียหลักในตารางหลักสูตร เพื่อนําชื่อวิชาและจํานวนหนวยกิตมาใชดังตาราง 

 

คําศัพทและความสัมพันธ 

 เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง บุคคล สถานที่ เหตุการณหรือสิ่งของที่เราสนใจจะศึกษาจัดเก็บ

เปนขอมูลในฐานขอมูล เชน พนักงาน แผนกขาย ทะเบียนรถยนต เปนตน 

 แอททริบิวต (Attribute ) หมายถึง ขอมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของ Entity เชน 

Attribute ของพนักงาน ไดแก รหัสพนักงาน ชื่อ -นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ที่อยู  

ความสัมพันธ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี ความสัมพันธแบง 

ออกเปน 3 ชนิด ดังน้ี  
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1. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอหน่ึง 1:1 (one to one relationship)   

2. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอกลุม 1:N (one to many relationship)  

3. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม M:N (many to many relationship) 
 

เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

วิชาเรียนนักเรียน วิชาเรียนนักเรียน

1

1

1

N

M N

เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

วิชาเรียนนักเรียน

1

1

1

N

M N

 

รูปท่ี 2.8  แสดงสัญลักษณความสัมพันธ 

 

Uความหมายของ คีย (Key) ในฐานขอมูล 

คีย หมายถึง แอตทริบิวต (attribute) : ขอมูลมีลักษณะเฉพาะที่ใชแบงหมวดหมูของขอมูล หรือที่เรา

คุนเคยกันในคําวา (field หรือ column) น่ันเอง หรือกลุมของแอตทริบิวต ที่สามารถใชในการบง

บอกความแตกตางของแตละทัปเพิล (tupple): กลุมของ (attribute) ที่รวมกันเปนหน่ึงแถว หรือที่เรา

คุนเคยกันในชื่อวา (record หรือ row)  ในรีเลชัน (relation: กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกันหรือ

ที่เราคุนเคยกันในชื่อวา table หรือ file) ได  แอตทริบิวตที่เปนสวนหน่ึงของคียเรียกวา  คียแอตทริ

บิวต (Key Attribute) และคียแอตทริบิวตที่เกิดจากการนําเอาหลายแอตทริบิวตมารวมกันเรียกวา

คอมโพสิตคีย (Composite Key)  คียตาง ๆ ที่ใชในฐานขอมูลมีดวยกันหลายชนิด  ดังตอไปน้ี 

 ซูเปอรคีย  (Super key)คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวตที่เปนไปไดทั้งหมดและ

สามารถบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิลในรีเลชันได  ดังน้ันในหน่ึงรีเลชันสามารถมีซูเปอร

คียไดหลายซูเปอรคีย 

  แคนดิเดตคีย (Candidate Key)คือ ซูเปอรคียที่มีขนาดเล็กที่สุด ที่ยังสามารถบงบอกความ

แตกตางของแตละทัปเพิลในรีเลชันได  หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือซูเปอรคียที่ไมมีสับเซตของ

ตนเองเปนซูเปอรคียน่ันเอง  ในหน่ึงรีเลชัน อาจจะมีแคนดิเดตคียไดหลายตัว 

คียหลัก (Primary Key)คือแคนดิเดตคียที่ถูกเลือกเพื่อใชบอกความแตกตางของแตละ

ทัปเพิลในรีเลชัน  และตองไมมีคาเปนคาวา (Null) 

คียรอง (Secondary Key)คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวต ที่ใชในการเขาถึงหรือ

คนคืนในฐานขอมูล  คียรองไมมีความจําเปนตองเปนเอกลัษณ คือสามารถมีคาซ้ํากันไดเชน ในการ

เขาถึงขอมูลของพนักงาน   โดยตองการเลือกเฉพาะพนักงานที่ขอมูลที่อยู มีรหัสไปรษณียตามที่
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กําหนดใหเทาน้ัน  ในกรณีน้ี รีเลชันพนักงาน มีรหัสพนักงานเปนคียหลัก  และสามารถใช

รหัสไปรษณียเปนคียรองได 

คียนอก (Foreign Key)คือแอตทริบิวตที่ใชในการเชื่อมตอกับรีเลชันอ่ืน  หรือกับตัวมันเอง

เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางรีเลชันโดยที่คียนอก 

ความสัมพันธ (Relationship)  

การออกแบบฐานขอมูลดวย E-R Diagram 

เปนเพียงวิธีหน่ึงที่ชวยในการออกแบบฐานขอมูล แตวิธีน้ีไดรับความนิยมอยางมาก นําเสนอโดย 

Peter ซึ่งวิธีการน้ีอยูในระดับ Conceptual level และมีหลักการคลายกับ Relational model เพียงแต 

