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บทคัดยอ 

 

 ในการจัดทําโครงการเลมน้ีจัดทําขึ้นเกี่ยวกับระบบขายสินคาออนไลนประเภท

เคร่ืองเงิน  
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ในการพัฒนาโปรแกรมใหงายตอการใชงานเพื่อใหทุกคนใชงานไดสะดวก สบายและรวดเร็ว 

ดังน้ันผูจัดทําจึงไดจัดทําระบบการขายเคร่ืองเงินออนไลนเพื่อตอบสนองความตองการและมุง

ตรงไปสูกลุมลูกคาตามแบบที่ทานตองการไดทันที 

 ทายน้ีคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาระบบขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองเงินที่ได

จัดทําขึ้นจะเปนประโยชนแกผูที่เขามาศึกษาหรือผูที่นําระบบไปใชงานเพื่อใหเปนแนวทางใน

การศึกษา 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา  

  ปจจุบันรานเคร่ืองเงินเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการซึ่งมีหนารานบนโลกออนไลนจะตอง 

ทําความเขาใจเปนอยางดีและทําใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ที่วันน้ีผูคนมากมายสนใจอยากขาย 

ของออนไลน ระบบสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนระบบธุรกิจในยุคปจจุบันเปน

อยางมากโดยไดถูกบูรณาการเขาไปเปนหน่ึงเดียวกับกระบวนการทางธุรกิจไปแลวในขณะเดียวกัน 

หลายๆองคกรดวยกันตางมีการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยงบประมาณจํานวน

มาก แตระบบที่ได กลับไมตรงตามความตองการหรือแกไขปญหาไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะดู 

เปนสิ่งที่ทําไดงาย และ ไมตองลงทุนมากนัก 

  รานเคร่ืองเงินในปจจุบันมีอยางมากแพรหลาย มีทั้งการขายหนารานและการขายออนไลน

เราจึงคิดที่จะทําเว็บไซต E-Commerce ขายเคร่ืองเงินออนไลนขึ้นมาเพื่อที่ผูซื้อจะไดไมตองเสียเวลา

ไปที่หนารานแตสามารถสั่งซื้อสินคาไดทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรออนไลน หรือสามารถเขาไป

ชมแบบเคร่ืองเงินไดกอนตัดสินใจสั่งซื้อสินคา  

ดังน้ัน คณะผูจัดทําจึงไดคิดพัฒนาเว็บไซตเกี่ยวกับการขายของออนไลน และออกแบบ

ระบบกับระบบฐานขอมูลเขาดวยกัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาใหผูที่สนใจในเคร่ืองเงินอยูไดศึกษาคนควา

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อใหผูที่มาศึกษาหรือสนใจเกี่ยวกับเคร่ืองเงินเกิดความสวยงามและทันสมัย 

2. เพื่อใหผูที่สนใจเขามาเยี่ยมชมในเว็บไซตผานทางอินเทอรเน็ต 

3. เพื่อพัฒนาเว็บไซตการขายของออนไลนเกี่ยวกับ E-Commerce ประเภทเคร่ืองเงิน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. สามารถจัดออกแบบเว็บไซตโดยการออกแบบ Logo Banner และปุมที่ใชในการทํางานให

นาสนใจ 

2. สามารถเชื่อมโยงแตละเพจเขาดวยกัน 

3. สามารถเขาระบบ Login ในการเขาใชงาน และ สามารถสั่งซื้อสินคาออนไลนได 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดเว็บไซตการขายของออนไลนเกี่ยวกับ E-Commerce ประเภทเคร่ืองเงิน 

2. ผูที่สนใจศึกษาไดความรูเร่ืองการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

3. ไดการขายของออนไลนที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

รายการ ภาคเรียนที่ 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 
                11-22 มิถุนายน 61 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ 

รอบที่ 1 (บทที่1) 
                24-29 มิถุนายน 61 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 1 
                3  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 4-6  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 ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ 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 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใชในการออกแบบโลโกและแบนเนอร 

2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5  ใชในการออกแบบหนาเว็บเพจ 

3. โปรแกรม Appserv 2.5.10 ใชในการจําลอง Server 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน   

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ 1 ริม 160 บาท 

2 คาพิมพเอกสาร 1 ตลับ 1,200 บาท 

3 คาเขาเลม 1 เลม 250 บาท 

รวมเปนเงิน 1,610 บาท 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานปจจุบัน  
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รูปท่ี 2.1 Flow chart ระบบงานปจจุบัน 

 

ในโลกปจจุบันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งดาน การคมนาคม และ

ดานการติดตอสื่อสาร Internet จึงเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการ

ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดตอซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตตางๆ 
  การซื้อขายปจจุบันผูซื้อบางกลุมมีความตองการสินคาที่หาไดยาก หรือสินคาที่มาจาก

ตางประเทศ จึงใหยากตอการซื้อสินคา และสินคาบางชนิดก็เปนสินคาที่ยังไมไดรับความนิยมทาง

ทองตลาด จึงทําใหการซื้อขายทางทองตลาดน้ันหาไดยาก หรือในบางกรณีสินคาที่ตองการอยูไกล

จากที่อยูอาศัยจากผูซื้อทําใหการคมนาคมเปนไปไดยาก จึงทําใหการซื้อขายสินคาผานเว็บไซต  

หรือระบบ E-Commerce เขามาชวยเปนตัวเลือกในการซื้อขายสินคา โดย E-Commerce มีชื่อที่แปล

เปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํา

นิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเปนคําอธิบายไวอยางเปนทางการ ในภาครวม

น้ัน E-Commerce ในที่รูจักกันทั่วไป คือการซื้อขายสินคาผานเว็บไซต ที่กําลังไดรับความนิยมเปน

อยางมาก แตก็มีชองโหวมากมายในการซื้อขาย ผานเว็บไซต ยกตัวอยางเชน การโกงลูกคา โดย

ผูขายใหผูซื้อโอนเงินผานทางธนาคารเขาบัญชีกอนไดรับสินคา จากน้ันผูขายก็ไมทําการสงสินคา

ใหลูกคาตามที่กําหนดไว ทําใหลูกคาสวนใหญไมคอยไววางใจที่จะทําการซื้อขาย  ผานเว็บไซต   

จึงตองมีระบบการกระทําที่ทําใหลูกคาไววางใจในการซื้อขาย เชน สามารถเช็คประวัติของผูขาย 

สามารถติดตอผูขายไดโดยตรง โดยมีเบอรโทรศัพทและที่อยูจริงตามบัตรประชาชนกํากับ มีการ

ออกใบเสร็จ ใบซื้อขาย และใบสงของ เปนหลักฐานแกลูกคาเพื่อความมั่นใจของลูกคาในการซื้อ

ขาย 

 การขายสินคาผานเว็บไซตคือ การทําใหลูกคามั่นใจ และไววางใจผูขายสินคามากที่สุด 

คณะผูจัดทําจึงไดจัดทําระบบขายสินคาออนไลน ที่มีระบบการขายที่มาตรฐาน ตรวจสอบไดทุก

ขั้นตอนในการทํางานมีการออกใบเสร็จยืนยันในการซื้อสินคาใหแกลูกลูกคาผานทาง E-mail         

มีระบบสมาชิกที่จะทําใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีการสง SMS เขาโทรศัพทมือถือ ของผู

ซื้อเมื่อโอนเงินเขาบัญชีโดยอัตโนมัติ หากผูซื้อตองการที่จะสอบถามรายละเอียดสินคาแกผูขาย      

ก็สามารถทําการสอบถามไดทันทีผานหนา Chat ในระบบของเราตลอดระยะเวลาในการทํางานที่

กําหนดไว หากนอกเวลางาน สามารถฝากขอความไวหรือ โทรมาสอบถามไดตลอด 24 ชั่วโมง     

จึงทําใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคาอยางแนนอน 
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2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

                  1.  เว็บไซตเดิมเปนเว็บไซตที่ยังไมมีการพัฒนาใหมีขอมูลปจจุบัน 

2.  ในระบบเดิมมีการแกไขขอมูลหลายๆ ทําไดไมดีและขาดความรวดเร็วในการทํางาน 

3.  ในระบบเดิมที่นักศึกษาที่เขามาเรียนรูจะตองอยูเพียงในคาบเรียนเทาน้ัน 

 

2.3 การวิเคราะหความตองการระบบใหม 

1. ระบบงานใหมจะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน 

2. สามารถติดตอกับผูสอนไดโดยตรง 

3. สามารถเรียนรูไดตลอด 24 ชั่วโมง 

4. มีภาพและสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอหรือรูปภาพเคลื่อนไหวที่หนาสนใจ 

5. เปนระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ ทั้งดานเน้ือหา รูปแบบ และความทันสมัยใน

ปจจุบัน 

 

   2.4 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

    การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหสามารถซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตที่เรียกวา

“การคาอิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce) ซึ่งชวยลดขั้นตอนและความยุงยาก

เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาไดอยางยอดเยี่ยม ระบบอีคอมเมิรซไดเขามาแทนที่วิธีการซื้อขาย

สินคาในรูปแบบเกา ๆ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร

ก็เรงพัฒนาซอฟตแวรใหมีความสามารถในการสรางเว็บไซต รวมทั้งสรางระบบอีคอมเมิรซ

ใหงายตอการใชงานมากขึ้นลักษณะขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาจากเว็บไซตที่พบเห็นทั่วไปน้ัน

จะมีรูปแบบและวิธีการเดียวกัน  โดยสามารถแยกออกไดเปน2สวนหลักคือ 

 - เว็บเพจหนาราน (Store Front) คือ หนาเว็บเพจสําหรับใชในการสั่งซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ 

จากรานคา 
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 - เว็บเพจหลังราน (Back Office) คือเว็บเพจที่ใชเฉพาะบุคลากรของรานคาซึ่งผูใชงานภายนอก

ไมสามารถเขามาในสวนน้ีได ประโยชนเพื่อกําหนดรายละเอียดตางที่เกี่ยวกับตัวสินคาหนา

เว็บรานคา  

    ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมไดหยุดอยูแคน้ันตอมาไดมีการพัฒนาระบบตางๆ 

ขึ้นมากมายที่นํามาใชทางธุรกรรมตางๆ รวมทั้งการขายสินคาออนไลนซึ่งในปจจุบันไดมีการ

พัฒนาระบบหรือโปรแกรมที่เขามาชวยในการสนับสนุนการขายสินคาใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น  ปจจุบันมีการทําธุรกิจผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นมากมายโดยมีรูปแบบตางๆ

ดังน้ี 

   1. การประกาศซื้อขายเปนรูปแบบเว็บไซต E-Commerce ที่เปดโอกาสใหผูที่สนใจประกาศ

ความตองการซื้อขายสินคาของตนไดภายในเว็บไซตโดยเว็บไซตจะทําหนาที่เหมือนกระดาน

ขาวและตัวกลางในการแสดงขอมูลสินคาตางๆ และหากมีคนสนใจสินคาที่ประกาศไวก็

สามารถติดตอตรงไปยังผูประกาศไดทันทีจากขอมูลที่ประกาศอยูภายในเว็บไซต 

 2. เว็บไซตแคทตาล็อกสินคาออนไลนเปนเว็บไซตที่มีรายละเอียดแสดงขอมูลสินคารูปภาพ

และรายละเอียดตาง ๆ รวมทั้งขอมูลการติดตอในกรณีที่สนใจจะซื้อสินคาแตจะไมมีระบบ

การชําระเงินหรือสั่งซื้อสินคา 

 3. รานคาออนไลนเปนเว็บไซต E-Commerce ที่มีทั้งระบบการจัดการสินคาระบบตะกราสินคา

Shopping Cart ระบบการชําระเงินรวมถึงการขนสงสินคาครบสมบูรณแบบทําใหผูซื้อ

สามารถสั่งซื้อสินคาทําการชําระเงินผานเว็บไซตไดทันที 

 4. การประมูลสินคาเปนเว็บไซต E-Commerce ที่มีรูปแบบของการนําสินคาไปประมูลขายกัน

โดยจะเปนการแขงขันใน การเสนอราคาสินคาหากผูใดเสนอราคาสินคาไดสูงสุดในชวงเวลา

ที่กําหนดก็จะชนะการประมูลและสามารถซื้อสินคาชิ้นน้ันไปได ดวยราคาที่ไดกําหนดไว

โดยสวนใหญสินคาที่นํามาประมูล หากเปนสินคาใหม 

  ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต (Internet) อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอร ที่

