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

บทคัดยอ 
 
 ในการจัดทําโครงการเลมน้ีจัดทําข้ึนเกี่ยวกับระบบการขายแวน Rayban ซ่ึงระบบที่พัฒนาข้ึน
มาสามารถบันทึกขอมูลของการซ้ือส่ังช้ือสินคา ลบขอมูลที่ไมตองการ สามารถยอนดูการช้ือสินคา
รายการเกาไดและสามารถคํานวณเงินไดโดยอัตโนมัติ ส่ังพิมพใบเสร็จใหลูกคาได และยังเพิ่มขอมูล 
และแกไขขอมูลที่มีอยูในระบบได 
 ผูจัดทําระบบการขายแวน Rayban ไดตระหนักถึงความสําคัญของการซ้ือสินคาในการพัฒนา
โปรแกรมใหงายตอการใชงานเพื่อใหทุกคนใชงานไดสะดวก สบายและรวดเร็ว ดังน้ันผูจัดทําจึงได
จัดทําระบบการขายแวนRayban  เพ่ือตอบสนองความตองการและมุงตรงไปสูกลุมลูกคาตามแบบท่ี
ทานตองการไดทันที 
 ทายนี้คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาระบบการขายอุปกรณออกกําลังกาย ที่ไดจัดทําข้ึนจะเปน
ประโยชนแกผูที่เขามาศึกษาหรือผูท่ีนําระบบไปใชงานเพื่อใหเปนแนวทางในการศึกษา 
 



 

ง 

คํานํา 
 โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาโครงการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส)สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการนําความรูท่ีไดศึกษามาสรางเปนผลงานทางวิชาการ 
โดยคณะผูจัดทําไดเลือกท่ีจะทําโครงการประเภท ระบบขายสินคาออนไลนแวนRAYBAN 
 การทําโปรแกรมฐานขอมูลจะบอกถึงการจัดการฐานขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการซ้ือสินคาจะ 
ประกอบไปดวยรายการสินคา การสมัครสมาชิก การซ้ือสินคา การบันทึกหรือลบขอมูลท่ีไม
ตองการและคาชําระเงินการซ้ือสินคา นอกจากนี้ยังสามารถยอนดูหรือเพิ่มรายการซ้ือสินคาและ
แกไขขอมูลลูกคาท่ีมีอยูในระบบได 
 ทางคณะผูจัดทําโครงการนี้หวังเปนอยางยิ่งวาระบบขายสินคาออนไลนแวนRAYBAN จะ
มีประโยชนตอผูอ่ืนไมมากก็นอย หากเอกสารประกอบโครงการเลมนี้มีขอผิดพลาดประการใดทาง
คณะผูจัดทําตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 
 
 

คณะผูจัดทํา 
12 กุมภาพนัธ 2561 
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  บทท่ี 3 

การออกแบบงานดวยระบบคอมพิวเตอร 
3.1 การออกแบบแผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน (Flow Chart) 
Flow Chart หนาสมัครสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 Flow Chart หนาสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 3.2 Flow Chart หนา Login สําหรับสมาชิกของเว็บไซต 
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Flow Chart หนาเลือกสินคาของเว็บไซต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปท่ี 3.3 Flow Chart หนาเลือกสินคาของเว็บไซต 
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Flow Chart   หนาใบเสร็จการส่ังซ้ือสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 Flow Chart  
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รายละเอียดสินคา
ขอมูลใบเสร็จ

ขอมูลสินคา

ขอมูลสมาชิก 
ขอมูลใบเสร็จ 

3.2 การออกแบบภาพบริบท (Context Diagram) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 Flow Chart แสดงระบบการทํางานของเว็บไซต 

รายละเอียดสมาชิก 
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รองขอขอมูลสมาชิก 
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รายละเอียดใบเสร็จ 
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แผนภาพกระแสขอมูล Data Flow Diagram Level 
 
Data Flow Diagram Level 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ขอมูลราคาสินคา 

การคํานวณราคาสินคา 

ขอมูลราคาสินคา

ราคาสินคา

รายละเอียดขอมูลใบเสร็จ 

การคํานวณราคาสินคา 
ขอมูลใบเสร็จ 

ขอมูลใบเสร็จ 

ราคาสินคา 

ใบเสร็จ

รายละเอียดขอมูลสินคา

ขอมูลสินคา 
ขอมูลสินคา 

ขอมูลสินคา    
รายละเอียดการ Login

Username /Password 

Username /Password

รายละเอียดสมาชิก  ขอมูลสมาชิก 

ขอมูลสมาชิก

1 

สมัครสมาชิก

2 

ล็อกอิน

3 

สินคา

ลูกคา 

ผูดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ

D1 ขอมูลสมาชิก

ลูกคา ผูดูแลระบบ

D1 ขอมูลสมาชิก 

ลูกคา 

D2 ขอมูลสินคา 

4 

ใบเสร็จ

ลูกคา ผูดูแลระบบ

D4 ขอมูลใบเสร็จ

5 

แสดงใบเสร็จ

ลูกคา 

D3 ขอมูลราคาสินคารวม 
ผูดูแลระบบ 

รูปท่ี 3.6  Data Flow Diagram Level 1 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7  Data Flow Diagram Level 1  Process 1  
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Data Flow Diagram Level 1 Process 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8   Data Flow Diagram Level 1  Process 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูใช / รหัสผาน 
ช่ือผูใช / รหัสผาน 