E-R model แสดงในรูปแบบกราฟก บางระบบจะใช E-R model ไดเหมาะสมกวา แตบางระบบจะ

ใช Relational model ไดเหมาะสมกวาเปนตน ซึ่งแลวแตการพิจารณาของผูออกแบบวาจะเลือกใช

แบบใด (Relational model) คือตารางขอมูลที่มีความสัมพันธกัน 

สัญลักษณท่ีใชแสดงแผนภาพ2E-R Diagram (Symbols in E-R Diagram) 

2สัญลักษณ 2ความหมาย 
 

Entity 

 
Attribute 

 
Key Attribute 

 
Relationship Set 

 
Connection 

 

2ตารางท่ี 2.1 สัญลักษณแสดงแผนภาพ E-R Diagram 

 

     Attribute 
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ความหมายของผังงาน 

ผังงาน  (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน เปนเคร่ืองมือที่ใชในการ

วางแผนขั้นแรกมาหลายป โดยใชสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนผังงาน เพื่อชวยลําดับแนวความคิด

ในการเขียนโปรแกรม เปนวิธีที่นิยมใชเพราะทําใหเห็นภาพในการทํางานของโปรแกรมงายกวาใช

ขอความ หากมีขอผิดพลาด สามารถดูจากผังงานจะทําใหการแกไขหรือปรับปรุงโปรแกรมทําได

งายขึ้น 

 

ผังงานแบงได 2 ประเภท  

1. ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอยาง

กวาง ๆ แตไมเจาะลงในระบบงานยอย  

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทํางานของ

โปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ 
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สัญลักษณผังงานโปรแกรม 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

จุดเร่ิมตน /จุดสิ้นสุดของผังงาน  

 

การประมวลผล /การคํานวณ / กําหนดคา  

 

แสดงคาขอมูลทางจอภาพ 

 

การติดตอกับอุปกรณที่เปนการเขาถึงขอมูลแบบลําดับ 

 

ใชในการตัดสินใจ 

 

จุดเชื่อมตอภายในหนาเดียวกัน 

 การนําเขาขอมูล  /การนําออกขอมูล  

 
การรับขอมูลเขาทางแปนพิมพ 

 แสดงคาขอมูลออกทางเคร่ืองพิมพ 

 การติดตอกับอุปกรณที่เปนดิสก 

 
แสดงทิศทางการทํางานของผังงาน 

 จุดเชื่อมตอระหวางหนา 

 

2 Tตารางท่ี 2.2 สัญลักษณผังงานโปรแกรม 
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ความหมายของแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD)  

แผนภาพกระแสขอมูล (DFD) เปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยางแพรหลายในการเขียนแบบระบบ

ใหมในการเขียนแผนภาพจําลองการทํางานของกระบวนการ  (Process) ตาง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะ

กับระบบที่ "หนาที่ " ของระบบมีความสําคัญและมีความสลับซับซอนมากกวาขอมูลที่ไหลเขา  

 

สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

สัญลักษณที่ใชเปนมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสขอมูลมีหลายชนิด แตในที่น้ีจะ

แสดงใหเห็นเพียง 2 ชนิด ไดแก ชุดสัญลักษณมาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) และ

ชุดสัญลักษณมาตรฐานที่พัฒนาโดย DeMarco and Yourdon (DeMarco, 1979); Yourdon and 

Constantine, 1979) โดยมีสัญลักษณดังตอไปน้ี 

 

DeMarco & Yourdon Gane&Sarson ความหมาย 

  

Process 

ขั้นตอนการทํางานภายในระบบ 

 
 
 

 

Data Store 

แหลงขอมูลสามารถเปนไดทั้ง

ไฟลขอมูลและฐานขอมูล  

)File or Database) 
  

External Agent  

ปจจัยหรือสภาพแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอระบบ 

 

 

Data Store 

เสนทางการไหลของขอมูลแสดง

ทิศทางของขอมูลจากขั้นตอน

การทํางานหน่ึงไปยังอีกขั้นตอน

หน่ึง 

2ตารางท่ี 2.3  2สัญลักษณที่ใชในแผนภาพกระแสขอมูล 
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Process หรือ ข้ันตอนการดําเนินงาน คือ งานที่ดําเนินการ/ตอบสนองขอมูลที่รับเขา หรือ

ดําเนินการ/ตอบสนองตอเงื่อนไข/ สภาวะใดๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาขั้นตอนการดําเนินงานน้ันจะกระทํา

โดยบุคคล หนวยงาน หุนยนต เคร่ืองจักร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรก็ตาม โดยจะเปนกริยา (Verb) 

เสนทางการไหลของขอมูล (Data Flows) เปนการสื่อสารระหวางขั้นตอนการทํางาน 

(Process) ตางๆ และสภาพแวดลอมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอมูลที่นําเขาไปในแต

ละ Process และขอมูลที่สงออกจาก Process ใชในการแสดงถึงการบันทึกขอมูล การลบขอมูล การ