กอต้ังขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนการน าคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอ

กัน มีชื่อเรียกสมัยน้ันวา“อารปาเน็ต”การเชื่อมตอคอมพิวเตอรจํานวนมากเขาดวยกัน กอใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนและการสื่อสารที่เปนประโยชนอยางมหาศาล สงผลใหอารปาเน็ตเติบโตอยางรวดเร็ว 

เพราะมีองคกรทางทหารและมหาวิทยาลัย นําเคร่ืองคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเครือขายเปนจํานวน

มาก ในป พ.ศ.2532 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเครือขายมากกวา10,000เคร่ืองทั่วโลก และ

เครือขายน้ีไดถูกขนานนามใหมวา“อินเทอรเน็ต” 
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ก า ร

สื่อสา

ร

ขอมูล

บ น

อินเท

อ ร เ น็

ตจะมี

ขอกํ า

ห น ด

ที่ เปน

มาตรฐาน หรือที่เรียกวา“โพรโทคอล (Protocol)”โดยพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ตจะ

ใชโครงสรางแบบTCP/IPยอมาจาก“Transmission Control Protocol/Internet Protocol” (TCP/IP 

Model) ซึ่งเปนมาตรฐานที่วาดวยการกําหนดวิธีการติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร ทําให

คอมพิวเตอรภายในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถเชื่อมตอเขาหากัน และติดตอสื่อสาร

แลกเปลี่ยนขอมูลกันได 

  ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบการวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) 

คือ การศึกษาขั้นตอนตางๆ ของการทํางานและปญหาในระบบงานหน่ึงๆ และคนหาแนวทางแกไข 

(Solutions) วางโครงสรางรูปแบบของระบบงาน (Design) เพื่อนํามาพัฒนาใหระบบงานที่วิเคราะห

และออกแบบมีประสิทธิภาพในแงการปฏิบัติมากที่สุด สวนการออกแบบระบบก็คือ การนําเอาความ

ตองการของระบบมาเปนแบบแผนหรือเรียกวาพิมพเขียวโมเดลที่ใชสําหรับการพัฒนาระบบ 

รูปแบบของภาพ เชน ไดอะแกรม (Diagram) หรือ แผนภูมิ (Chart) ดังน้ี 

สัญลักษณระบบกระแสขอมูล 

 

สัญลักษณ  ( Symbol ) ความหมาย  ( Symbol  Name ) 

 

 

 

Source  Destination  สัญลักษณสิ่งที่อยูภายนอกระบบ 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงสัญลักษณระบบกระแสขอมูล 

 

แผนภาพแสดงการไหลกระแสของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) Data Flow Diagram

เปนเคร่ืองมือของนักวิเคราะหระบบที่ชวยใหสามารถเขาใจกระบวนการท างานของแตละหนวยงาน

ซึ่งทราบถึงการรับสงขอมูลการประสานงานระหวางกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงานซึ่งเปน

แบบจําลองของระบบแสดงถึงการไหลของขอมูลทั้ง INPUT และ OUTPUTระหวางระบบกับ

แหลงกําเนิดรวมทั้งปลายทางของการสงขอมูลซึ่งอาจเปนแผนก บุคคล หรือระบบอ่ืนโดยขึ้นอยูกับ

ระบบงานและการทํางานประสานงานภายในระบบน้ันนอกจากน้ียังชวยใหรูถึงความตองการขอมูล

และขอบกพรอง(ปญหา)ในระบบงานเดิมเพื่อใชในการออกแบบการปฏิบัติงานในระบบใหม 

Data Flow Diagram (DFD) เปนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขอมูลในขณะไหลผานกระบวนการ

ทํางานตาง ๆของระบบสารสนเทศDFDจึงเปนโครงสรางของระบบงานสารสนเทศที่สื่อเขาใจใน

การทํางานของระบบงานในรูปแบบของความสัมพันธระหวางกระแสขอมูลและโปรเซส DFD

ภายใน DFD ทําใหเราเขาใจสวนประกอบของงาน เขาใจการใชขอมูลในแตละโปรเซส และขอมูลที่

เปนผลจากการทํางานโปรเซสโดยโครงสรางจะเร่ิมจากระดับสูงสุดซึ่งจะแสดงสวนที่อยูภายนอก

ระบบ สวนน้ีสําคัญเพราะวาเปนสวนที่บอกวาระบบน้ัน ๆ ไดรับขอมูลมาจากที่ใด และผลลัพธตาง 

ๆ ที่ใด และผลลัพธตาง ๆ ถูกสงไปที่ใดบาง DFD ในระดับลึกลงไปจะไมแสดงสิ่งที่อยูนอกระบบ 

คือ ไมมีสิ่งน้ีเปนสวนประกอบโดยปกติ จะวางแหลงที่มาของขอมูลไวทางซายมือของ DFD และ 

 

 Process สัญลักษณการประมวลผล 

 

 

 

Data  Store  สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 

 

Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 
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สวนภายนอกที่รับผลลัพธของระบบจะอยูทางขวามือ ทั้งน้ีเพื่อใหอยูในรูปแบบของกระแสขอมูล

จากซายไปขวา แตหลาย ๆ กรณีน้ี เราจะวางขอมูลและผลลัพธไวในที่เหมาะสมซึ่งอาจจะอยูเหนือ

โปรเซสหรือใตโปรเซสก็ได DFD ระดับรองลงมา (Low-Level Data Flow Diagram) คือสวนที่

แสดงระบบยอยลงมาจาก DFD ที่กลาวมาหรือเรียกวาระดับแมเมื่อระดับแมไมสามารถแสดง

รายละเอียดทั้งหมดไดเปนตองแตก Level ยอยออกมาเพื่อแสดงการประมวลผลน้ันตามขั้นตอนการ

ทํางานใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

สัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 

 

สัญลักษณ ชื่อเรียก ความหมาย 

 

Entity องคประกอบมูลฐาน 

 
Weak entity 

เอนทิต้ีที่ไมมี attribute เปนของ

ตนเอง 

 
Relationship ความสัมพันธ 

 
Identifying relationship 

ความสัมพันธที่เกี่ยวพันธเพื่อผาน

ไปยัง owner (ใชกับ weak entity) 

 
Attribute คุณสมบัติเฉพาะของเอนทิต้ี 

 
Key attribute 

Attribute ของเอนทิต้ีที่คาของ 

Attribute ไมเทากัน 

 
Multi-valued attribute 

Attribute ของเอนทิต้ีหน่ึงมีคาได

มากกวา 1 คา 

 
Derived attribute 

Attribute ที่สมารถคํานวณหาคาได

จาก Attribute อ่ืน 

 
Composite attribute 

Attribute ที่สามรถแบงออกเปน 

attribute ยอยได 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงสัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 
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2.5 ทฤษฎีการใชโปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 

  เคร่ืองมือใน Photoshop CS5 จะแตกตางจาก CS3 และ CS4 ไปบางเล็กนอย กลาวคือ โดย 

พื้นฐานจะคงเดิม แตจะปรับการใชงานใหดูงายขึ้น มีการเก็บรวบรวมเคร่ืองมือที่เกี่ยวของเอาไว ที่ 

เดียวกัน เพิ่มชุดเคร่ืองมือเขามาใหม และลดขั้นตอนการทํางานใหนอยลง ทําใหใชงานสะดวกยิ่งขึ้น  

ในเวอรชันน้ีไดเพิ่มคําสั่ง และแถบเคร่ืองมือที่ใชบอย ๆ วางแยกออกมาจากกลุมเคร่ืองมือเดิม เชน  

เคร่ืองมือปรับมุมมอง เคร่ืองมือปรับแตงภาพที่รวมอยูในพาเนลเดียวกัน เชน พาเนล Adjustments  

สวนการทํางานหลัก ๆ ยังคงอิงการใชงานเหมือนเวอรชันที่ผานๆ มา ซึ่งหนาจอใหมของPhotoshop  

CS5 มีสวนประกอบ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                             รูปท่ี 2.2 หนาตางโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 

 

 

รายละเอียดสวนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS5 

1. Application Bar (แอพพลิเคชั่นบาร) จะเปนแถบเคร่ืองมือที่เก็บปุมคําสั่งที่ใชงานบอย ๆ  

เอาไวเชนเปดโปรแกรมBridgeหมุนพื้นที่ทํางานยอขยายภาพ, จัดเรียงวินโดวภาพและจัด 
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องคประกอบของเคร่ืองมือตามพื้นที่ใชงาน (Workspace)  

2.Menu Bar (เมนูบาร) ประกอบดวยกลุมคําสั่งตางๆที่ใชจัดการกับไฟล, ทํางานกับรูปภาพ 

และใชการปรับแตงการทํางานของโปรแกรมโดยแบงเมนูตามลักษณะงานนอกจากน้ีบางเมนูหลัก

จะมีเมนูยอยซอนอยู โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย ซึ่งคุณตองเปดเขาไปเพื่อเลือกคําสั่งภายในอีกที  

          3. Workspace Menu (เวิรคสเปซเมนู) หรือพื้นที่การทํางานเปนการกําหนดรูปแบบการแสดง

เคร่ืองมือและพาเนลที่มีความเกี่ยวของกับงานที่ทําการเลือกWorkspaceที่เหมาะสมจะทําใหสามารถ

เลือกใชเคร่ืองมือไดอยางรวดเร็ว ใน Photoshop CS5 มี Workspace ใหเลือกใช 7 แบบ คือ  

- EssentialsเปนWorkspaceพื้นฐานที่เหมาะกับการทํางานทุกรูปแบบเน่ืองจากมีพาเนลที่  

ครอบคลุมงานทั่วไปใหใชงาน 

- Design เปน Workspace ที่เหมาะกับการออกแบบงานกราฟก โดยมีพาเนล Swatches และ 

Character เพิ่มเขามาเพื่อใชในการออกแบบ 

- Painting เปน Workspace สําหรับการทํางานดานวาดภาพ และระบาย ซึ่งสามารถใชรวมกับ  

Tablet ไดเปนอยางดี 

- Photography เปน Workspace สําหรับดานภาพถายโดยเฉพาะ แตจะเนนดานโทนความ 

สวาง แสงเงา และสีสันของภาพเปนหลัก 

- 3 D และ Motion เปน Workspace ที่มีอยูเฉพาะในเวอรชัน Extended ซึ่งเนนการทํางาน 3D 

และการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

- New in CS5 เปน Workspace ที่แสดงเฉพาะเคร่ืองมือและคําสั่งใหม ๆ ในเวอรชัน CS5  

เหมาะแกการศึกษาฟเจอรใหมของโปรแกรม 

4. Option Bar (ออปชันบาร) เปนสวนที่ใชปรับแตงคาการทํางานของเคร่ืองมือตางๆโดย 

รายละเอียดในออปชันบารจะเปลี่ยนไปตามเคร่ืองมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซในขณะน้ันเชนเมื่อเรา

เลือกเคร่ืองมือBrush (พูกัน) บนออปชันบารจะปรากฏออปชันที่ใชในการกําหนดขนาด และ

ลักษณะ หัวแปรง, โหมดในการระบายความโปรงใสของสี และอัตราการไหลของสี เปนตน  

5. Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กลองเคร่ืองมือ จะประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชใน

การวาด ตกแตง และแกไขภาพ เคร่ืองมือเหลาน้ีมีจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ทํา

หนาที่คลาย ๆ กันไวในปุมเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยูบริเวณมุมดานลางดังภาพ 

เพื่อบอกใหรูวาในปุมน้ียังมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูดวย 

6. Panel ( พาเนล ) เปนวินโดวยอยๆ ที่ใชเลือกรายละเอียด หรือคําสั่งควบคุมการทํางาน 

ตาง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเปนจํานวนมาก เชน พาเนล Color ใชสําหรับเลือก

สี , พาเนล Infoใชแสดงคาสีตรงตําแหนงที่ชี้เมาสรวมถึงขนาด/ตําแหนงของพื้นที่ที่เลือกไว
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Photoshopเปนโปรแกรมในชุด Creative Suite 5หรือเรียกสั้นๆวาCS5ซึ่งใชสําหรับสรางและตกแตง

ภาพกราฟกซึ่งมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงมากโปรแกรมหน่ึงดวยความสามารถที่หลากหลายทั้ง

การสรางภาพใหมและตกแตงภาพดวยเคร่ืองมือและเทคนิคพิเศษตาง ๆ จึงทําใหPhotoshopเปน

โปรแกรมสําคัญที่จําเปนตองมีติดต้ังใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชงานสวนใหญในที่น้ีขอ