รายละเอียดการ

2.1 

ช่ือผูใช / รหัสผาน 

ขอมูลการล็อกอิน

ช่ือผูใช / รหัสผาน

D1 ขอมูลสมาชิก 

2.2 
ตรวจสอบ 

ช่ือผูใช / รหัสผาน 

2.3 

 ยืนยนัการล็อกอิน 

ลูกคา 

ผูดูแลระบบ 

สินคา



 

42 
 

 Data Flow Diagram Level 1 Process 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
รูปท่ี 3.9   Data Flow Diagram Level 1  Process 3 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.10  Data Flow Diagram Level 1  Process 4 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.11 Data Flow Diagram Level 1  Process 5 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 
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รูปท่ี 3.12 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 
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3.4 การออกแบบพจนานุกรม (Data Dictionary) 
 
ตารางแสดงฐานขอมูลสมาชิก (User) 
No. Name Description Data Type Length ชนิดคีย Reference 
1. ID_User รหัสสมาชิก Text 10 PK  
2. Name ช่ือ – นามสกุล Varehar 50   
3. E-mail อีเมล Varehar 50   
 

รูปท่ี 3.13 ตารางแสดงฐานขอมูลสมาชิก (User) 
 
ตารางแสดงฐานขอมูลการ (Login) 
No. Name Description Data Type Length ชนิดคีย Reference 
1. ID_Login รหัสการ Login  Text 10 PK  
2. Username ช่ือผูใช Varehar 50   
3. E – mail อีเมล Varehar 50   
4. Tel. เบอรโทรศัพท Varehar 10   
 

รูปท่ี 3.14 ตารางแสดงฐานขอมูลการ Login 
 

ตารางแสดงฐานขอมูลสินคา 
No. Name Description Data Type Length ชนิดคีย Reference
1. ID_lesson รหัสสินคา Text 10 PK  
2. Name_lesson ช่ือสินคา Varehar 50   
3. Detail_lesson รายละเอียดสินคา Varehar 50   
4. ID_user รหัสสมาชิก Int 10 PK สมาชิก 
 

รูปท่ี 3.15 ตารางแสดงฐานขอมูลสินคา 
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ตารางแสดงฐานขอมูลใบเสร็จสินคา 
No. Name Description Data Type Length ชนิดคีย Reference 
1. ID รหัสสินคา Text 10   
2. Bill ขอมูลใบเสร็จ Varchar 50   
3. Order date วันท่ีส่ังสินคา Varchar 50   
4. Ordering time เวลาการส่ังสินคา Varchar 50   
5. Price ราคาสินคา Varchar 50   
8. ID_user รหัสสมาชิก Int 10 FK สมาชิก 

 
รูปท่ี 3.16 ตารางแสดงฐานขอมูลใบเสร็จสินคา 
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Index 

หนาหลัก สินคาทั้งหมด  ติดตอเรา ผูจัดทํา 

Login 

วิธีสมัครสมาชิก

3.5 การออกแบบผงัโครงการสรางเว็บไซต (Site Map)

รูปท่ี 3.18 การออกแบบผังโครงการสรางเว็บไซต (Site M
ap) 

47 

วิธีใชเว็บ 

สมัครสมาชิก

วิธีซื้อสินคา

วิธีแจงชําระ

สินคา

สินคาใหม

สินคาขายดี
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3.6  การออกแบบ Story board 
 

                
 
 

 
 
 

                 

รูปท่ี 3.19 แสดงหนา  Index 

รูปท่ี 3.20 แสดงหนาสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 3.21 Login 

รูปท่ี 3.22  แสดงหนาหลัก 
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รูปท่ี 3.23 แสดงหนาสินคา 

รูปท่ี 3.24 ติดตอเรา 
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 3.8 การออกแบบส่ิงนาํเขา(Input Data) 

 1. หนา Index 
 2. สมัครสมาชิก 
 3. Login 
 4.หนาหลัก 
  4.1.  สินคาท้ังหมด 
   4.1.1. สินคา 
   4.1.2. สินคามาใหม 
   4.1.3. สินคาขายด ี
  4.2.  วิธีการใชเว็บ 
   4.2.1. วิธีสมัครสมาชิก 
   4.2.2. วิธีซ้ือสินคา 
   4.2.3. วิธีแจงชําระ 
  4.3. ติดตอเรา 
  4.4. ผูจัดทํา  
. 
 