แกไขขอมูลตางๆ สัญลักษณที่ใชอธิบายเสนทางการไหลของขอมูลคือ เสนตรงที่ประกอบดวยหัว

ลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของขอมูล 

ตัวแทนขอมูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หนวยงานในองคกร องคกรอ่ืนๆ หรือ

ระบบงานอ่ืนๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ แตมีความสัมพันธกับระบบ โดยมีการสงขอมูลเขา

สูระบบเพื่อดําเนินงาน และรับขอมูลที่ผานการดําเนินงานเรียบรอยแลวจากระบบ สัญลักษณที่ใช

อธิบาย คือ สี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในจะตองแสดงชื่อของ External Agent โดย

สามารถทําการซ้ํา (Duplicate) ไดดวยการใชเคร่ืองหมาย \ (back slash) ตรงมุมลางซาย 

  แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) เปนแหลงเก็บ/บันทึกขอมูล เปรียบเสมือนคลังขอมูล 

(เทียบเทากับไฟลขอมูล และฐานขอมูล) โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่

ตองการเก็บ/บันทึก สัญลักษณที่ใชอธิบายคือสี่เหลี่ยมเปดหน่ึงขาง แบงออกเปนสองสวน ไดแก 

สวนที่ 1 ทางดานซายใชแสดงรหัสของ Data Store อาจจะเปนหมายเลขลําดับหรือตัวอักษรไดเชน 

D1, D2 เปนตน สําหรับสวนที่ 2 ทางดานขวา ใชแสดงชื่อ Data Store หรือชื่อไฟลการเขียน

แผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] 

 

การเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] 

 แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุดที่แสดง

ภาพรวมการทํางานของระบบที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบ 

 Level-0 Diagram คือ แผนภาพกระแสขอมูลในระดับที่แสดงขั้นตอนการทํางานหลัก

ทั้งหมด (Process) หลัก ของระบบแสดงทิศทางการไหลของ Data Flow และแสดงรายละเอียดของ

แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) 

Level-0 Diagram เปนการแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของ Process การทํางานหลักๆ ที่มีอยู

ภายในภาพรวมของระบบ (Context Diagram) วามีขั้นตอนใดบาง 
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ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

นายอภิสิทธิ์ ปาละนิจ และ นายศิวกร   เจริญสุข  )25 60  (โครงการขายส สินคาออนไลน

ประเภทอุปกรณเบเกอร่ี ในการจัดทําเว็บไซตขายสินคาโปรแกรมที่ใชในการทํางาน Dreamweaver 

Cs6 เพื่อใชในการสรางเว็บไซต และโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 เพื่อใชในการตกแตงภาพ

และออกแบบโลโก สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงไมวาจะเปนการสมัครสมาชิกในการซื้อขาย

สินคา การเลือกซื้อสินคา การสั่งซื้อสินคาหรือการจายชําระคาสินคาผานชองทางตาง ๆ โดยความ

สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหลูกคาไมเสียเวลาและยังชวยลดตนทุนในการเดินทางอีกดวย 

นายเกียรติศักด์ิ สุวรรณประเสริฐ และ นายทวีศักด์ิ อนเจริญ  )2560   (โครงการขายสินคา

ออนไลนประเภทอุปกรณการชาง ในการจัดทําเว็บไซตขายสินคาโปรแกรมที่ใชในการทํางาน 

Dreamweaver โปรแกรม Xampp สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงไมวาจะเปนการสมัครสมาชิก

ในการซื้อขายสินคา การเลือกซื้อสินคา การสั่งซื้อสินคาหรือการจายชําระคาสินคาผานชองทางตาง 

ๆ โดยความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหลูกคาไมเสียเวลาและยังชวยลดตนทุนในการเดินทางอีก

ดวย 

นายนวพล คลายสาหราย และ นายสุทธิรักษ สนธิ์สําราญ(2559) โครงการขายสินคา

ออนไลนประเภท รานขายเสื้อผาเด็ก ในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับระบบขายสินคาออนไลน

ประเภท เสื้อผาเด็ก พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกขอมูลของการซื้อสินคา ลบขอมูลที่ไมตองการสามารถ

ยอนดูการสั่งซื้อสินคารายการเกาได พัฒนาโปรแกรมใหงายตอการใชงาน เพื่อใหทุกคนใชงานได

สะดวกสบาย 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

     1. นําคอมพิวเตอรเขามาใชกับระบบเครือขายในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการทําสื่อทางเว็บไซต 

     2. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการสรางเว็บไซตใหสมบูรณแบบ 

     3. นําคอมพิวเตอรเขามานําเสนอขอมูลในรูปแบบของเว็บไซต 

     4. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบโลโก และแบนเนอรเว็บไซต 

     5. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบรูปภาพ 

 

 

 



 
 

บทที ่3 

การออกแบบและพัฒนาดวยโปรแกรม 

3.1 การออกแบบระบบงาน (Flow Chart)  