กลาวถึง Photoshop ที่ไดผานการพัฒนามาจนถึงเวอรชันที่ 12 ซึ่งมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา 

Adobe Photoshop CS5 โดยในเวอรชันน้ีจะแบงออกเปน 2 เวอรชันยอยคือ Photoshop CS5 และ 

Photoshop CS5Extended ซึ่งทั้ง 2 เวอรชันน้ีมีความสามารถแตกตางกันออกไปPhotoshop CS5 เปน

เวอรชันแบบธรรมดาที่เนนการทํางานดานการตกแตงตัดตอภาพถายเปนเวอรชันที่นิยมใชกันอยาง

แพ รหลา ย เพราะ มีฟ งก ชันกา รทํ า งา นพื้ นฐานที่ค รบ ถวนPhotoshopCS5Extendedไ ด เพิ่ ม

ความสามารถนอกเหนือจากการตกแตงและการตัดตอคือการทํางานดาน 3D (3 มิติ) ใหรูปทรงมี

แสงเงาสมจริง สรางภาพเคลื่อนไหวดวย Timeline แต Photoshop CS5ไมวาจะเวอรชันธรรมดาหรือ

เวอรชันExtendedถูกออกแบบใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นและออกแบบเคร่ืองมือใหเรียกใชได

สะดวกขึ้นซึ่งสามารถนํามาใชในการออกแบบชิ้นงานดานตาง ๆดังน้ี 

     1. สื่อสิ่งพิมพไมวาจะเปนนิตยสารวารสารหนังสือแผนพับและโบชัวร 

     2. งานกราฟกโฆษณาสินคาทางโทรทัศน 

     3. งานนําเสนอ (Presentation) และตกแตงภาพสําหรับภาพยนตรและมีเดียทั่วไป 

    4. ออกแบบกราฟกสําหรับเว็บไซต 

 

Toolbox 

 คือ ชุดเคร่ืองมือที่ใชงานกับงานของเราจะถูกจัดอยูในสวนที่แยกออกมาตางหากถาหากไมมีเปด

การใชงานที่ Menu>Window>Tool ใชงานรวมกับ Menu Tools Option Bar จะเปนสวน

ปรับแตงในรายละเอียดตางๆของเคร่ืองมือที่เลือกใช  Toolsบางอันมีรูปภาพสามเหลี่ยมอัน

เล็กๆอยูดานลางขวา เมื่อเรากดเมาสคางหรือคลิกขวาบนปุมน้ัน จะมีเคร่ืองมือ ที่ถูกจัดใหอยู

ในกลุมเดียวกันออกมา 
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เคร่ืองมือในTool Box 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 แสดง Tool Box 

 

1. Marquee Tool เปนการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผา, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลล หรือคอลัมน 

1 พิกเซลล 

2. Lasso Tool จะใชเพื่อสราง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดที่คลิก) และ 

Magnetic (ดึงเขาหาขอบรูปภาพ) 

3. Slice Tool ใชในการสราง Slice และ Slice Selection Tool ใชเลือก Slice ที่คุณสรางขึ้นมา 

4. Healing Brush Tool ใชในการระบายสี เพื่อซอมแซมรูปภาพใหสมบูรณแบบ 
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5. Clone Stamp Tool ใชก็อปปรูปโดยอาศัยรูปภาพตนฉบับและ Pattern Stamp Tool ใชเพื่อ

วาดรูปโดยใชบางสวนของรูปภาพที่มีอยูเปนตนฉบับ 

6. Eraser Tool ใชลบรูปภาพหรือลบบางสวนของพิกเซลลและทําการเก็บสวนตาง ๆ เปน State 

ตางๆ ใน History Palette 

7. Blur Tool เปนอุปกรณที่ใชสําหรับปรับคา ความคมชัดของสีภาพ ซึ่งจะประกอบดวย Blur, 

Sharpen เลือกโดยการคลิกเมาคางไว  

8. Pen ใชในการสรางเสนภาพสํา หรับวาดภาพซึ่งจะสรางเสนตรงกอนแลวดัดให โคงตาม

ตองการ 

9. Path Selection Tool ใชเพื่อเลือก Shape หรือ Path เพื่อแสดง Anchor Paint, Direction Line 

และ Direction Paint 

10. 3D Rotate tool ใชหมุนวัตถุตามแกน X ไดรอบดาน 360 องศา 

11. Hand tool เปนเคร่ืองมือใชเลื่อนดูสวนตาง ๆ ของภาพ 

12. Move tool ใชในการยายวัตถุ 

13. Quick Selection Tool เปนเคร่ืองมือที่ใชเลือกขอบเขตวัตถุ 

14. Eyedropper Tool ใชในการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใชเปนตนแบบของสีกับงานชิ้นอ่ืนๆ 

15. Burn Tool ใชลดความสวางทําใหรูปภาพดูมืดลง 

16. History Brush Tool ใชกลับคืนรูปภาพเดิมจาก State หรือ Snapshot ของรูปเดียวกัน 

17. Gradient Tools ใชเพื่อไลสีระหวางสีหลายๆ สี ในแบบตางๆ Straight-line, Radial, Angle, 

Reflected และ Diamond 

18. Burn Tool ใชลดความสวางทําใหรูปภาพดูมืดลง 

19. Type Mask Tool ใชสราง Selection เปนรูปรางตัวหนังสือ 

20. Custom Shape Tool ใชเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่มีรูปรางเฉพาะจาก Custom Shape List 

21. 3D Camera Tools จัดการกลองงานดาน 3D ไมวาจะเปนการซูม หมุน เคลื่อน 

22. Zoom Tool ใชในการขยายและยอสวนการแสดงภาพบนหนาจอ 

23. Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ขึ้นมาเพื่อใหเราเลือกคาสีตามที่

ตองการ 

24. เปนเคร่ืองมืออีกรูปแบบหน่ึงของการเลือกโดยใชสีเพื่อแยกความแตกตางระหวาง พื้นที่ที่ถูก

เลือกและพื้นที่ ที่ไมถูกเลือก บริเวณที่มีสีแดงเปนเหมือนการใสหนากาก หามไมใหทําการ

ปรับแตงภาพบริเวณน้ัน ใชมากในกรณีที่เพื่อเลือกเปนพื้น ที่อิสระ ไมมีรูปทรงที่แนนอน

และรูปที่ไมมีความแตกตางของสีรูปภาพ 
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2. โปรแกรม SQL Server หรือ Microsoft SQL Server  

 คือระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (relational database management system หรือ 

RDBMS) ผลิตโดยบริษัท  Microsoft เปนระบบฐานขอมูลแบบ Client/Server และรันอยูบน 

Window NT ซึ่งใชภาษา T-SQL ในการดึงเรียกขอมูลดวยเหตุที่ขอมูลสวนใหญทั่วโลกเก็บ

ไวในเคร่ืองที่ใช Microsoft Windows เปน Operating System จึงทํา ใหเปนการงายตอ 

Microsoft SQL ที่จะนําขอมูลที่อยูในรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และ

ประกอบกับการที่ราคาถูกและหางาย  

 

 

3. โปรแกรม Dreamweaver CS5 

อะโดบีดรีมวีฟเวอร (Adobe Dreamweaver) หรือชื่อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร 

(Macromedia Dreamweaver) เปนโปรแกรมแกไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมีเดีย (ปจจุบัน

ควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส) สําหรับการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบ WYSIWYG 

กับการควบคุมของสวนแกไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเขา

ดวยกันแบบน้ีทําให ดรีมวีฟเวอรเปนโปรแกรมที่แตกตางจากโปรแกรมอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน 

ในชวงปลายปทศวรรษ 2533 จนถึงปพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอรมีสัดสวนตลาดโปรแกรมแกไข 

HTML อยูมากกวา 70% ดรีมวีเวอรมีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท

วินโดวส ดรีมวีฟเวอรยังสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผานโปรแกรมจําลองอยาง 

WINEได รุนลาสุดคือ ดรีมวีฟเวอร CS4การเร่ิมกําหนดโครงสรางของเว็บ กอนดําเนินการสรางเว็บ

เพจ ขั้นแรกควรกําหนดใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูใน Folder เดียวกัน เพื่องายตอคนหาและ

จัดเก็บ ตัวอยางเชนทําเว็บเพจของหนวยงานกอนอ่ืนเราควรสราง Folder ชื่อของหนวยงานกอนอาจ

เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได แลวใน Folder หนวยงานคอยสราง Folder ยอยอีกที อาจ

ประกอบดวยหลาย Folder ยอย เพื่อใชสําหรับแยกเก็บไฟลตาง ๆ เปนหมวดหมู เชน ไฟลรูปภาพ 

ไฟล HTML และ ไฟล Multimedia ตาง ๆ 

Dreamweaver เปนเคร่ืองมือในการสรางเว็บเพจที่มีประสิทธิภาพสูง ปจจุบันDreamweaver 

ไดพัฒนาเปน CS แลว เปนโปรแกรมสรางเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของคาย Adobe ซึ่งชวยใหผูที่

ตองการสรางเว็บเพจไมตองเขียนภาษา HTML หรือโคดโปรแกรม หรือที่ศัพทเทคนิคเรียกวา 

"WYSIWYG โปรแกรม Dreamweaver มีฟงกชันที่ทา ใหผูใชสามารถจัดวางขอความ รูปภาพ 

ตาราง ฟอรม วิดีโอรวมถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บเพจไดอยางสวยงามตามที่ผูใชตองการ 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2088-sql-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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โดยไมตองใชภาษาสคริปตที่ยุงยากซับซอนเหมือนกอน Dreamweaver มีทั้งในระบบปฏิบัติการ 

แมคอินทอช และไมโครซอฟทวินโดวส ยังสามารถทา งานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผาน

โปรแกรมจา ลองอยาง WINE ไดเวอรชันลาสุดของโปรแกรมตัวน้ีคือ Adobe Dreamweaver CS5.5 

 

ความสามารถของ Dreamweaver CS5 

1. สนับสนุนการทา งานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความวา 

อะไรก็ตามที่เราทา บนหนาจอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซึ่งชวยใหการ

สรางและแกไขเว็บเพจน้ันทา ไดงาย โดยไมตองมีความรูภาษา HTML เลย 

2. มีเคร่ืองมือในการสรางรูปแบบหนาจอเว็บเพจ ซึ่งชวยอา นวยความสะดวกใหผูใชงาน 

ไดมาก 

3. สนับสนุนภาษาสคริปตตาง ๆ เชน Java, ASP, PHP, CGI, VBScript 

4. มีเคร่ืองมือที่ชวยในการ Upload หนาเว็บที่สรางไปที่ Server เพื่อทาการเผยแพรงานที่สราง

บน Internet 

5. รองรับการใชมันติมีเดียตาง ๆ เชน เสียง กราฟฟก และภาพเคลื่อนไหว ที่สรางโดย 

โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เปนตน 

6. มีความสามารถทา การติดตอกับฐานขอมูล เพื่อเชื่อมตอกับเว็บไซต 

 

สวนประกอบ  Adobe Dreamweaver CS5 

1. เมนูบาร (Menu bar) เปนสวนที่ใชในการสรางและทํางานกับโปรแกรม ซึ่งมีการแบงเปน

กลุมคําสั่งตางๆ เปนหมวดหมูและเก็บไวเปนเมนู โดยในแตละเมนูก็จะมีเมนูยอยๆ ไวเรียกใชงาน

ตามตองการ 

2. แถบเคร่ืองมือ (Insert bar) เปนสวนของการรวบรวมเคร่ืองมือที่ใชในการสรางวัตถุหรือ

องคประกอบตาง ๆ ของหนาเว็บเพจ ซึ่งแบงเปนกลุมๆ มีทั้งหมด 8 กลุม คือ 

             - Common เปนกลุมเคร่ืองมือที่ใชงานบอยๆ ในการสรางเว็บเพจ เชน การแทรกตาราง การ

แทรกรูปภาพ เปนตน 

- Layout ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชจัดโครงสรางของเว็บเพจ เชน ตาราง เฟรม และ AP 

Element 

- Forms ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชสรางแบบฟอรมเพื่อรับขอมูลจากผูใชงานเว็บไซต เชน การ