รูปท่ี 3.25 แสดงหนาผูจดัทํา 
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3.9 การออกแบบส่ิงนาํออก (Output Data)   
 1. มีการแสดงภาพออกทางหนาจอ 
 2. มีการประมวลผลราคาสินคาท่ีลูกคาส่ังซ้ือ 



   
   

บทที่5 
สรุปผลการทําโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

5.1.1 สรุปผลโครงการ 
1. พัฒนาเว็บไซต E-Commerce ในหัวขอ ระบบการขายแวนตา  Rayban 
2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมการพัฒนาระบบ E-Commerce 
3. ศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
4. ศึกษาการเขียนภาษาPHP 
5. ศึกษาการเขียนโปรแกรมเช่ือมตอฐานขอมูลดวยภาษาPHP 
6. ศึกษาการออกแบบระบบฐานขอมูลสมาชิกดวยโปรแกรม PHPMyAdmin 

 
5.1.2 ขนาดของโปรแกรมแตละไฟลแจงใหทราบท้ังหมด 

ลําดับท่ี ช่ือไฟล ขนาด หมายเหตุ 
1 Index.php 1 KB หนาเขาสูเว็บไซต 
2 Home.php 5 KB หนาแรก 
3 Register.html 5 KB หนาสมัครสมาชิก 
4 Index.html 3 KB หนาล็อกอิน 
5 Admin.php  3 KB หนาแอดมินเขาสูระบบ 
6 Bs1.php 7 KB แสดงรายการสินคาแวนrayban 
7 Bs2.php 8 KB แสดงรายการสินคาแวนclassic 
8 Bs3.php 8 KB แสดงรายการสินคาแวนสายตา 
9 Bs4.php 9 KB แสดงรายการสินคาแวนoker 
10 Bs5.php 9 KB แสดงรายการสินคาแวนray ban  

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโปรแกรม 
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ลําดับท่ี ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

11 How_to_order.php 5 KB แสดงหนาวิธีการส่ังซ้ือ 
12 Payment.php 5 KB แสดงหนาวิธีการชําระเงิน 
13 Contact_us.php 5 KB แสดงหนาติดตอเรา 
14 Credit.php 5 KB แสดงหนาผูจดัทํา 
15 Prd_list.php 4 KB แสดงหนาเขาสูระบบเรียบรอย

และหยิบสินคาใสตระกรา 
16 Basket.php 4 KB แสดงหนาคํานวณสินคา 
17 Prd_order.php 5 KB แสดงหนาใบส่ังซ้ือสินคา 
18 Prd_order2.php 2 KB แสดงหนาส่ังสินคาสมบูรณ 
19 Changepw.php 4 KB แสดงหนาสมาชิกเปล่ียน

รหัสผาน 
20 Edit.php  5 KB แสดงหนาสมาชิกแกไข

ประวัติการสมัคร 
21  B1-1.php,B1-5.php 16 KB แสดงหนารายละเอียดสินคา

ประเภทvintage 
22 B2-1.php,B2-4.php 20 KB แสดงหนารายละเอียดสินคา

ประเภทclassic 
23 B3-1.php,B3-4.php 20 KB แสดงหนารายละเอียดสินคา

ประเภทoutdoor 
24 B4-1.php,B4-4.php 24 KB แสดงหนารายละเอียดสินคา

ประเภทแวนสายตา 
 

25 B5-1.php,B5-4.php 20 KB แสดงหนารายละเอียดสินคา
ประเภทแวนผูหญิง 

26 admin_check.php 1 KB แสดงหนาแอดมิน 
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโปรแกรม(ตอ) 
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ลําดับท่ี ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 
27 Forgetpassword2.php 2 KB แสดงหนาการใสรหัสผาน 
28 function.php 1 KB แสดงหนารายการสินคา 
29 logout.php 1 KB แสดงหนาออกจากระบบ 
30 prd_view.php 4 KB แสดงหนารายการผูจัดทํา 
31 Index.html 3 KB แสดงหนาเขาสูเว็บไซต 
32 Register.html 5 KB แสดงหนาสมัครสมาชิก 
33 Register2.php 3 KB แสดงหนาสมัครสมาชิก 
34 type_list.php 1 KB แสดงรายการสินคา 
35 View.php 3 KB แสดงหนารายการ 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโปรแกรม(ตอ) 
 

5.1.3 ขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 
1. เกิดขอผิดพลาดในการรันของฐานขอมูลผิดพลาด 
2. เกิดขอผิดพลาดในการออกแบบปุมสินคาไมเหมาะสม ทําใหเว็บไซตดไูมสวย 

 
5.1.4 ขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1. ปญหาท่ีเกิดจากโปรแกรม Error โดยปุม ไมสามารถใชงาน 
2. เกิดปญหาการทํา Report ไมสามารถคนหารายช่ือนักศึกษาท่ีตองการจะแสดงได 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. ไฟลงานของโปรแกรมหายเนื่องจากโดนไวรัส 
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5.3 แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart)  