เข าสู เวบ็ไซต

กรอกขอมูล

ตรวจสอบขอมูล

สมาชิก

สมคัรสมาชิก

 

บนัทึกขอมูล 

เลือกสินคา

ซ้ือสินคา

ยืนยนัการส่ังซ้ือ

เข าสูระบบ

คาํนวนราคา

ปร้ินใบเสร็จ

เร่ิมต น

จบการทาํงาน

N

Y

 
 
 

รูปท่ี 3.1 การเขียนFlow Chart ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา เคร่ืองดนตรีสากล 

 



 
 

1. Flowchart การสมัครสมาชิก 

 

สมคัรสมาชิก

กรอกขอมูล

ตรวจสอบขอมูล

สมาชิก

สมคัรสมาชิก

บนัทึกขอมูล 

แสดงขอมูลการสมัคร

เร่ิมต น

จบการทาํงาน

N

Y

 
 

รูปท่ี 3.2 (Flowchart) การสมัครสมาชิก 
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2. Flowchart การเขาสูระบบ 

 

เข าสูระบบ

กรอกขอมูล

ตรวจสอบขอมูล

สมาชิก

สมคัรสมาชิก

บนัทึกขอมูล 

แสดงขอมูลการสมัคร

เร่ิมต น

จบการทาํงาน

N

Y

 
 

รูปท่ี 3.3 (Flowchart) การเขาสูระบบ 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท(Context Diagram) 

1. Context Diagram 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 การเขียนContext Diagram ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา เคร่ืองดนตรีสากล 

 

 

 

 

 

ขอมูลการสั่งซื้อ 
รายละเอียดสินคา รายงานรายละเอียด

 

รายงานการสั่งซื้อ 

0 

ระบบขายเคร่ืองดนตรีสากล 

E-Commerce for Universal 

    

 

ลูกคา 

 

ผูดูแลระบบ 

ขอมูลชําระเงิน 

ขอมูลสมาชิก 

รายงานสมาชิก 

รายงานรายละเอียด

 รายงานการชําระเงิน 

รายงาน

 

ขอมูลการชําระเงิน 

ขอมูลการสั่งซื้อ

 

ขอมูลรายการสินคา 

ขอมูลสมาชิก 

รายงานสมาชิก 

รายงานการชําระเงิน 
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3.3 การออกแบบแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) 

1. Data Flow Diagram Level 0 

1

ข อมูลสมาชิก

2

เลือกสินค า

3

สั่งซ้ือสินคา

ลูกค า ข อมูลสมาชิกD1

ข อมูลสินค าD2

ข อมูลการชาํระเงินD3

4

ชาํระเงิน

ลูกค า

ผูดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ

ลูกค า

ลูกค า

5

ใบเสร็จ

ผูดูแลระบบ

ลูกค า

จบการทาํงาน

รายการใบเสร็จ

การชาํระเงิน

การส่ังซ้ือ

การเลือกสินคา

ปอนข อมูล

 

 

รูปท่ี 3.5  Data Flow Diagram Level 0 ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา เคร่ืองดนตรีสากล 
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2. Data Flow Diagram Level 1 Process 1 

 

ลูกคา

1.1

คียขอมูลสมัครสมาชิก

1.2

บันทึกขอมูลการสมัคร

1.3

แสดงขอมูลสมาชิก
ผูดูแลระบบ

D1 แฟมลูกคา

ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคาUsername/password

 
 

รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบ สมาชิก 
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3. Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

 

ลูกคา

2.1

คีย ขอมูลเขาสู ระบบ

2.2

ตรวจสอบการเขาสูระบบ

2.3

แสดงผลการเขาสูระบบ
ผูดูแลระบบ

D1 แฟ มลูกคา

ขอมูลลูกคา

รายการการเขาสูระบบ

Username / Password

Username / Password

 
 

รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ระบบ เขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

 

ลูกคา

3.1

เลือกสินค า

3.2

แสดงสินคา

3.3

เลือกสินค า

ขอมูลลูกคา

3.4

แสดงขอมูลสินค าท่ีเลือก

D2 แฟ มขอมูลสินค า

D3 แฟ มขอมูลการส่ังซ้ือ

ขอมูลสินค า

รายการสินคา

ขอมูลการเลือกสืนคา

ขอมูลสินค าที่เลือก

 
 

รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 ระบบ เลือกสินคา 
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5. Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

 

 

ลูกคา

4.1

เลือกรายการ

4.2

คนหาสินคาที่เลือก

4.3

ยืนยันการเลือกสินคา

รองขอรายละเอียดสินคา

4.4

แสดงรายการ

ขอมูลการส่ังซื้อ

D3 แฟมขอมูลการส่ังซ้ือขอมูลการเลือกสินคา

ขอมูลการส่ังชื้อ

แสดงขอมูลการส่ังชื้อ

 

 

รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 ระบบ ยืนยันการสั่งซื้อ 
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6. Data Flow Diagram Level 1 Process 5 