สมัครสมาชิก เปนตน 

             - Data ใชสําหรับวางคําสั่งที่ใชจัดการกับฐานขอมูลและนําฐานขอมูลออกมาแสดงบนหนา



19 
 

เว็บเพจ 

             - Spray ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชเทคโนโลยีของ Spary ในรูปแบบตาง ๆ 

             - InContext Editing ใชสําหรับสรางพื้นที่เทมเพลตเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชในการ

แกไขเน้ือหา 

             - Text ใชสําหรับจัดรูปแบบของขอความภายในเว็บเพจ เชน ตัวหนา ตัวเอียง หัวขอ บุลเล็ต 

และแทรกสัญลักษณตาง ๆ ได 

             - Favorites ใชสําหรับเพิ่มเคร่ืองมือที่เรียกใชงานบอย ๆ โดยเพิ่มจากกลุมเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ได 

โดยคลิกเมาสขวาบน Insert bar แลวเลือก Customize Favorites (ตัวอยางดานลางเปนการดึงเคร่ือง

ที่ใชงานบอย ๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image) 

หนาตางการทํางาน (Document Window) เปนบริเวณที่ใชในการออกแบบและสรางเว็บ

เพจตามตองการ ซึ่งสามารถแทรกขอความ รูปภาพ และวัตถุตางๆ ลงไปไดเลย 

3. แถบสถานะ (Status bar) เปนสวนที่แสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่กําลังทําอยู เชน การ

ปรับขนาดการแสดงผลและเวลาที่ใชในการโหลดเว็บเพจน้ัน ๆ 

4. Properties Inspector ใชในการกําหนดคาคุณสมบัติของหนาเว็บเพจและในสวนของวัตถุ

ตาง ๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงขึ้นมา เมื่อมีการคลิกเลือกวัตถุน้ันๆ 

5. พาเนล (Panel) เปนหนาตางหรือชุดคําสั่งพิเศษที่ใชงานเฉพาะดาน เชน ฐานขอมูล ไฟล

งานตางๆ สรางการเชื่อมโยง รวมถึงเร่ืองการอัพโหลดไฟลงานขึ้นเซิรฟเวอร 

 

3. Database (ฐานขอมูล) 

คือระบบที่รวบรวมขอมูลไวในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบไปดวยแฟมขอมูล (File) ระเบียน 

(Record) และ เขตขอมูล (Field) และถูกจัดการดวยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอรจะเขาไป

ดึงขอมูลที่ตองการได อยางรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบฐานขอมูลเสมือนเปน electronic filing system 
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รูปท่ี 2.4 แสดงระบบฐานขอมูล 

 

บิต (bit) ยอมาจาก Binary Digit ขอมูลในคอมพิวเตอร 1 บิต จะแสดงได 2 สถานะคือ 0 

หรือ 1 การเก็บขอมูลตางๆไดจะตองนํา บิต หลายๆ บิต มาเรียงตอกัน เชนนํา 8 บิต มาเรียงเปน 1 

ชุด เรียกวา 1ไบตเชน 

 

0100001 หมายถึง ก 

10100010 หมายถึง ข 

เมื่อเรานํา ไบต (byte) หลายๆ ไบต มาเรียงตอกัน เรียกวา เขตขอมูล (field) เชน Name ใช

เก็บชื่อ Last Name ใชเก็บ นามสกุล เปนตนเมื่อนําเขตขอมูล หลายๆ เขตขอมูล มาเรียงตอกัน 

เรียกวา ระเบียน (record) เชน ระเบียน ที่ 1 เก็บชื่อนามสกุล วันเดือนปเกิด ของ นักเรียนคนที่ 1 เปน

ตนการเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกัน เรียกวา แฟมขอมูล (File) เชน แฟมขอมูล นักเรียน จะ

เก็บชื่อนามสกุล วันเดือนปเกิด ของนักเรียน จํานวน 500 คน เปนตนการจัดเก็บ แฟมขอมูล หลายๆ 

แฟมขอมูล ไวภายใตระบบเดียวกัน เรียกวา ฐานขอมูล หรือ Database เชน เก็บแฟมขอมูล นักเรียน 

อาจารย วิชาที่เปดสอน เปนตนการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการ

ฐานขอมูลมาชวยเรียกวา database management system (DBMS) ซึ่งจะชวยใหผูใชสามารถจัดการ

Database 

File 

Record 

Field 

Byte 

Bit 

A collection of related files 

A collection of related records 

A collection of related field 

A collection of related byte 

A collection of related bit 

A binary digit 0 or 1 
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กับขอมูล ตามความตองการไดในหนวยงานใหญๆอาจมีฐานขอมูลมากกวา 1 ฐานขอมูลเชน 

ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลลูกคา ฐานขอมูลสินคา เปนตน 

 

สาระสําคัญ 

ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของใน

ระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะ

มีการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลขึ้นนับไดวาปจจุบันเปนยุคของสารสนเทศ เปนที่

ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชน

อยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องคกรที่มีขอมูล

ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนําขอมูลที่ตองการ

ออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังน้ันคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดเก็บ

ขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ทั้งน้ีโปรแกรมแต

ละโปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลขึ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญ

อยางมาก โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ที่ใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล 

จึงตองคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูล

ดวย 

ระบบจัดการฐานขอมูลซอฟตแวรสําหรับจัดการฐานขอมูลน้ัน โดยทั่วไปเรียกวา ระบบ

จัดการฐานขอมูล หรือ ดีบีเอ็มเอส (DBMS -Database Management System) สถาปตยกรรม

ซอฟตแวรของดีบีเอ็มเอสอาจมีไดหลายแบบ เชน สําหรับฐานขอมูลขนาดเล็กที่มีผูใชคนเดียว 

บอยคร้ังที่หนาหมดจะจัดการดวยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว สวนฐานขอมูลขนาดใหญที่มีผูใช

จํานวนมากน้ัน ปกติจะประกอบดวยโปรแกรมหลายโปรแกรมดวยกัน และโดยทั่วไปสวนใหญจะ

ใชสถาปตยกรรมแบบรับ-ใหบริการ (client-server)โปรแกรมสวนหนา (front-end) ของดีบีเอ็มเอส 

(ไดแก โปรแกรมรับบริการ) จะเกี่ยวของเฉพาะการนําเขาขอมูล,การตรวจสอบ, และการรายงานผล

เปนสําคัญ ในขณะที่โปรแกรมสวนหลัง (back-end) ซึ่งไดแก โปรแกรมใหบริการ จะเปนชุดของ

โปรแกรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม, การเก็บขอมูล, และการตอบสนองการรองขอจาก

โปรแกรมสวนหนา โดยปกติแลวการคนหา และการเรียงลําดับ จะดําเนินการโดยโปรแกรม

ใหบริการรูปแบบของระบบฐานขอมูล มีหลากหลายรูปแบบดวยกัน นับต้ังแตการใชตารางอยางงาย 

ที่เก็บในแฟมขอมูลแฟมเดียว ไปจนกระทั่ง ฐานขอมูลขนาดใหญมาก ที่มีระเบียนหลายลาน
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ระเบียน ซึงเก็บในหองที่เต็มไปดวยดิสกไดรฟ หรืออุปกรณหนวยเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสรอบขาง 

(peripheral) อ่ืนๆ 

การออกแบบฐานขอมูลการออกแบบฐานขอมูล (Designing Databases) มีความสําคัญตอ

การจัดการระบบฐานขอมูล (DBMS) ทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูลจะตองศึกษาถึง

ความสัมพันธของขอมูล โครงสรางของขอมูลการเขาถึงขอมูลและกระบวนการที่โปรแกรม

ประยุกตจะเรียกใชฐานขอมูล ดังน้ัน เราจึงสามารถแบงวิธีการสรางฐานขอมูลได 3 ประเภท 

1. รูปแบบขอมูลแบบลําดับขั้น หรือโครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical data model) 

วิธีการสรางฐาน ขอมูลแบบลําดับขั้นถูกพัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด ในป 1980 ไดรับความ

นิยมมาก ในการพัฒนาฐานขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาดใหญและขนาดกลาง โดยที่

โครงสรางขอมูลจะสรางรูปแบบเหมือนตนไม โดยความสัมพันธเปนแบบหน่ึงตอหลาย (One- to -

Many) 

  2. รูปแบบขอมูลแบบเครือขาย (Network data Model) ฐานขอมูลแบบเครือขายมีความ

คลายคลึงกับฐาน ขอมูลแบบลําดับชั้น ตางกันที่โครงสรางแบบเครือขาย อาจจะมีการติดตอหลาย

ตอหน่ึง (Many-to-one) หรือ หลายตอ 

หลาย (Many-to-many) กลาวคือลูก (Child) อาจมีพอแม (Parent) มากกวาหน่ึง สําหรับตัวอยาง

ฐานขอมูลแบบเครือขายใหลองพิจารณาการจัดการขอมูลของหองสมุด ซึ่งรายการจะประกอบดวย 

ชื่อเร่ือง ผูแตง สํานักพิมพ ที่อยู ประเภท 

3. รูปแบบความสัมพันธขอมูล (Relation data model) เปนลักษณะการออกแบบฐานขอมูล

โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปของตารางที่มีระบบคลายแฟม โดยที่ขอมูลแตละแถว (Row) ของตารางจะ

แทนเรคอรด (Record) สวน ขอมูลแนวด่ิงจะแทนคอลัมน (Column) ซึ่งเปนขอบเขตของขอมูล 

(Field) โดยที่ตารางแตละตารางที่สรางขึ้นจะเปนอิสระ ดังน้ันผูออกแบบฐานขอมูลจะตองมีการ

วางแผนถึงตารางขอมูลที่จําเปนตองใช เชนระบบฐานขอมูลบริษัทแหงหน่ึง ประกอบดวย ตาราง

ประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางขอมูลโครงการ แสดงประวัติพนักงานตารางแผนก และ

ตารางขอมูลโครงการการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธการออกแบบฐานขอมูลในองคกรขนาด

เล็กเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานอาจเปนเร่ืองที่ไมยุงยากนัก 

เน่ืองจากระบบและขั้นตอนการทํางานภายในองคกรไมซับซอน ปริมาณขอมูลที่มีก็ไมมาก 

และจํานวนผูใชงานฐานขอมูลก็มีเพียงไมกี่คน หากทวาในองคกรขนาดใหญ ซึ่งมีระบบและ

ข้ันตอนการทํางานที่ซับซอน รวมทั้งมีปริมาณขอมูลและผูใชงานจํานวนมาก การออกแบบ

ฐานขอมูลจะเปนเร่ืองที่มีความละเอียดซับซอน และตองใชเวลาในการดําเนินการนานพอควร

ทีเดียว ทั้งน้ีฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมจะสามารถตอบสนองตอความตองการ
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ของผูใชงานภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรได ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานขององคกรมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขั้น เปนผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลภายใน

องคกรทั้งน้ี การออกแบบฐานขอมูลที่นําซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลมาชวยในการดําเนินการ 

สามารถจําแนกหลักในการดําเนินการได 6 ขั้นตอน คือ 

1. การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล 

2. การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 

3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 

4. การนําฐานขอมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการฐานขอมูล 

5. การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 

6. การนําฐานขอมูลไปใชและการประเมินผล 

 

4. ทฤษฏี HTML 

คือ ภาษาที่ใชในการเขียนเว็บเพจ ยอมาจากคา วา Hypertext Markup Language โดย

Hypertext หมายถึง ขอความที่เชื่อมตอกันผานลิงค (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียน

ขอความ language หมายถึงภาษา ดังน้ัน HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใชในการเขียนขอความ ลงบน

เอกสารที่ตางก็เชื่อมถึงกันใน Cyberspace ผาน Hyperlink น่ันเองHTML เร่ิมขึ้นเมื่อ ป 1990 เพื่อ

ตอบสนองความตองการในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันของนักวิทยาศาสตรระหวางสถาบัน

และมหาวิทยาลัยตางๆทั่วโลก โดย Tim Berners-Lee นักพัฒนาของ CERN ไดพัฒนาภาษาที่มี

รากฐานมาจาก SGML ซึ่งเปนภาษาที่ซับซอนและยากตอการเรียนรู จนมาเปนภาษาที่ใชไดงายและ

สะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิทยาศาสตรผานการเชื่อมโยงกันดวยลิงคในหนาเอกสาร เมื่อ 