รายการ 
มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 กันยายน 60 

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

อบรมวิชาโครงการ                 29-30 มิถุนายน 61 

เสนอหัวขอATC01
โตรงการรอบที่ 1 
(บทท่ี1) 

                3-7 กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอ
โครงการ รอบท่ี 1 

                14  กรกฎาคม 61  

เสนอหัวขอโครงการ 
รอบท่ี 2 (บทท่ี1) 

                17-20  กรกฎาคม 6  

ประกาศผลหัวขอ
โครงการ รอบท่ี 2 

                21 กรกฎาคม 60 

สงบทท่ี 2                 24-28 กรกฎาคม 60 

สงบทท่ี 3         
 

       31 ก.ค. – 20 ส.ค. 60 

สอบหัวขอโครงการ             
 

   9 กันยายน 60 

สงความคืบหนา 70%                 18-22 กันยายน 60 

สงความคืบหนา 80%                 25-29 กันยายน 60 

รายการ 
พฤศจิกายน 60 ธันวาคม 60 มกราคม 61 กุมภาพันธ 61 

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

สงความคืบหนา 
100% 

 
               

1-10 พฤศจิกายน 60 
( เปนตนไป ) 

สอบโปรแกรมระดับ
ปวส.2 

 
 

              4 พฤศจิกายน 60 

สงโปรแกรมระดับ 
ปวช.3 

                11 พฤศจิกายน 60 

สงบทท่ี 4                 6-16 ธันวาคม 60 

สงบทท่ี 5          
 

      16-20 มกราคม 61 

สงรูปเลม ซีดี 
และคาเขาเลม 

          
 

     23 ม.ค.- 14 ก.พ. 61 

ตารางท่ี 5.2  แผนการดําเนนิงาน (Gantt Chart) 

หมายเหตุ                           หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานจริง        

                                                                                   หมายถึง การดําเนินงานจริง 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดาํเนินงานจริง 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 
1 กระดาษ A4 1 270 
2 คา Print เอกสาร 300 2,000 
3 คาเขาเลม 1 200 
4 คาซีดี+กลองซีดี 1 50 
5 คาสกีนแผนซีดี 2 100 

รวมเปนเงิน 2,620 

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 

 
 
 
 
 

 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ภูมิหลังและความเปนมา 

E-Commerce เ ร่ิมข้ึนเ ม่ือประมาณตนทศวรรษต้ังแต1970โดยเ ร่ิมจากการโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานและในชวงเร่ิมตนหนวยงานท่ีเกี่ยวของสวนใหญจะเปนบริษัท
ใหญๆเทานั้นบริษัทเล็ก ๆ มีจํานวนไมมากนักตอมาเม่ือการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสได
แพรหลายข้ึนประกอบกับคอมพิวเตอรพีซีไดมีการขยายเพิ่มข้ึนอยางรวมเร็วพรอมกับพัฒนาดาน
อินเตอรเน็ตและเว็บทําใหหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ไดใชในพานิชยอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนใน
ปจจุบันพานิชยอิเล็กทรอนิกสไดครอบคลุมธุระกรรมหลายประเภทเชนการโฆษณาการซ้ือขาย
สินคาการซ้ือหุนการทํางานการประมูลและการใหบริการลูกคาและเปนชวงของกลุมพัฒนาคือชวง
ท่ีเร่ิมมีการใชอินเตอรเน็ตมากข้ึนในชวงแรกๆนั้นประเทศไทยก็เปรียบเสมือนเมืองนอกคือเร่ิมให
หนวยราชการมาใชกอนและตามมาดานหนวยการศึกษาตาง ๆ และท่ีเห็นไดชัดสําหรับในชวงแรกก็
คือชวงในการใชอีเมลใชผานหนาจอเทอรมินอลและท่ีเห็นไดชัดสําหรับในชวงแรกก็เร่ิมเดนชัดก็
คือชวยในการขณะทําเว็บไซตซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรจัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับอินเตอรเน็ตและตอมาเปนชวงอินเตอรเน็ตกําลังไดรับความนิยมเปนอยางสูงและผูคนได
สนใจอินเตอรเน็ตเปนอยางมากเพราะเปนชวงท่ีโรงเรียนตาง ๆ เร่ิมเอาอินเตอรเน็ตเขามาใชเปนส่ือ
การเรียนการสอนเชนการบังคับใหนักเรียนสงการบานทางอีเมลและสําหรับนักเรียนปริญญาโทก็
บังคับใหทําโฮมเพจสงงานประกอบกับนักเรียนนอกท่ีไปเรียนตางประเทศกลับมาพรอม
อินเตอรเน็ตมาประยุกตใชกับงานท่ีทําเพื่อประหยัดคาใชจายหรือชวยในการดานแผนการตลาดแผน
ใหมและท่ีสําคัญและเห็นไดมีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุหนังสือตาง ๆ คือชวงแรกท่ีมีการแขงขัน
ท่ีสมบูรณจะเรียกงาย ๆ คือชวงท่ีแขงขันกับเร่ิมแรกและเปนยุครัฐบาลท่ีเขามาเกี่ยวของจาก
กระทรวงพานิชยท่ีเร่ิมเขามาผลักดันใหธุรกิจท่ีตองการเกิดบนอินเทอรเน็ตนั้นเดนข้ึนภายใตช่ือรวม 
ๆ วาการพานิชยอิเล็กทรอนิกสซ่ึงตางก็มีสวนสนับสนุนใหยุคนี้เร็วข้ึนเพราะสามารถไดกําไรและ
เอาไปตอยอดเปนธุรกิจออนไลนนอกจากนั้นแลวยังมีการหลอกลวงกันอีกมากมายฉะน้ันใครท่ี
อยากทําธุรกิจออนไลนตองควรศึกษาใหดีหรือมีความรูทางดานคอมพิวเตอรเพราะไมใชวา
อินเตอรเน็ตราคาถูกจะดีเสมอไปไมใชแคเพียงชองทางจําหนายสินคาแตมีการนําเทคโนโลยีเขามา
ใช   
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพื่อนําไปศึกษาตอไดหรือสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
2. เพื่อนําความรูมาประยุกตใชในการทํางานและประกอบธุรกิจในอนาคตได 
3. เพื่อเกี่ยวกับการแกปญหาและวิธีการใชปญหาเกี่ยวกับใชเทคโนโลยีได 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1. สามารถลงทะเบียนล็อคอินเขาเว็บไซตได 
2. มีเนื้อหาขอมูลออกมาในรูปแบบรูปภาพท่ีสามารถชมผานเว็บไซต 
3. มีการทําระบบหนาบานหลังบานไวแกไขขอมูล 
4. มีการนําเนื้อหาท่ีมีวีดีโอทดลองใชอุปกรณทดลอง 