 

ลูกคา

5.1

คนหาขอมูล

5.2

แสดงขอมูลการส่ังซ้ือสินคา

5.3

ปร้ินใบเสร็จ

แฟมขอมูลการส่ังซ้ือD3

ขอมูลการส่ังซ้ือ

ใบเสร็จ

รองขอใบเสร็จ

 
 

รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1 Process 5 ระบบ ปร้ินใบเสร็จ 
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3.4 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

 

สินคา สมาชิก

ชนิด

ราคาสินค า

ชนิดการส่ังซ้ือ
รหัสสินค า

ชื่อสินคา

รูปสินคา

ลาํดับสินคารหัสสินค า

ราคาสินค าชื่อสินคา

มีสินคา

รหัสลูกค า

รหัสสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

Email

เบอรโทรชื่อผูเข าใช

ชื่อสินคา รหัสประเภทสินคา

M

M M

1

 

 

รูปท่ี 3.12 E-R Diagram ระบบการขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองดนตรีสากล 
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3.5 พจนานุกรมขอมูล Data Dictionary 

 ออกแบบฐานขอมูล ระบบขายสินคาออนไลนประเภท นํ้าหอม 

 

3.5.1 ตารางขอมูลสมาชิก 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

ID Int 11 รหัสลูกคา PK 

Username Text 20 ชื่อผูเขาใช  

Password Int 30 รหัสผูเขาใช  

Name Text 60 ชื่อ-นามสกุล  

Sex Text 5 เพศ  

Email Text 30 อีเมล  

telephone int 18 โทรศัพท  

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขอมูลสมาชิก 

 

 

3.5.2 ตารางขอมูลสินคา 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

ID_pd Int 11 รหัสสินคา PK 

Name_pd Text 60 ชื่อสินคา  

Detail_pd Text 90 รายละเอียดสินคา  

Price_pd int 11 ราคาสินคา  

Proto_pd  50 รูปสินคา  

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางขอมูลสินคา 
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3.5.3 ตารางขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหตุ 

ref_id_order Int 11 รหัสสินคา PK 

ref_id_prd Int 11 ชื่อสินคา  

Number Int 11 ลําดับสินคา  

Price Int 11 ราคาสินคา  

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ 
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3.6 การออกแบบผังโครงสรางเว็บไซต (Site Map) 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 การออกแบบ Site Map 

 

 

 

 

หนาแรก 

หนาหลัก 

หนาหลัก สินคา วิธีการสั่งซื้อ ผูจัดทํา วิธีการชําระเงิน 

เขาสูระบบ 

สมัครสมาชิก 

ติดตอ 

หนาสินคา 

ตระกราสิ่งของ 

รายการสั่งซื้อ 
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3.7 การออกแบบ Story Board 

 

รูปท่ี 3.14   แสดงหนา Index 

 

 

 

รูปท่ี 3.15    แสดงหนาหลักของเว็บไซต 
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รูปท่ี 3.16   แสดงหนา Login 

 

 

 

รูปท่ี 3.17   แสดงหนาสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 3.18   แสดงหนาสินคา 

 

 

 

รูปท่ี 3.19   แสดงหนาตะกลาสินคา 
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รูปท่ี 3.20   แสดงหนาวิธีการสั่งซื้อ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.21   แสดงหนายืนยันการสั่งซื้อ 

 



43 

 

 

รูปท่ี 3.22   แสดงหนาวิธีการชําระเงิน 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.23   แสดงหนาผูจัดทําเว็บไซต 
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รูปท่ี 3.24   แสดงหนาการติดตอ 

 

 

3.7 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

1. มีรายละเอียดของสินคาครบถวน 

2. มีรูปภาพของสินคาประกอบ 

3. มีราคาของสินคาบอกทุกชิ้น 

4. มีวิธีการบํารุงรักษาและการชําระเงิน 

 

3.8 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Data) 

1. มีการแสดงภาพออกทางจอภาพ 

2. มีการแสดงออกทางเคร่ืองพิมพ 

3. มีการแสดงออกทางใบเสร็จ 
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บทที ่4 

การพัฒนาระบบส่ือการขายสินคาออนไลน 

ประเภท เคร่ืองดนตรีสากล 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

1. AMD Athlon (tm) II X2 Processor CPU  @ 3.00GHZ 

2. NVIDIA GTX 750 TI OC 

3. (HARDDISK) 500 GB. 