World Wide Web เปนที่แพรหลาย HTML จึงถูกนามาใชจนเกิดการแพรหลายออกไปยังทั่วโลก 

จากความงายตอการใชงานHTML ในปจจุบันพัฒนามาจนถึง HTML 4.01 และ HTML 5 นอกจากน้ี

ยังมีการพัฒนาไปเปน XHTML ซึ่งคือ Extended HTML มีความสามารถและมาตรฐานที่มาก

กวาเดิมโดยอยูภายใตการควบคุมของ W3C (World Wide Web Consortium 

5. ทฤษฏี PHP 

  เกิดในป 1994 โดย  RasmusLerdorf โปรแกรมเมอรอเมริกันไดคิดคนสรางเคร่ืองมือที่ใช

ในการพัฒนาเว็บสวนตัว โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal Home Page และได

สรางสวนติดตอกับฐานขอมูลที่ชื่อวา Form Interpreter ( FI ) รวมทั้งสองสวน เรียกวา PHP/FI ซึ่ง

เปนจุดเร่ิมตนของ PHP มีผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตและชอบจึงติดตอขอเอาโคดไปใช และนา ไป

พัฒนาตอในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมขึ้นเปนอยางมากภายใน 3 ป มีเว็บไซต
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ที่ใช PHP/FIในติดตอฐานขอมูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอ่ืน ๆ มากกวา 50,000ไซต PHP2 

(ในตอนน้ันใชชื่อวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-1997 RasmusLerdorf ไดมีผูที่มาชวยพัฒนาอีก 

2 คนคือ ZeevSuraski และ AndiGutmans ชาวอิสราเอล ซึ่งปรับปรุงโคดของ Lerdorf ใหมโดยใช 

C++ ใหมีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบฟอรมขอมูลที่ถูกสรางมาจากภาษาHTML และ

สนับสนุนการติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL จึงทาให PHP เร่ิมถูกใชมากขึ้นอยาง

รวดเร็ว และเร่ิมมีผูสนับสนุนการใชงาน PHP มากขึ้น โดยในปลายป 1996 PHP ถูกนา ไปใช

ประมาณ15,000 เว็บทั่วโลก และเพิ่มจา นวนขึ้นเร่ือย ๆ ตอมามีผูมาชวยพัฒนาอีก 3 คน คือ 

StigBakken รับผิดชอบความสามารถในการติดตอ Oracle, Shane Caraveo รับผิดชอบดูแล PHP บน 

Window9x/NT, และ Jim Winsteadรับผิดชอบการตรวจความบกพรองตาง ๆ และไดเปลี่ยนชื่อเปน 

ProfessionalHome Page ในเวอรชั่นที่ 2PHP3 ออกมาในชวงระหวางเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 

มีคุณสมบัติเดนคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซิรฟเวอร 

อยาง IIS, PWS, Apache,OmniHTTPdสนับสนุน ระบบฐานขอมูลไดหลายรูปแบบเชน SQL 

Server, MySQL, mSQL, Oracle,Informix, ODBCPHP4 ต้ังแต 1999 - 2007 ซึ่งไดเพิ่ม Functions 

การทา งานในดานตาง ๆใหมากและงายขึ้นโดย บริษัท Zend ซึ่งมี Zeev และ AndiGutmansไดรวม

กอต้ังขึ้น (http://www.zend.com ) ในเวอรชั่นน้ีจะเปน compile script ซึ่งในเวอรชั่นหนาน้ีจะเปน 

embed script interpreter ในปจจุบันมีคนไดใช PHPสูงกวา 5,100,000ไซตในทั่วโลก และผูพัฒนา

ไดต้ังชื่อของ PHPใหมวา PHP: Hypertext Preprocessorซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟส

เซอรสา หรับไฮเปอรเท็กซPHP5 ต้ังแต 2007-ปจจุบัน มี ไดเพิ่ม Functions การทา งานในดานตาง ๆ 

เชน Object Oriented Model 

1. การกําหนดสโคป public/private/protected 

2. Exception handling 

3. XML และ Web Service 

4. MySQLi และ SQLite 

5. Zend Engine 2.0 

 

 

 

 

 

ลักษณะเดนของ PHP 
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1. สามารถใชไดฟรี 

2. PHP เปนโปรแกรมว่ิงขาง Sever ดังน้ันขีดความสามารถไมจํากัด 

3. Conlatfun น่ันคือ PHP ว่ิงบนเคร่ือง UNIX ,Linux ,Windows ไดหมด 

4. เรียนรูงาย เน่ืองจาก PHP ฝงเขาไปใน HTML และใชโครงสรางและไวยากรณภาษา

งายๆ 

5. ใชรวมกับ XML ไดทันท ี

6. ใชกับระบบแฟมขอมูลได 

7. ใชกับขอมูลตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ใชกับโครงสรางขอมูลใชไดแบบ Scalar ,Array ,Associative array. 

9. ใชกับการประมวลผลภาพได 

 

โปรแกรมฐานขอมูลท่ีนิยมใช 

โปรแกรมฐานขอมูล เปนโปรแกรมหรือซอฟแวรที่ชวยจัดการขอมูลหรือรายการตาง ๆ ที่

อยูในฐานขอมูล ไมวาจะเปนการจัดเก็บ การเรียกใช การปรับปรุงขอมูล โปรแกรมฐานขอมูล จะ

ชวยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานขอมมูลที่นิยมใชมีอยูดวยกัน

หลายตัว เชน Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เปนตน โดยแตละโปรแกรม

จะมีความสามารถตางกัน บางโปรแกรมใชงายแตจะจํากัดขอบเขตการใชงาน บงโปรแกรมใชงาน

ยากกวา แตจะมีความสามารถในการทํางานมากกวาโปรแกรม Access นับเปนโปรแกรมที่นิยมใช

กันมากในขณะน้ี โดยเฉพาะในระบบฐานขอมูลขนาดใหญสามารถสรางแบบฟอรมที่ตองการจะ

เรียกดูขอมูลในฐานขอมูล หลังจากบันทึกขอมูลในฐานขอมูลเรียบรอยแลว จะสามารถคนหาหรือ

เรียกดูขอมูลจากเขตขอมูลใดก็ได นอกจากน้ี Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดย

การกําหนดรหัสผานเพื่อปองกันความปลอดภัยของขอมูลในระบบไดดวย 

โปรแกรม FoxPro เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีผูใชงานมากที่สุด เน่ืองจากใชงายทั้งวิธีการ

เรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกตโปรแกรมขึ้นใชงาน โปรแกรมที่เขียนดวย FoxPro จะ

สามารถใชกลับ dBase คําสั่งและฟงกชั้นตาง ๆ ใน dBase จะสามารถใชงานบน FoxPro ได 

นอกจากน้ีใน FoxPro ยังมีเคร่ืองมือชวยในการเขียนโปรแกรม เชน การสรางรายงาน 

โปรแกรม dBase เปนโปรแกรมฐานขอมูลชนิดหน่ึง การใชงานจะคลายกับโปรแกรม 

FoxPro ขอมูลรายงานที่อยูในไฟลบน dBase จะสามารถสงไปประมวลผลในโปรแกรม Word 

Processor ได และแมแต Excel ก็สามารถอานไฟล .DBF ที่สรางขึ้นโดยโปรแกรม dBase ไดดวย 
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โปรแกรม SQL เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีโครงสรางของภาษาที่เขาใจงาย ไมซับซอน มี

ประสิทธิภาพการทํางานสูง สามารถทํางานที่ซับซอนไดโดยใชคําสั่งเพียงไมกี่คําสั่ง โปรแกรม 

SQL จึงเหมาะที่จะใชกับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และเปนภาษาหน่ึงที่มีผูนิยมใชกันมาก โดย

ทั่ว ไปโปรแกรมฐานขอมูลของบริษัทตาง ๆ ที่มีใชอยูในปจจุบัน เชน Oracle, DB2 ก็มักจะมีคําสั่ง 

SQL ที่ตางจากมาตรฐานไปบางเพื่อนใหเปนจุดเดนของแตละโปรแกรมไป 

ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูลจากการจัดเก็บขอมูลรวมเปน

ฐานขอมูลจะกอใหเกิดประโยชนดังน้ี 

1. สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได 

การเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่ทําใหเกิดความซ้ําซอน (Redundancy) ดังน้ันการนําขอมูล

มารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะชาวลดปญหาการเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได โดยระบบจัดการ

ฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) จะชวยควบคุมความซ้ําซอนไดเน่ืองจาก

ระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบไดตลอดเวลาวามีขอมูลซ้ําซอนกันอยูที่ใดบาง 

2. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลไดหากมีการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่และมี

การปรับปรุงขอมูลเดียวกันน้ี แตปรับปรุงไมครบทุกที่ที่มีขอมูลเก็บอยูก็จะทําใหเกิดปญหาขอมูล

ชนิดเดียวกันอาจมีคาไมเหมือนกันในแตละที่ที่เก็บขอมูลอยู จึงกอใหเกิดความขัดแยงของขอมูลขึ้น 

(Inconsistency) 

3. สามารถใชขอมูลรวมกันไดฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน ดังน้ันหาก

ผูใชตองการใชขอมูลในฐานขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลตางๆ ก็จะทําไดโดยงาย 

4. สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลบางคร้ังพบวาการจัดเก็บขอมูลใน

ฐานขอมูลอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เชน จากการที่ผูปอนขอมูลปอนขอมูลผิดพลาดคือปอนจาก

ตัวเลขหน่ึงไปเปนอีกตัวเลขหน่ึงโดยเฉพาะกรณีมีผูใชหลายคนตองใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกัน 

หากผูใชคนใดคนหน่ึงแกไขขอมูลผิดพลาดก็ทําใหผูอ่ืนไดรับผลกระทบตามไปดวย ในระบบ

จัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถใสกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

5. สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลไดการเก็บขอมูลรวมกันไวใน

ฐานขอมูลจะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บ

ขอมูลใหเปนไปในลักษณะเดียวกันได เชนการกําหนดรูปแบบการเขียนวันที่ในลักษณะวัน/เดือน/ป

หรือ ป/เดือน/วัน ทั้งน้ีจะมีผูที่คอยบริหารฐานขอมูลที่เราเรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล  

(Database Administrator: DBA) เปนผูกําหนดมาตรฐานตางๆ 
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6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลไดระบบความปลอดภัยในที่น้ี เปนการ

ปองกันไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิมาใช หรือมาเห็นขอมูลบางอยางในระบบผูบริหารฐานขอมูลจะ

สามารถกําหนดระดับการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม 

7. เกิดความเปนอิสระของขอมูลในระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่

เปนตัวเชื่อมโยงกับฐานขอมูล โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกคร้ัง 

 ดังน้ันการแกไขขอมูลบางคร้ัง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลที่

เปลี่ยนแปลงเทาน้ัน สวนโปรแกรมที่ไมได เรียกใชขอมูลดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการ

เปลี่ยนแปลง 

 

7. ทฤษฎีส ี

สีเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิต นับแตสมัยดึกดําบรรพจนถึงปจจุบัน ไดนําสีมาใชให

เกิดประโยชนโดยใชเปนสัญลักษณในการถายทอดความหมายอยางใดอยางหน่ึง สีจึงเปนสิ่งที่ควร

ศึกษาเพื่อใชประโยชนกับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายที่แวดลอมตัวเราประกอบไปดวยสี

ทั้งสิ้นในงานศิลปะสีเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงและในวิถีชีวิตของเราสีเปนองคประกอบที่มี

อิทธิพลตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจแมสี ประกอบดวย  สี แดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน ซึ่งเมื่อนํา

แมสีทั้งสามมาผสมกันในอัตราสวนตาง ๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมามากมาย ซึ่งประโยชน จากการที่เรานํา

สีมาผสมกันทําใหเรา สามารถเลือกสีตาง ๆ มาใชไดตามความพอใจ สรางสรรคผลงานศิลปะที่

งดงามตามความพอใจขอผูสรางสีที่เกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน เกิดสีใหมเมื่อนํามาจัดเรียง

อยางเปนระบบรวมเรียกวาวงจรสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 ภาพแสดงวงจรของสีที่เกิดจากการนําแมสีมาผสมกัน 
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การเกิดสีดังภาพ เกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน ในอัตราสวนตางๆกันซึ่งสรุปไดดังน้ี 

สีขั้นที่1 (Primary Color)   คือสีพื้นฐานมีแมสี 3 สี 

1. สีพื้นฐานแมสี 

 

 

 

                                                      