 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. สามารถเขาใจถึงการใชโปรแกรมไดมากข้ึนและเทคโนโลยี 
2. สามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
3. สามารถเขาใจถึงกระบวนการทําแผนธุรกิจมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 แผนการดาํเนนิงาน (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 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน)  

                29 มิถุนายน -3 
กรกฎาคม  61

ประกาศผลหัวขอโครงการ 
รอบท่ี 1 

                5  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 6  กรกฎาคม 61

ประกาศผลหัวขอโครงการ 
รอบท่ี 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 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 ซีดี และคาเขาเลม                 27 มกราคม –  
3  กุมภาพันธ 2562
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1.6  เคร่ืองมือท่ีใช 
1. โปรแกรมAdobe Flash 5.5                      Banner ของ Website  
2. โปรแกรมAdobe Photoshop CS.6          ใชในการตกแตงภาพเพื่อใชประกอบWebsite 
3. โปรแกรมAdobe Dreamweaver CS.6     ใชในการสรางWebsite 
4. โปรแกรมAppserv 2.5.10                        ใชในการสรางฐานขอมูลผูใช 
5. โปรแกรมPHP                                         ใชสําหรับการเขียนโปรแกรมบนWebsite 

 
1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 
1 คากระดาษA4  1 รีม 140 
2 คาน้ําหมึก (ปร้ิน) 4 ขวด 500 
3 คาเขาเลม 1 เลม 200 
4 คาแผนCD 2 แผน  20 