4. AMD on Board 

5. Computer Pc 

6. Mouse OKER 

7. Keyboard OKER 

 

 

4.2 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการทําเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชในการตกแตงรูปภาพ 

3. โปรแกรม Appserv  v.8.6.0 ใชในการเชื่อมตอฐานขอมูล 

4. โปรแกรม Microsoft office Word 2016 ใชในการทําเอกสาร 

5. โปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2016 ใชในการทํางานนําเสนอ  
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4.3  วิธีการติดตั้งโปรแกรม 

1.โปรแกรม Appserv Version 8.6.0  

 หนาจอแสดงการติดต้ังโปรแกรม Appserv Version 8.6.0 ใหคลิ้กที่  ปุม Next  เพื่อเขาสู

ขั้นตอนการติดต้ัง  

 

รูปท่ี 4.1  แสดงหนาจอการติดต้ัง 
 
 

หนาจอ Appserv 8.6.0 – License Agreement เปนขอความแสดงลิขสิทธิ์ GNU LESSER เมื่อ เรา

อานและเขาใจลิขสิทธิ์น้ีแลว ใหคลิกปุม I Agree ไดเลย 

 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 
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หนาจอ Appserv 8.6.0 – Choose Install Location เปนการเลือกโฟลเดอรที่ใชในการติดต้ัง Appserv 

โดยคาเร่ิมตนจะเลือกติดต้ังไปที่โฟลเดอรC:\Appserv เมื่อเราเลือกโฟลเดอรไดแลวใหคลิกปุม Next 

เพื่อ ไปหนาถัดไป  

 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงขั้นตอนการเลือกไดรเก็บโฟลเดอรของ Appserv 

 

 

หนาจอ Appserv 8.6.0 –Select Componentเปนการเลือกสวนประกอบของ Appservใหเรา เลือก

สวนประกอบทั้งหมด โดยคลิกถูกหนาชองทั้งหมด แลวคลิกปุม Next เพื่อไปหนาถัดไป 

 

 
รูปท่ี 4.4 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 
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หนาจอ Appserv 8.6.0 – Apache HTTP Server Information เปนการกรอกรายละเอียดของ 

โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร Apache  ใหเราทําการกรอกรายละเอียดใหครบทั้งหมดแลวกดปุม    Next  

 

รูปท่ี 4.5 แสดงขั้นตอนการใส Sever name 

 

 

หนาจอ Appserv 8.6.0 – MySQL Server Configuration เปนการระบุรายละเอียดของ โปรแกรม

ฐานขอมูล MySQL ใหใสเรา Password เปน root  ทั้งสองชอง แลวเลือกภาษาเปน UTF-8 แลวคลิ้ก

ปุม  Install เพื่อทําการติดต้ัง 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงขั้นตอนการใสรหัสผาน 
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หนาจอ Installing แสดงความคืบหนาของโปรแกรมที่เร่ิมติดต้ัง Appserv 

 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 

 

หนาจอ Completing  แสดงการติดต้ังโปรแกรมเสร็จสิ้นใหเราคลิกปุม Finish เพื่อจบการติดต้ัง 

โปรแกรม  

 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงหนาจอขั้นตอนสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม AppServ 
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4.4 วิธีการใชงาน  

 เขาไปที่โปรแกรม Chrome ตรงชอง Urlใหใส localhost/projectpf/index.php และกด Enter  

 

 
รูปท่ี 4.9 เขาสู localhost/ projectpf/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันจะนําเขาสู หนาเว็บระบบการขายนํ้าหอมจะพบกับหนา Index และใหกดปุม  

“เขาสูเว็บไซต” เพื่อเขาไปหนาแรก  

 

 
รูปท่ี 4.10 แสดงหนา Index 



53 

 

หนาแรกจะประกอบไปดวย หนาแรก สินคา วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ผูจัดทํา สมัครสมาชิก 

ล็อกอิน และ รายการสินคา 

 

 
รูปท่ี 4.11 แสดงหนาแรกของเว็บไซต 

 

 

เมื่อกดปุมสมัครสมาชิกจากหนาหลัก จะพบกับหนาสมัครสมาชิกใหทําการสมัครสมาชิก โดย ใส

ขอมูลตอไปน้ี ชื่อผูใช รหัสผาน ชื่อ-นามสกุล  อีเมล เบอรโทรศัพท จากน้ันกดปุมยืนยัน การสมัคร  

 

 
รูปท่ี 4.12 แสดงหนาการสมัครสมาชิก 
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จากน้ันใหทําการใสรหัสจากการสมัครสมาชิก 

 

 
รูปท่ี 4.13 แสดงหนาใสรหัสจากการสมัครสมาชิก 

 

 

จากน้ันใหทําการใสรหัสจากการสมัครสมาชิก 

 

 
รูปท่ี 4.14 แสดงหนาล็อกอินเขาสูระบบ 
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เมื่อเลือกปุมเกี่ยวกับ ก็จะแสดงเกี่ยวกับประวัติดนตรีสากล 

 

 
รูปท่ี 4.15 แสดงหนาประวัติดนตรีสากล 

 

 

เมื่อเลือกปุม สินคา จะปรากฏหนาสินคาขึ้นมาใหเลือกซื้อสินคา 

 

 
รูปท่ี 4.16 แสดงหนาสินคา 
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เมื่อเลือกรายการสินคา สินคาก็จะมาอยูในตะกรา แลวกดสั่งซื้อ 