                                                     รูปท่ี 2.6 สีพื้นฐานแมสี 

 

 

1.  แดง  

2.  สีเหลือง  

3.  สีนํ้าเงิน  

สีขั้นที่ 2 (Binary Color) คือสีที่ เกิดจากการนําเอาสีขั้นที่ 1 หรือแมสีมาผสมกันใน

อัตราสวนเทากันจะทําใหเกิดสีใหม 3 สีไดแก 

1.  สีเขียว เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีนํ้าเงิน มาผสมกันในอัตราสวนเทา ๆ กัน 

2.  สีสม  เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน 

3.  สีมวง เกิดจากการนําเอา สีนํ้าเงิน กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน 

สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันระหวางสีของแมสีกีบสีขั้นที่ 2 จะเกิดสี

ขึ้นอีก 6 สีไดแก 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html
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รูปท่ี 2.7 สีเหลืองแกมเขียว 

 

- สีเหลืองแกมเขียว เกิดจาก การผสมกันระหวางสีเหลืองกับสีเขียวอยางละเทาๆ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 สีนํ้าเงินแกมมวง 

 

 - สีนํ้าเงินแกมมวง เกิดจากการผสมกันระหวางสีนํ้าเงินกับสีมวงอยางละเทาๆกัน  

 

 

 

รูปท่ี 2.9 สีแดงแกมมวง 

 

- สีแดงแกมมวง เกิดจากการผสมกันระหวางสีแดงกับสีมวงอยางละเทาๆกัน  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10  สีแดงแกมสม 

 

- สีแดงแกมสม เกิดจากการผสมกันระหวางสีแดงกับสีสมอยางละเทาๆกัน  

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html
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               รูปท่ี 2.11 สีเหลืองแกมสม 

 

- สีเหลืองแกมสม เกิดจากการผสมกันระหวางสีเหลืองกับสีสมอยางละเทาๆกัน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 สีนํ้าเงินแกมเขียว 

 

- สีนํ้าเงินแกมเขียวเกิดจากการผสมกันระหวางสีนํ้าเงินกับสีเขียวอยางละเทาๆกัน 

คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

- สีแทหรือความเปนสี(Hue) หมายถึงสีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติทั้ง 12 สี 

สีที่เราเห็นอยูทุกวันน้ีแบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึง 

สีมวง คือ 

 - สีรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรงรอนต่ืนเตนประกอบดวย สีเหลืองสีมวง  

สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงสม 

 - สีเย็น (Cool Color) ใหความรูสึกเย็นสงบสบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สี

เขียว สีนํ้าเงินเขียว สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน สีมวงเราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีที่อยูไดทั้ง 2 

วรรณะ คือเปนสีกลาง เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น 

 

ความเขมของสี (Intensity)  

เกิดจาก สีแท คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสี เปนสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑและ

ไมถูกผสมดวยสีกลางหรือสีอ่ืน ๆ จะมีคาความเขมสูงสุด หรือแรงจัดที่สุด เปนคาความแทของสีที่

ไมถูกเจือปน เมื่อสีเหลาน้ี อยูทามกลางสีอ่ืน ๆ ที่ถูกผสมใหเขมขึ้น หรือออนลง ใหมืด หมน หรือ

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html
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เปลี่ยนคาไปแลว สีแทจะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาใหเห็น อยางชัดเจน ซึ่งจะทําใหเกิดจุด

สนใจขึ้นในผลงานลักษณะเชนน้ี เหมือนกับ ดอกเฟองฟาสีชมพูสด หรือบานเย็น ที่อยูทามกลางใบ

เฟองฟาที่เขียวจัด ๆ หรือ พลุที่ถูกจุดสองสวางในยามเทศกาล ตัดกับสีมืด ๆ ทึบ ๆ ของทองผายาม

ค่ําคืน เปนตน 

นํ้าหนักของสี  (Value)  

เปนการใชสีโดยใหมีคานํ้าหนักในระดับตาง ๆ กัน และมีสีหลาย ๆ สี ซึ่งถาเปนสีเดียว ก็จะ

มีลักษณะเปนสีเอกรงค การใชคานํ้าหนักของสี จะทําใหเกิดความกลมกลืน เกิดระยะใกลไกล ต้ืน

ลึก ถามีคานํ้าหนักหลาย ๆ ระดับ สีก็จะกลมกลืนกันมากขึ้นแตถามีเพียง1 - 2 ระดับที่หางกัน จะทํา

ใหเกิดความแตกตาง 

 

 

 

ความรูสึกของสี 

การใชวรรณะรอนเชนสีแดงสม ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน ทาทาย เคลื่อนไหวสิ่งตาง ๆ ที่

เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน การ

แตงกาย บานที่อยูอาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และ

สอดคลองกับหลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึก

เกี่ยวกับสีสามารถจําแนกออกไดดังน้ี 
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รูป สี ความหมาย 

 สีแดง ใหความรูสึกรอนรุนแรง กระตุน  ต่ืนเตน เราใจ ความอุดมสมบูรณ

ความมั่งคั่ง ความรัก 

 สีสม ใหความรูสึก รอน มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การปลดปลอย 

ความเปร้ียว การระวัง 

 สีเหลือง ใหความรูสึกแจมใส ความสดใส ความราเริง ความมีชีวิตใหม ความสุข 

 สีเขียว ใหความรูสึกสงบ เงียบ รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย ธรรมชาติ 

ความสุขุม เยือกเย็น 

 สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสงบเงียบ สุขุม สุภาพ ละเอียด สงางาม มีศักด์ิศรี เปน

ระเบียบถอมตน 

 สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม มีอํานาจความรัก ความเศราความสงบ 

ความผิดหวัง ความสูงศักด์ิ 

 สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย 

ความสวาง 

 สีดํา ใหความรูสึก มืด ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย โหดราย อดทน

หนักแนน เขมแข็ง  มีพลังความเศรา 

 สีชมพ ู ใหความรูสึกอบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก ความนารัก 

ความสดใส 

 สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา สุขุม

ความสงบ ความเงียบ สุภาพ ถอมตน 

 สีทอง ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความมั่งคั่ง

ความเจริญรุงเรือง  
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ตารางท่ี 2.3 ความรูสึกของสี 

 

สีกับการออกแบบ 

ผูสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชสีโดยตรงมัณฑนากรจะคิดคนสี

ขึ้นมาเพื่อใชในงานตกแตงคนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคน
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สีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับความคิดและจินตนาการของตนแลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อความ

งามความสุขสําหรับเรามิไดหรือสีที่ใชสําหรับการออกแบบน้ันถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรง

ตามความตองการของเรา มีหลักในการใชกวางๆ อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกันและการใช

สีตัดกัน  

การใชสีกลมกลืนกัน การใชสีใหกลมกลืนกันเปนการใชสีหรือนํ้าหนักของสีใหใกลเคียง

กันหรือคลายคลึงกันเชน การใชสีแบบเอกรงคเปนการใชสีสีเดียวที่มีนํ้าหนักออนแกหลายลําดับ

การใชสีขางเคียงเปนการใชสีที่เคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใช

สีใกลเคียงเปนการใชสีที่อยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น 

(warm tone colors and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว  

การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก

ในงานออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมีอยูดวยกัน

6 คูสีคือ  

- สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง 

- สีสม ตรงขามกับ สีนํ้าเงิน 

- สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

- สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงนํ้าเงิน  

- สีสมแดง ตรงขามกับ นํ้าเงินเขียว 

- สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว  

การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมี

ปริมาณตางกัน เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใชเน้ือสีผสมในกันและกันหรือใชสีหน่ึงสีใด

ผสมกับสีคูที่ตัดกันดวยปริมาณเล็กนอยรวมทั้งการเอาสีที่ตัดกันมาทําใหเปนลวดลายเล็ก ๆ สลับกัน 

ในผลงานชิ้นหน่ึง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอยางใดอยางหน่ึงหรืออาจจะใชพรอม

กันทั้ง 2 อยาง ทั้งน้ีแลวแตความตองการและความคิดสรางสรรคของเราไมมีหลักการหรือรูปแบบที่

ตายตัวในงานออกแบบหรือการจัดภาพหากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือ

วรรณะเย็นเราจะสามารถควบคุมและสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืนงดงามไดงาย

ข้ึนเพราะสีมีอิทธิพลตอ มวล ปริมาตร และชองวางสีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือ

ขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหใหเกิดจุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันไดเราใน

ฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆของสีไปประยุกตใชใหสอดคลองกับเปาหมายในงานของเรา

เพราะสีมีผลตอการออกแบบคือ 
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- สรางความรูสึกสีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณและ

ภูมิหลังของแตละคนสีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดไดการใชสีภายในหรือภายนอก

อาคารจะมีผลตอการสัมผัสและสรางบรรยากาศได 

- สรางความนาสนใจสีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบจะชวยสรางความประทับใจ

และความนาสนใจเปนอันดับแรกที่พบเห็น 

- สีบอกสัญลักษณของวัตถุซึ่งเกิดจากประสบการณหรือภูมิหลัง เชนสีแดงสัญลักษณของ

ไฟหรืออันตรายสีเขียวสัญลักษณแทนพืชหรือความปลอดภัยเปนตน 

- สีชวยใหเกิดการรับรูการออกแบบตองการใหผูพบเห็นเกิดการจดจําใจรูปแบบแลผลงาน 

หรือเกิดความประทับใจ การใชสีจะตองสะดุดตา และมีเอกภาพ 

 

ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

นายสวิตต ชอบทําเหมือน และ นายจักรกฤษณ โคตรตะคุ (2558) โครงการขายสินคา 

ออนไลนประเภทอุปกรณดนตรี, การจัดทําโครงการน้ีมีการพัฒนาขึ้นมาสามารถบันทึกขอมูลของ

การซื้อสั่งสินคา ลบขอมูลที่ไมตองการสามารถยอนดูการซื้อสินคารายการเกาได แกไขขอมูลที่มีอยู

ในระบบไดและยังพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหใชงานงายแตกลุมเปาหมายที่ตองการไดทันท ี

    นางสาวกัญญาณี ใจเพ็ชร และ นางสาวเจนจิรา ชื่อสุวรรณ (2558) โครงการขายสินคา 

ออนไลนประเภทกระเปาชาลแอนดคีธ, โครงการน้ีมีการจัดทําระบบลูกคา มีการบันทึกขอมูลของ  

การซื้อสินคาและขอมูลตาง ๆ ของลูกคา สามารถคํานวณเงินไดโดยอัตโนมัติ มีรูปภาพสินคา 

ประกอบและยังจะพัฒนาใหการใชงานงายยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูใชงาน 

    นางสาววิลาสินี ศรีบาง และ นายอานนท พรมพิราม (2558) โครงการขายสินคาออนไลน 

ประเภทเบเกอรร่ีออนไลน, การจัดทําโครงการน้ีมีการสมัครสมาชิก มีการคํานวณราคาสินคา 

อัตโนมัติ มีการพิมพใบเสร็จใหกับลูกที่ตองการใบเสร็จ 

  

 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ในการทําเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแตงภาพ 

3. การนําคอมพิวเตอรมาใชในการคนหาขอมูลทาง Internet 

4. การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเขียน PHP เปนภาษาในการพัฒนาเว็บไซต 

5. การนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดทําคูมือเอกสารประกอบการใชโปรแกรม 
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บทที ่3 

การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร 

 

 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน Flowchart

  เร่ิมตน 

       กรอกขอมูล     

          ตรวจสอบขอมูลสมาชิก           

          บันทึกขอมูล     

              เขาสูเว็บไซต 

    สมัครสมาชิก         

          เขาสูระบบ 

          เลือกสินคา 

        ซื้อสินคา  

        คํานวณสินคา      

       ยืนยันการสั่งซื้อ           

   ปร้ินใบเสร็จ        

N 

Y 

N 

Y 

    แสดงราคาสินคา      

 

    จบการทํางาน         

        ล็อกอิน 
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1. Flowchart การสมัครสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 Flowchart การสมัครสมาชิก 

Y 
  

สมัครสมาชิก   

ขอมูลซ้ํากับในระบบ 
  

เร่ิมตน   

กรอกขอมูล   

บันทึกขอมูล   

แสดงขอมูลการสมัคร 

N   

จบการทํางาน   

สมัครสมาชิก   
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2. Flowchart การเขาสูระบบ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3  Flowchart การเขาสูระบบ  