รวมเปนเงิน 860 
ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 



 
บทที่ 2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ระบบงานปจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 Flow chart ระบบงานปจจุบัน 
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ในโลกปจจุบันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปไกลมากท้ังดาน การคมนาคมและ
ดานการติดตอส่ือสาร Internet จึงเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการ
ติดตอส่ือสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดตอซ้ือขายสินคาผานทางเว็บไซตตางๆ 
  การซ้ือขายปจจุบันผูซ้ือบางกลุมมีความตองการสินคาท่ีหาไดยาก หรือสินคาท่ีมาจาก
ตางประเทศ จึงใหยากตอการซ้ือสินคา และสินคาบางชนิดก็เปนสินคาท่ียังไมไดรับความนิยมทาง
ทองตลาด จึงทําใหการซ้ือขายทางทองตลาดนั้นหาไดยาก หรือในบางกรณีสินคาท่ีตองการอยูไกล
จากท่ีอยูอาศัยจากผูซ้ือทําใหการคมนาคมเปนไปไดยาก จึงทําใหการซ้ือขายสินคาผานเว็บไซต  
หรือระบบ E-Commerce เขามาชวยเปนตัวเลือกในการซ้ือขายสินคา โดย E-Commerce มีช่ือท่ีแปล
เปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํา
นิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดท่ีใชเปนคําอธิบายไวอยางเปนทางการ ในภาครวม
นั้น E-Commerce ในท่ีรูจักกันท่ัวไป คือการซ้ือขายสินคาผานเว็บไซต ท่ีกําลังไดรับความนิยมเปน
อยางมาก แตก็มีชองโหวมากมายในการซ้ือขาย ผานเว็บไซต ยกตัวอยางเชน การโกงลูกคา โดย
ผูขายใหผูซ้ือโอนเงินผานทางธนาคารเขาบัญชีกอนไดรับสินคา จากนั้นผูขายก็ไมทําการสงสินคา
ใหลูกคาตามท่ีกําหนดไว ทําใหลูกคาสวนใหญไมคอยไววางใจที่จะทําการซ้ือขาย ผานเว็บไซต   จึง
ตองมีระบบการกระทําท่ีทําใหลูกคาไววางใจในการซ้ือขาย เชน สามารถเช็คประวัติของผูขาย 
สามารถติดตอผูขายไดโดยตรง โดยมีเบอรโทรศัพทและที่อยูจริงตามบัตรประชาชนกํากับ มีการ
ออกใบเสร็จ ใบซ้ือขาย และใบสงของ เปนหลักฐานแกลูกคาเพื่อความม่ันใจของลูกคาในการซ้ือ
ขาย 
 การขายสินคาผานเว็บไซตคือ การทําใหลูกคาม่ันใจ และไววางใจผูขายสินคามากท่ีสุด 
คณะผูจัดทําจึงไดจัดทําระบบขายสินคาออนไลน ท่ีมีระบบการขายท่ีมาตรฐาน ตรวจสอบไดทุก
ข้ันตอนในการทํางานมีการออกใบเสร็จยืนยันในการซ้ือสินคาใหแกลูกลูกคาผานทาง E-mail มี
ระบบสมาชิกท่ีจะทําใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีการสง SMS เขาโทรศัพทมือถือ ของผู
ซ้ือเม่ือโอนเงินเขาบัญชีโดยอัตโนมัติ หากผูซ้ือตองการท่ีจะสอบถามรายละเอียดสินคาแกผูขาย      
ก็สามารถทําการสอบถามไดทันทีผานหนา Chat ในระบบของเราตลอดระยะเวลาในการทํางานท่ี
กําหนดไว หากนอกเวลางาน สามารถฝากขอความไวหรือ โทรมาสอบถามไดตลอด 24 ช่ัวโมง     
จึงทําใหลูกคาม่ันใจไดวาจะไดรับสินคาอยางแนนอน 
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2.2 ปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงานปจจุบัน 
1. ความไมปลอดภัยของขอมูลขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบนอินเทอรเน็ตขอมูลบน

บัตรเครดิตอาจถูกดักฟงหรืออานเพ่ือเอาช่ือและหมายเลขบัตรเครดิตไปใชโดยท่ีเจาของ
บัตรเครดิตไมรูไดการสงขอมูลจึงตองมรการพัฒนาวิธีการเขารหัสท่ีซับซอนหลายขั้นตอน
เพื่อใหขอมูลของลูกคาไดรับความปลอดภัยสูงสุด  

2. E-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายท่ีทําใหรัฐบาลตองเขามากําหนดมาตรการเพ่ือให
ความคุมครองกับผูซ้ือและผูขายขณะเดียวกันมาตรการมนเร่ืองระเบียบท่ีจะกําหนดข้ึนตอง
ไมขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี  

3. การที่ผูขายไมม่ันใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเปนบุคคลเด่ียวกับท่ีแจงส่ังซ้ือสินคาหรือไม
มีความสามารถในการท่ีจะจายสินคาและบริการ 

4. ผูซ้ือไมม่ันใจเร่ืองการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคลเชน ไมม่ันใจวาจะมี
ผูนําหมายเลขบัตรเครดิตไปใชประโยชนในทางท่ีมิชอบ 
 

2.3 การวิเคราะหความตองการระบบใหม 
การวิเคราะหและออกแบบระบบคือวิธีการท่ีใชในการสรางระบบสารสนเทศข้ึนมาใหมใน 

ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือในระบบยอยของธุรกิจ      นอกจากการสรางระบบสารสนเทศใหมแลวการ 
วิเคราะหระบบชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึนดวยกไ็ดการวิเคราะหระบบ 
ก็คือการหาความตองการ (Requirement)ของระบบสารสนเทศวาคืออะไรหรือตองการเพิ่มเติมอะไร 
เขามาในระบบและการออกแบบก็คือการนําเอาความตองการของระบบมาเปนแบบแผนหรือเรียกวา 
พิมพเขียนในการสรางระบบสารสนเทศน้ันใหใชงานไดจริงตัวอยางระบบสารสนเทศเชนระบบการ 
ขายความตองการของระบบก็คือสามารถติดตามยอดขายไดเปนระยะเพ่ือฝายบริหาร    สามารถปรับ 
ปรุงการขายไดทัน ชวงท่ีวงจรพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle)วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle) เปนวงจรท่ีแสดงถึงกจิกรรมตางๆในแตละข้ันตอน 