 

 
รูปท่ี 4.17 แสดงหนาตะกรา 

 

 

หนาเพิ่มสินคา สามารถเพิ่มสินคา ราคา รูปได 

 

 
รูปท่ี 4.18 แสดงหนาเพิ่มสินคา 
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เมื่อกดปุม วิธีการชําระเงิน จะแสดงธนาคารใหโอนเงินผานบัญชีตาง ๆ 

 

 
รูปท่ี 4.19 แสดงหนาวิธีการชําระเงิน 

 

 

 

เมื่อเลือกปุม ติดตอเรา จะปรากฏหนาไลน เฟสบุค และเบอรโทรที่ติดตอเราได 

 

 
รูปท่ี 4.20 แสดงหนาติดตอเรา 



 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต E-Commerce ในหัวขอระบบขายสินคาออนไลน 

2. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมการพัฒนาระบบ E-Commerce 

3. เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

4. เพื่อศึกษาการเขียนภาษา PHP 

5. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูลดวยภาษา PHP 

6. เพื่อศึกษาการออกแบบระบบฐานขอมูลสมาชิกดวยโปรแกรม PHPMyAdmin 

 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหตุ 

1 Index.php 2 KB หนาแรกของเว็บไซต 

2 Home1.php 9 KB หนาหลักของเว็บไซต 

3 Register.php 6 KB หนาสมัครสมาชิก 

4 Login.php 6 KB หนาล็อกอิน 

5 Contract.php 4 KB หนาติดตอเรา 

6 Order.php 14 KB หนาตะกราสินคา 

7 Howtobuy.php 6 KB หนาวิธีการสั่งซื้อสินคา 

8 Me.php 6 KB หนาผูจัดทํา 

9 Product.php 10 KB หนารูปยี่หอสินคา 

10 Checkbin.php 4 KB หนาชําระเงิน 

11 Products.php 7 KB หนาสินคา 

12 Search.show.php 4 KB หนาคนหาสินคา 

13 Thank.php 2 KB หนาขอบคุณลูกคา 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

14 Home.php 10 KB หนาจัดการสินคาเฉพาะผูดูแลระบบ 

15 Home.php 10 KB หนาเพิ่มสินคาเฉพาะผูดูแลระบบ 

16 Update.product.php 5 KB หนาแกไขสินคาเฉพาะผูดูแลระบบ 

17 delete.php 2 KB หนาลบสินคาเฉพาะผูดูแลระบบ 

18 adminproduct 16 KB หนาดูสินคาเฉพาะผูดูแลระบบ 

20 Admin_o 48 KB หนาผูดูแลระบบ 

21 adminproduct 16 KB หนาตรวจสอบสินคา 

22 adminmember 16 KB หนาตรวจสอบสมาชิก 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ตอ) 

 

5.1.2 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1.  สัญลักษณ Logo ไมตรงกับที่รูปแบบตอนแรก มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเพื่อใหสวยงาม   

     มากขึ้น 

 2.  การทําเว็บไซตโดยไมไดวางองคประกอบของหนามากอน 

 3.  เกิดความขัดแยงทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 

 4.  การออกแบบงานเสร็จไมทันตามกําหนดเวลาที่คาดหวัง 

 

5.1.3 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1.  รูปภาพในเว็บไซตไมมีแสดง ตองหารูปภาพใหมมาแกไข 

3.  ตัวอักษรในเว็บไซต มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน 

 4.  ตัวโปรแกรมยังขาดการออกแบบใบเสร็จ 

 5.  เมื่อมีการแกไขเอกสารหรือตัวระบบงานก็ตองแกไขไฟลงานทั้งหมด 

 6.  คอมพิวเตอรที่ใชงานเกิดการผิดปกติในบางคร้ัง 
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5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1.  คอมพิวเตอรมีอาการชํารุด หนาจอคาง ตองเปลี่ยนมาใช Note Book  ในการทํางานแทน 

 2.  สมาชิกในกลุมมีเวลาในการทํางานไมตรงกัน 

 3.  ปญหาเกี่ยวกับการทําระบบฐานขอมูลเปนไปอยางลาชา 

 4.  ปญหาเกี่ยวกับการแกไขไฟลขอมูล 

 5.  แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเสร็จชาและไมสมบรูณเทาที่ควร 
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 5.3 สรุปการดําเนินงานจริง 

ตารางท่ี 5.2 สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 

หมายเหตุ  เสนสีดํา คือ ระยะเวลาที่กําหนด 

   เสนสีแดง คือ ระยะเวลาในการดําเนินงานจริง 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 
                27-28 มิถุนายน 61 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ 

รอบที่ 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน)  
                29 มิถุนายน -3 

กรกฎาคม  61 
ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 1 
                5  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 2 
                9  กรกฎาคม 61 