N   

เขาสูระบบ 

ตรวจสอบ 

ขอมูลสมาชิก   

เร่ิมตน 

กรอกขอมูล 

บันทึกขอมูล 

แสดงขอมูลการสมัครสมัคร 

Y   

จบการทํางาน   
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

  

 

 

  

  ขอมูลสั่งซื้อ   

0   

ระบบขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองเงิน 

 

  

    E-Commerce for Ratchakorn silverware  

  

ลูกคา 

  

ผูดูแลระบบ   

ขอมูลชําระเงิน 
  

ขอมูลรายละเอียดสินคา 
  

ขอมูลสมาชิก 
  

ขอมูลรายงานสมาชิก   

ขอมูลรายงานรายละเอียด 

ขอมูลรายงานการชําระเงิน   

ขอมูลรายงานใบเสร็จรับเงิน   ขอมูลใบเสร็จรับเงิน   

ขอมูลวิธีการชําระเงิน   

ขอมูลรายการสินคา   

ขอมูลสมาชิก   

   

ขอมูลรายงานรายละเอียด 

ขอมูลรายงานสมาชิก   

ขอมูลรายงานการสั่งซื้อ   

ขอมูลรายงานการชําระเงิน 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram)  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.5  E-R Diagram ระบบการระบบขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองเงิน 

 

 

  

  

  

  

สินคา สมาชิก   การสั่งซื้อ 
  

ลําดับสินคา   

เพศ   
ชื่อผูเขาใช   

รหัสลูกคา   
ชื่อ - นามสกุล   

ที่อยู   

อีเมล   

รหัสสมาชิก 

มีสินคา   

เบอรโทร   

M   

รหัสสินคา   

  

ชื่อสินคา   

  

M   

M   

ชนิด   

1   

ราคาสินคา 

รหัสสินคา 

ชื่อสินคา 

รูปสินคา 
ราคาสินคา   

ชื่อสินคา รหัส ประเภท สินคา 
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3.4 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  

ออกแบบฐานขอมูล ระบบขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองเงินดังน้ี 

 

1. ตารางขอมูลสมาชิก (tb_member)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3.1 ตารางขอมูลสมาชิก  

2. ตารางขอมูลการสั่งซื้อ (tb_order) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3.2 ตารางขอมูลการสั่งซื้อ   

 

Field Name 

ช่ือฟลด  

Type 

 ชนิดของขอมูล  

FieldSide 

ขนาดฟลด  

Description  

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ  

id  int  11  รหัสลูกคา  PK  

username  varchar  20  ชื่อผูเขาใช   

password  varchar  30  รหัสผูเขาใช   

name  varchar  60  ชื่อลูกคา   

sex  varchar  5  เพศ    

email  varchar  30  อีเมล    

telephone  varchar  18  โทรศัพท   

address  text    ที่อยู   

reg_date  date    วันที่   

FieldName 

ช่ือฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล  

FieldSide 

ขนาดฟลด 

Description 

 ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

Id_oreder  Int  11 รหัสส่ังซ้ือ  PK  

Name_order  varchar  60 ช่ือผูส่ังซ้ือ    

Email_order  varchar  60 อีเมลผูส่ังซ้ือ   

Tel_order  varchar  20 เบอรผูส่ังซ้ือ   

Address_order  text   ที่อยูผูส่ังซ้ือ   

Total_order  int  11 ยอดรวมการส่ังซ้ือ   

Date_order  date   วันที่ส่ังซ้ือ   
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3. ตารางขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ (tb_order_detail)  

  

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3.3 ตารางขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ 

 

4. ตารางขอมูลสินคา (tb_product)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3.4 ตารางขอมูลสินคา 

  

5. ตารางขอมูลประเภทสินคา (tb_type)  

 

 

 

 

 

ตาราง 3.5 ตารางขอมูลประเภทสินคา 

Field Name 

ช่ือฟลด 

Type  

ชนิดของขอมูล  

FieldSid 

ขนาดฟลด 

Description  

ใชเก็บขอมลู 

หมายเหตุ 

ref_id_order  int 11  รหัสสินคา PK  

ref_id_prd  int 11  ช่ือสินคา   

number  int 11  ลําดับสินคา   

price  int 11  ราคาสินคา   

Field Name 

ช่ือฟลด 

Type  

ชนิดของขอมูล  

FieldSide

ขนาดฟลด 

Description 

 ใชเก็บขอมลู 

หมายเหตุ  

id_prd  int  11  รหัสสินคา PK  

name_prd  varchar  60  ช่ือสินคา    

ref_id_prd  int  11  อางอิงลําดับสินคา   

detail_prd  text    รายละเอียดสินคา   

price_prd  int  11  ราคาสินคา    

proto_prd  varchar  50  รูปสินคา   

Field Name 

ช่ือฟลด 

Type 

 ชนิดของขอมลู  

FieldSid 

ขนาดฟลด 

Description  

ใชเก็บขอมลู 

หมายเหตุ 

id_type  int 5  รหัสประเภทสินคา PK  

name_type  varchar 60  ช่ือสินคา   
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3.5 แผนภาพการไหลขอมูล (Data Flow Diagram)  

1. Data Flow Diagram Level 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.6 Dataflow DiagramLevel1 ระบบขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองเงิน 

รายงานการสมัคร รายงานการรับสมัคร 

จัดเก็บขอมูล 

ตรวจสอบ 

ชื่อผูใช/รหัสผาน 

ยืนยันการเขาสูระบบ ยืนยันการตรวจสอบ 

ชื่อผูใช/รหัสผาน 

ชําระเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน 

รายละเอียดสินคา 

คียรหัสสินคา 

รายงานการสั่งซื้อ 

คนหารหัสสินคา 

รายงานการชําระเงิน 

รายละเอียดสินคา 

รายงานการสั่งซื้อ

 

 ่ ้  

คนหารายงานการสั่งซื้อ 

คนหารายงานการสั่งซื้อ 

รายการสั่งซื้อสินคา 
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2. Data Flow Diagram Level 1 Process 1  

  

รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบสมาชิก  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1   

คียขอมูลสมัครสมาชิก   

1.2   

บันทึกขอมูลการสมัคร   

1.3   

แสดงขอมูลสมาชกิ   

 ลูกคา 

ผูดูแลระบบ 

  

D1   แฟมลูกคา   

ขอมูลลูกคา   

ขอมูลลูกคา   

ขอมูลลูกคา 
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 3. Data Flow Diagram Level 1 Process 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ระบบสมาชิก 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1   

คียขอมูลเขาสูระบบ   

1.2   

ตรวจสอบการขาระบบ   

1.3   

แสดงผลการเขาสูระบบ   

ลูกคา 

ผูดูแลระบบ   

D1   แฟมลูกคา   

ขอมูลลูกคา   

ขอมูลลูกคา 

แสดงผลการเขาสู

ระบบ 
  แสดงผลการเขาสูระบบ 

 

   

ขอมูลผูดูแลระบบ   
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4. Data Flow Diagram Level 1 Process 3  

 

 

 

  

รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 ระบบสั่งซื้อสินคา 

3. 5   

บันทึกสินคา   
ขอมูลการสั่งซื้อ   

3.1   

คียรหัสสินคา   

3 .3   

แสดงรายการสินคา   

3. 4   

สั่งซื้อสินคา 
  

ลูกคา 

ขอมูลสินคา   

D2   แฟมขอมูลสินคา   

D3   แฟมขอมูลการสั่งซื้อ   

ขอมูลการสั่งซื้อ 

3.2   

คาหารหัสสินคา   

3.6   

ชํา ระเงิน   

3. 7   

ใบเสร็จ   

ขอมูลสินคา   

ขอมูลสินคา   

ขอมูลสินคา   

ขอมูลการชําระเงิน   

รายงานสินคา   

ขอมูลสินคา   

ขอมูลลูกคา 

ขอมูลใบเสร็จ 
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5. Dataflow Diagram Level 1 Process 4  

  

 
  

 

รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1Process 4 แสดงผลรายงาน 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1   

เลือกรายการ   

4 .3   

ยืนยันการคนหา   

4 . 4   

แสดงรายการ   

ผูดูแลระบบ 

D2   แฟมขอมูลการสั่งซื้อ   

4.2   

คนหาขอมูล   

ขอมูลการสั่งซื้อ   

ขอมูลการสั่งซื้อ 

ขอ มูลการสั่ง ซื้อ   

ขอมูลการสั่งซื้อ   

ขอมูล   
การสั่งซื้อ 

ขอมูลการสั่งซื้อ   
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3.6 การออกแบบผังโครงสรางเว็บไซต Site Map 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห
น

าแ
รก

 วิธ
ีกา

รช
ําร

ะเ
งิน

 

ขอ
งใ

ช 
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  3.7 การออกแบบบทดําเนินเร่ือง (Story Board) 

 

 

 

      

    รูปท่ี 3.12 แสดงหนา login 

 

พอกด Login จะเขาสูหนาเว็บไซตเคร่ืองเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   รูปท่ี 3.13 แสดงหนารายการเคร่ืองเงิน 
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สามารถเลือกชมรายการสินคาได 

 

 
 

  รูปท่ี 3.14 แสดงหนา เคร่ืองเงินที่นิยม สั่งซื้อสินคาผานทางเว็บไซตได 

 

 

 

รูปท่ี 3.15 แสดงหนาสั่งซื้อสินคา 
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3.5 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) และสิ่งนําออก (Output Data) 

 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

 1.การนําเอาระบบล็อคอินเขามาใชงาน 

 2.มีการใสรายละเอียดของสินคา 

 3.การโอนเงินผานระบบธนาคาร 

 4.การสั่งซื้อสินคา 

 5.ติดตอผูจัดทํา 

การออกแบบสิ่งนําออก (Output Design)   

1.หนาจอคอมพิวเตอรแสดงผลงานที่สําเร็จ 

2. เคร่ืองฉาย Projector นําเสนอเพื่อสอบวิชาโครงการ  

3.ใช speaker ในการออกเสียง  

4. เคร่ืองเลน DVD/VCD ในการแสดงผลงาน  
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บทที ่4 

การพัฒนาระบบขายสินคาออนไลน ประเภทเคร่ืองเงิน 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

1.  CPU = Intel ®Pentium® CPU B940 

2.  RAM = 4 GB. 

3. การดจอ = 2G DDR3 

4.  Keyboard 

5.  Mouse 

6.  Printer Cannon 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา 

1. Program Adobe Photoshop CS5 ในการออกแบบโลโกและแบนเนอร 

2. Program Adobe Dreamweaver CS5 ในการออกแบบหนาเว็บเพจ 

3. ภาษา SQL ใชสําหรับการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูล 

4. ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ E-Commerce 

5. PHP My Admin ในการบริหารจัดการฐานขอมูล Data Base 

6. โปรแกรม Appserv  2.5.10 ใชในการจํารองเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเปน Server 
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 

1. เขาโปรแกรม Chrome แลว พิมพคําวา “appserv” ที่ Url แลวกด Enter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงหนาโหลดโปรแกรม appserv  

 

 

2. จากน้ันเลือก http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนาดาวนโหลดโปรแกรม 

http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download
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3. รอโปรแกรมดาวนโหลดเสร็จ ทางดานลางซาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงการดาวนโหลดโปรแกรม 

 

 

4. ดาวนโหลดไฟลเสร็จ คลิกเลือกจะปรากฏหนาของโปรแกรม จากน้ันกด Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงหนาโปรแกรมการติดต้ัง 
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5. จากน้ันกด “I Agree” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 

 

6. จากน้ันกด เลือกไดรฟ C ที่เก็บของโฟลเดอรของ Appserv จากน้ันกด “Next”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงขั้นตอนการเลือกไดรเก็บโฟลเดอรของ Appserv 
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7. กด “Next” ตอไป ไมตองคลิกเลือกอะไรในหัวขอตาง ๆที่แสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม  

 

 

8. จะปรากฎหนา Sever Name ใหใสเปน “root”  จากน้ันกด “Next”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงขั้นตอนการใส Sever name 
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9. กําหนดใสรหัส 1234 โดยใส 2คร้ัง เพื่อยืนยัน เลือก UTF – 8 Unicode จากน้ันกด “Next”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงขั้นตอนการใสรหัสผาน 

 

 

10. กด Install จากน้ันรอโปรแกรมโหลดเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 
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11. จะปรากฏหนาตางขึ้นกด Finish จะทําการดาวนโหลดโปรแกรมเสร็จสมบูรณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงหนาจอขั้นตอนสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม AppServ 