ต้ังแตเร่ิมจนกระท่ังสําเร็จการพัฒนาระบบมีอยู 7 ข้ันตอน 
1.กําหนดปญหา (Problem Definition) 
2.วิเคราะห (Analysis) 
3.ออกแบบ (Design) 
4.พัฒนา (Development) 
5.ทดสอบ (Testing) 
6.ติดต้ัง (Implement) 
7.บํารุงรักษา (Maintenance) 
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          1. กําหนดปญหา   (Problem Definition)    การกาํหนดปญหาเปนข้ันตอนของการกําหนด
ขอบเขตของปญหาของสาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบันความเปนไปไดกับการ 
สรางระบบใหมการกําหนดความตองการ (Requirements) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน 
โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณการรวบรวมขอมูลจากการดําเนนิงานตางๆเพ่ือทําการสรุป 
เปนขอกําหนด(Requirements Specification)ท่ีชัดเจนในข้ันตอนนีห้ากเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญ
อาจเรียกข้ันตอนนี้วาข้ันตอนของการศึกษาความเปนไปไดสรุปข้ันตอนการกําหนดปญหาคือ 

- รับรูสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
- สรุปหาสาเหตุของปญหาและสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพือ่พิจารณา 
- ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตางๆ เชน ดานตนทุนและทรัพยากร 
- รวบรวมความตองการ  (Requirements)  จากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการตางๆ เชนการ 
 รวบรวมเอกสารสัมภาษณการสังเกตและแบบสอบถาม 

                      - สรุปขอกําหนดตางๆใหมีความชัดเจนถูกตองและเปนท่ียอมรับท้ัง 2 ฝาย 
                       Feasibility Study หลังจากมีการรวบรมและสามารถสรุปปญหาในประเด็นตางๆ 
                              ข้ันตอนตอไปคือการศึกษาหาความเปนไปไดของระบบเพ่ือทําการตัดสินใจถึง 
ความเปนไปไดของโครงการวาจะสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการหรือไมระบบท่ีจะตัดสินใจพัฒนา 
นี้ควรอธิบายเปนรูปธรรมไดมิใชเปนระบบท่ีเพอฝนซ่ึงการพิจารณาความเปนไปไดจะพิจารณาใน 
ดานตางๆดังนีคื้อ 
                              1.ความเปนไปไดทางเทคนิค (Technical Feasibility) คือความเปนไปไดของการ
สรางระบบใหมดวยการนําเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบันมาใชงานหรือการอัพเกรดเครื่อคอมพิวเตอร 
ท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนหรือตัดสินใจใชเทคโนโลยีใหมท้ังหมด 
                               2.ความปนไปไดในการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) คือความเปนไปได 
ของระบบใหมท่ีจะใหสารสนเทศท่ีถูกตองตรงตามความตองการของผูใชงานการคํานึงถึงทัศนคติ 
ของผูใชงานรวมท้ังทักษะของผูใชงานกับระบบงานใหมท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสรางการทํางาน 
ใหมวาเปนท่ียอมรับ 
                                3.ความเปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility) คือความเปนไป
ไดในเชิงเศรษฐศาสตรดวยการคํานึงถึงตนทุนคาใชจายในการพัฒนาระบบงานความคุมคาของ
ระบบดวยการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากระบบคาใชจายท่ีตองลงทุนการกําหนดความตองการ 
(Requirements) การกําหนดความตองการ คือการรวบรวมรายละเอียดตางๆ เพื่อจุดปรสงคในการ 
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หาขอสรุปท่ีชัดเจนในดานความตองการ (Requirements) ระหวางผูพฒันากับผูใชงานเพื่อใชในข้ัน 
ตอนของกระบวนการวิเคราะหและออกแบบตอไปการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนกอนนําไปสู 
การวิเคราะหระบบนักวิเคราะหระบบจะตองรวบรวมขอมูลความเปนจริงตางๆในระบบใหมากท่ี 
สุดเพื่อนํามาวเิคราะหระบบงานใหตรงตามวัตถุประสงคและความตองการของผูใชมากท่ีสุดมีการ 
เจาะลึกในรายละเอียดซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนี้สามารถคนหาจากแหลงขอมูลตางๆ  ไดดังนี ้

1. เอกสาร (Documentation) 
2. แบบสอบถาม (Questionnaires) 
3. การสัมภาษณ (Interview) 
4. การสังเกต (Observation) 

2. วิเคราะห (Analysis) การวิเคราะหเปนข้ันตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบปจจบัุน 
โดยการนํา (Requirements Specification) ท่ีไดมาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียดเพื่อทํา 
การพัฒนาแบบจําลอง ลอจิคัล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวยแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 
 Diagram) คําอธิบายการประมวลผลขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล 
(Data Model) ในรูปแบบ ER- Diagram ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนนิงานในระบบ
วาประกอบดวยอะไรบางมีความเกีย่วของหรือมีความสัมพันธกับส่ิงใดสรุปในข้ันตอนวิเคราะห 