สงบทที่ 2                 18-25 กรกฎาคม 61 

สงบทที่ 3                 1-17 สิงหาคม 61 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 
                20-24 สิงหาคม 61 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม  

50% 

                10-16 กันยายน 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

60% 
                17-23 กันยายน 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

70% 
                24-30 กันยายน 61 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพนัธ 62 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

สงความคืบหนา 90%                 2 พฤศจิกายน 2561 

สงความคืบหนา 100%                 9 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2561 

สงบทที่ 4                  11-21 ธันวาคม 61 

สงบทที่ 5                 14-26  มกราคม 62 

สงรูปเลม ซดีี และคาเขาเลม                 
27 มกราคม –  

3  กุมภาพันธ 2562 



62 
 

5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1. คากระดาษ A4 2 รีม 240 บาท 

2. คาหมึกพิมพ 1 ชุด 200 บาท 

3. คาเขาเลม 1 เลม 250 บาท 

4. คาแผนซีดี 2 แผน 20 บาท 

5. คาเบ็ดเตล็ด 500 500 บาท 

6. คากลองซีดี 1 กลอง 25 บาท 

  รวมเปนเงิน 1,235 บาท  

    

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 



บรรณานุกรม 

 

เกียรติศักด์ิ สุวรรณประเสริฐ และทวีศักด์ิ อนเจริญ (2560). โครงการขายสินคาออนไลนประเภท 

อุปกรณการชาง. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชัยพร ธรรมโยธิน. (2557). 2ท่ีมาของเคร่ืองดนตรีสากล2. คนหาขอมูล 29 ตุลาคม 2561, 

จาก https://sites.google.com 

นวพล คลายสาหราย และสุทธิรักษ สนธิ์สําราญ. (2559). โครงการขายสินคาออนไลนประเภท 

รานคาเสื้อผาเด็ก. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 พจจาสิจ พลมัก. (2559). วิธีดาวนโหลดและติดตั้งAppserv. คนหาขอมูลวันที่ 7 ตุลาคม 2561, จาก  

https://youtu.be/UHcIaGUKgxo 

พรหมพร เพิ่มพูน. (2556). การออกแบบขอมูล ER-Diagram. คนหาขอมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2561,  

 จาก http://dms-m4.blogspot.com/2013/09/5.html 

ภาณุวัตร ชูบัวแกว. (2560). 2การสรางหนา login โดยใช localhost และ Dreamweaver. คนหาขอมูล

 วันที่ 13 ตุลาคม 2561, จาก https://youtu.be/0yMKjOCq7OE 

ภาณุวัตร ชูบัวแกว. (2560). 2การสรางหนา logout และ register เพื่อสมัครสมาชิก2. คนหาขอมูล

วันที่  

13 ตุลาคม 2561, จาก https://youtu.be/TkNQIUhHpcU 

วราภรณ บุญเต็ม และคณะ. (2558). ประเภทของ E-Commerce และความรูเบื้องตน. คนหาขอมูล             

 วันที่ 19 กันยายน 2561, จาก https://sites.google.com/site/ecommercepa02/ 

วาสนา จินามา. (2560). สอนทําเว็บไซตขายสินคาออนไลน. คนหาขอมูลวันที่ 16 ตุลาคม 2561, จาก 

 https://youtu.be/XJH0PCBcibg 

อภิสิทธิ์ ปาละนิจ และศิวกร  เจริญสุข. (2560). โครงการขายสินคาออนไลนประเภทอุปกรณเบเกอร่ี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ  

อุดมชัย บุญรอด. (2558). สื่อการเรียนการสอน หรือ e-learning.  คนหาขอมูลวันที่ 13 ตุลาคม  

 2561, จาก https://sites.google.com/site/udomchaiboonrod/e-learning 

 

 

  

https://sites.google.com/
https://youtu.be/UHcIaGUKgxo
https://youtu.be/XJH0PCBcibg


 
 

ประวัติผูจัดทํา 

 

นางสาวกชมน เหรียญสุข เกิดเมื่อวันที่ 9  ธันวาคม 2539 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนอรรถวิทย เมื่อป

การศึกษา 2555 จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ ปการศึกษา 25587/8 หมู 14 ตําบล บางพลีใหญ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

ปจจุบันอาศัย อยูบานเลขที่ 7/8 หมู 14 ตําบล บางพลีใหญ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

เบอรโทรศัพท  096-157-1062 

E-mail : kotchamom.fluk@gmail.com 

Line ID: kotchamon2539 

 

 

นายวชิรพงษ ศรแกว  เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษาคม 2538 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลาสมุทรปราการ เมื่อปการศึกษา 2554 จบการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ปการศึกษา 2559 

ปจจุบันอาศัย อยูบานเลขที่  7/8 หมู 14 ตําบล บางพลีใหญ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

เบอรโทรศัพท  096-274-9490 

E-mail : wachirapong1463@gmail.com 

Line ID: Fb9956 
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