 

 

เมื่อติดต้ัง โปรแกรม Appserv ใหทําการเขาไปที่ My computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนาเขาสู My computer 
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12. คลิกเลือก ไดรฟ C 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 คลิกเลือก Drive C:  

13. จากน้ันจะปรากฏโฟลเดอร Appserv 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงโฟลเดอร Appsevr 

 

 



57 
 

4.4 วิธีการใชงาน 

1. เขาไปที่โปรแกรม Chrome ตรงชอง Url ใหใส localhost/ice/admin/index.php และกด 

Enter 

 

รูปท่ี 4.15 เขาสู localhost/index.php 

2. จากน้ันจะนําเขาสู หนา login กรอก Admin/1234 เพื่อเขาไปหนาแรกของเว็ปขายสินคา

ออนไลนประเภทเคร่ืองเงิน 

 

 

รูปท่ี 4.16 แสดงหนา  Login  เขาสูเว็บไซต 
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3. หนาแรกแลวกดเขาสูระบบ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.17 แสดงหนา home  

 

4. เมื่อกดปุมเขาสูระบบ จะพบกับหนาหลัก โดยจะประกอบไปดวยหนา ประวัติ ประเภท 

สั่งซื้อสินคา ติดตอเรา 

รูปท่ี 4.18 แสดงหนาหลัก 
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5. หนาประวัติ จะประกอบไปดวย ประวัติเคร่ืองเงินตาง ๆใหไดศึกษากัน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19 แสดงหนาประวัติ 

6. ตอมาจะแสดงหนารายการประเภทเคร่ืองเงินชนิดตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 แสดงหนารายการประเภทเคร่ืองเงิน 
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7. แสดงหนา สั่งซื้อสินคา ใหเราเลือกสินคาที่ตองการจะซื้อไดตามตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 แสดงหนารายการสั่งซื้อสินคา 

 

8. เมื่อทําการเลือกสินคาแลวจะเดงไปที่หนาติดตอเรา เพื่อทําการสั่งซื้อสินคาจากผูขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที4.22 แสดงหนาติดตอเราเพื่อติดตอกับผูขาย 
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บทที5่ 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

5.1.1 สรุปผลโครงการ 

1. พัฒนาเว็บไซต E-Commerce ในหัวขอ ระบบขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองเงิน 

2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมการพัฒนาระบบ E-Commerce 

3. ศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

4. ศึกษาการเขียนภาษาPHP 

5. ศึกษาการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูลดวยภาษาPHP 

6. ศึกษาการออกแบบระบบฐานขอมูลสมาชิกดวยโปรแกรม PHPMyAdmin 

 

5.1.2 ขนาดของโปรแกรมแตละไฟลแจงใหทราบท้ังหมด 

ลําดับที่ ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

1 Index.php 4 KB หนาลอกอินเขาสูเว็บไซต 

2 For-admin.php 1 KB หนาเขาสูเว็ปไซต 

3 Index1.html 4 KB หนาหลัก 

4 Index2.html 17 KB หนาประเภท 

5 Index3.php  6 KB หนาประวัติ 

6 Index4.php 7 KB หนาสั่งซื้อสินคา 

7 Index5.php 8 KB หนาติดตอเรา 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโปรแกรม 
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5.1.3 ขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1. เกิดขอผิดพลาดในการรันของฐานขอมูลผิดพลาด 

2. เกิดขอผิดพลาดในการออกแบบปุมสินคาไมเหมาะสม ทําใหเว็บไซตดูไมสวย 

 

5.1.4 ขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1. ปญหาที่เกิดจากโปรแกรม Error โดยปุม ไมสามารถใชงาน 

2. เกิดปญหาการทํา Report ไมสามารถคนหารายชื่อนักศึกษาที่ตองการจะแสดงได และทํา

การแกไข 

3. เกิดจากปญหาโคด Error ในการแสดงหนา Login และทําใหในการ Link ไมสามารถ

ทํางานได 

 

5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. สมาชิกกลุมมีเวลาไมตรงกัน จึงทําใหการเดินทางมาทํางานกันลําบาก 

2. ผูพัฒนายังขาดประสบการณในการพัฒนาระบบจึงทําใหใชเวลาในการศึกษามาก ทําให

การทํางานเกิดความลาชา 

3. การจัดวางขนาดของปุมไอคอนบางปุมมีขนาดไมเทากัน ทําใหรูปแบบงานไมสวย 

4. ในการทํางานสมาชิกในกลุมยังขาดการวางแผนจึงทําใหเกิดความผิดพลาด 

5. ไฟลงานของโปรแกรมหายเน่ืองจากโดนไวรัส 
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5.3 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  

อบรมการทําโครงการ

นักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                27-28 มิถุนายน 61 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ 

รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียน

ออนไลน)  

                29 มิถุนายน -3 

กรกฎาคม  61 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบท่ี 1 

                
5  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบท่ี 2 

                9  กรกฎาคม 61 

สงบทท่ี 2                 18-25 กรกฎาคม 61 

สงบทท่ี 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 กุมภาพันธ 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 

สงบทท่ี 4                  11-21 ธันวาคม 61 

สงบทท่ี 5                 14-26  มกราคม 62 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 
27 มกราคม – 

3  กุมภาพันธ 2562 
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ตารางท่ี 5.2  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

หมายเหตุ                           หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานจริง            

                                                                                   หมายถึง การดําเนินงานจริง 

5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ A4 1 270 

2 คา Print เอกสาร 300 2,000 

3 คาเขาเลม 1 200 

4 คาซีดี+กลองซีดี 1 60 

5 คาสกรีนแผนซีดี 2 100 

รวมเปนเงิน 2,630 

 

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.01) 

- ใบเสนออาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ (ATC.02) 

- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.03) 

- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04) 

- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 

 

 

 

 



 

 
ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  2  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นางสาวพิมพชนก ดาบทอง  รหัสนักศึกษา  34695    ระดับ ปวส.2/26 

 2.   นางสาววชิรินทรา             วงษศรีชัย  รหัสนักศึกษา  39849    ระดับ ปวส.2/26 

   

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท   E-commerce 

ชื่อโครงการภาษาไทย   ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท เคร่ืองเงิน 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ    E-commerce For Ratchakorn silverware 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารยฐิติรัตน   นัยพัฒน 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                                           ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา 

                                                 (นางสาวพิมพชนก  ดาบทอง) 

                                                                                                                    หัวหนากลุมโครงการ  
 

            ผาน                     ไมผาน         

ความคิดเห็นคณะกรรมการ .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 
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ATC.0201 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  8  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษารวมโครงการ 

เรียน อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

ขาพเจา  1.   นางสาวพิมพชนก ดาบทอง  รหัสนักศึกษา  34695  ระดับ ปวส.2/26 

 2.   นางสาววชิรินทรา             วงษศรีชัย  รหัสนักศึกษา  39849  ระดับ ปวส.2/26  

 

 มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร มาเปนที่ปรึกษารวมโครงการของ

กลุมขาพเจา ซึ่งไดจัดทําโครงการประเภท แอนิเมชั่น   ชื่อโครงการภาษาไทย “ระบบขายสินคาออนไลน 

ประเภท เคร่ืองเงิน” พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวขอโครงการมาดวย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา              ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา 

                    (นางสาวพิมพชนก  ดาบทอง)                                          (นางสาววชิรินทรา  วงษศรีชัย) 

 
 

             

 

 

 

            ลายมือชื่อ................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 

                                                             (อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร) 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  24  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 1) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นางสาวพิมพชนก ดาบทอง  รหัสนักศึกษา  34695  ระดับ ปวส.2/26 

 2.   นางสาววชิรินทรา             วงษศรีชัย  รหัสนักศึกษา  39849  ระดับ ปวส.2/26 

  

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท E-commerce 

ชื่อภาษาไทย    ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท เคร่ืองเงิน 

ชื่อภาษาอังกฤษ    E-commerce For Ratchakorn silverware 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยฐิติรัตน   นัยพัฒน 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                              ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา 

                                                 (นางสาวพิมพชนก  ดาบทอง) 

                                                                                                                      หัวหนากลุมโครงการ  

 

 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  11  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 2) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นางสาวพิมพชนก ดาบทอง  รหัสนักศึกษา  34695  ระดับ ปวส.2/26 

 2.   นางสาววชิรินทรา             วงษศรีชัย  รหัสนักศึกษา  39849  ระดับ ปวส.2/26 

  

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท E-commerce 

ชื่อภาษาไทย    ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท เคร่ืองเงิน 

ชื่อภาษาอังกฤษ    E-commerce For Ratchakorn silverware 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยฐิติรัตน   นัยพัฒน 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                              ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา 

                                                 (นางสาวพิมพชนก  ดาบทอง) 

                                                                                                                      หัวหนากลุมโครงการ  

 



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทึกรายงานความคืบหนา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ ระบบขายของออนไลน ประเภท เคร่ืองเงิน 

E – Commerce For Ratchakorn silverware 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ีปรึกษาหลักโครงการ อาจารยฐิติรัตน   นัยพัฒน 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

ลําดับ รายการ วัน/เดือน/ป อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม 

ภาคเรียนที่ 1/2560 

1 เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 1 ....../....../......   

2 สงเอกสารบทที่ 1  ....../....../......   

3 สงเอกสารบทที่ 2  ....../....../......   

4 สงเอกสารบทที่ 3  ....../....../......   

5 สงเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

นําเสนอ เอกสารบทที่ 1 - 3 
....../....../...... 

  

ภาคเรียนที่ 2/2560 

6 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 70% ....../....../......   

7 สงคืบหนาโปรแกรมโครงากร 80% ....../....../......   

8 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

9 สงเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการนําเสนอ โปรแกรมโครงการ 
....../....../...... 

  

10 สงโปรแกรมโครงการ 

 ที่แกไขแลว (ถามี) 

....../....../......   

11 สงเอกสารบทที่ 4 ....../....../......   

12 สงเอกสารบทที่ 5 ....../....../......   

13 สงเอกสารรูปเลม ฉบับสมบูรณ ....../....../......   

14 สงซีดี ....../....../......   

15 ชําระคาเขาเลม ....../....../......   



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 1 

 

ขาพเจา  1.   นางสาวพิมพชนก ดาบทอง  รหัสนักศึกษา  34695  ระดับ ปวส.2/26 

 2.   นางสาววชิรินทรา             วงษศรีชัย  รหัสนักศึกษา  39849  ระดับ ปวส.2/26 

4.   นางสาวคอมพิวเตอร        บริหารธุรกิจ  รหัสนักศึกษา  520002  ระดับ ปวช. 3/xx 

โครงการประเภท   E-commerce 

เร่ือง    ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท เคร่ืองเงิน 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 2 

 

ขาพเจา  1.   นางสาวพิมพชนก ดาบทอง  รหัสนักศึกษา  34695  ระดับ ปวส.2/26 

 2.   นางสาววชิรินทรา             วงษศรีชัย  รหัสนักศึกษา  39849  ระดับ ปวส.2/26 

4.   นางสาวคอมพิวเตอร        บริหารธุรกิจ  รหัสนักศึกษา  520002  ระดับ ปวช. 3/xx 

โครงการประเภท   E-commerce 

เร่ือง    ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท เคร่ืองเงิน 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 3 

 

ขาพเจา  1.   นางสาวพิมพชนก ดาบทอง  รหัสนักศึกษา  34695  ระดับ ปวส.2/26 

 2.   นางสาววชิรินทรา             วงษศรีชัย  รหัสนักศึกษา  39849  ระดับ ปวส.2/26 

4.   นางสาวคอมพิวเตอร        บริหารธุรกิจ  รหัสนักศึกษา  520002  ระดับ ปวช. 3/xx 

โครงการประเภท   E-commerce 

เร่ือง    ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท เคร่ืองเงิน 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 4 

 

ขาพเจา  1.   นางสาวพิมพชนก ดาบทอง  รหัสนักศึกษา  34695  ระดับ ปวส.2/26 

 2.   นางสาววชิรินทรา             วงษศรีชัย  รหัสนักศึกษา  39849  ระดับ ปวส.2/26 

4.   นางสาวคอมพิวเตอร        บริหารธุรกิจ  รหัสนักศึกษา  520002  ระดับ ปวช. 3/xx 

โครงการประเภท   E-commerce 

เร่ือง    ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท เคร่ืองเงิน 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
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