     -วิเคราะหระบบงานเดิม 
     -กําหนดความตองการของระบบงานใหม 
     -สร างแบบจํ าลอง  Logical Model ซ่ึ งประกอบดวย  Data Flow Diagram System 
Flowchart ,Process Description ,ER Diagram เปนตน 
      -สรางพจนานุกรมขอมูล Data Dictionary DFD (Dataflow Diagram) คือแผนภา 

กระแสขอมูลท่ีมีการวิเคราะหแบบในเชิงโครงสราง (Structured) มีการริเร่ิมใชกันมานานต้ังแตยุคท่ี
มีการเร่ิมใชภาษาระดับสูงเชนภาษาโคบอลโดยแผนภาพกระแสขอมูลนี้ใชเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาระบบงานแสดงความสัมพันธระหวางโปรเซสกับขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยขอมูลแผนภาพทําให
ทราบถึง 
                      -ขอมูลมาจากไหน 
                      -ขอมูลไปท่ีไหน 
                      -ขอมูลเก็บท่ีใด 
                      -เกิดเหตุการณใดกับขอมูลในระหวางทางแผนภาพกระแสขอมูลจะแสดงภาพรวม
ของระบบ (Overall picture of a system) และรายละเอียดบางอยางแตในบางคร้ังหากตองกากําหนด
รายละเอียดท่ีสําคัญในระบบนักวเิคราะหระบบอาจจําเปนตองใชเคร่ืองมืออ่ืนๆ ชวยเชนขอความ 
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ส้ันๆท่ีเขาใจหรืออัลกอริทึม , ตารางการตัดสินใจ  (Decision Table)  , Data  Model,Process 
Descriptionท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับความตองการในรายละเอียดข้ันตอนของการวิเคราะหเพือ่สราง 
แผนภาพกระแสขอมูลนี้เร่ิมจาก 

1. ศึกษารูปแบบการทํางานในลักษณะ Physical ของระบบเดิม 
2. ดําเนินการวิเคราะหเพื่อไดแบบจําลอง Logical ของระบบงานเดิม 
3. เพิ่มเติมการทํางานใหมหรือปรับปรุงส่ิงท่ีตองการในแบบจําลฃอง Logical 
4. พัฒนาระบบงานใหมในรูปแบบของ Physical 

3. ออกแบบ  (Design)  การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหทางลอ 
จิคัลมาพัฒนาเปน Physical Model ใหสอดคลองกันโดยการออกแบบจะเร่ิมจากสวนของอุปกรณ 
และเทคโนโลยีตางๆและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนาการออกแบบจําลองขอมูล     Data  
Model การออกแบบรายงาน  Output Design  และการออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน 
User Interface การจัดทําพจนานุกรมขอมูล Data Dictionary ซ่ึงข้ันตอนของการวิเคราะหและออก 
แบบจะมุงเนนถึงส่ิงตอไปนี้ 

-การวิเคราะหมุงเนนการแกปญหาอะไร (What) 
-การออกแบบมุงเนนการแกปญหาอยางไร(How)สรุปในข้ันตอนการออกแบบคือ 
-การออกแบบรายงาน (Output Design) 
-การออกแบบจอภาพ Input Design 
-การออกแบบขอมูลนําเขาและรูปแบบการรับขอมูล 
-การออกแบบผังระบบ System Flowchart 
-การออกแบบฐานขอมูล Databases Design 

4.พัฒนา (Development) การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมดวยการสรางชุดคําส่ัง
หรือ 
เขียนโปรแกรมเพ่ือการสรางระบบงานโดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีใชงานอยูซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL 
ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกตอการพัฒนารวมท้ังการมี CASE Tool (Computer Aided Software 
Engineering) ตางๆ มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสมสรุปในข้ันตอนการพัฒนาคือ 

-พัฒนาโปรแกรมจากท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบไว 
-เลือกภาษาท่ีเหมาะสมและพัฒนาตอไดงาย 
-อาจจําเปนตองใช CASE Tool ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกและการ   
ตรวจสอบหรือแกไขท่ีรวดเร็วข้ึนและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
-สรางเอกสารโปรแกรม 
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5.ทดสอบ (Testing) การทดสอบระบบเปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการ
ใชงานจริงทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตนกอนดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบ
การทํางานของระบบหากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม
ใหมโดยการทดสอบระบบน้ีจะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกันคือการตรวจสอบรูปแบบภาษา
เขียน Syntax และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไมสรุปในข้ันตอน
ทดสอบคือ 

-ในระหวางการพัฒนาควรมีการทดสอบการใชงานรวมไปดวย 
-ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลท่ีจําลองข้ึน 
-ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และ Validation 

6.ติดตั้ง (Implementation) ข้ันตอนตอมาหลังจากท่ีไดการทดสอบจนมีความม่ันใจแลววาระบบ
สามารถทํางานไดจริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบจากนั้นจึงดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อ
ใชงานจริงตอไปสรุปข้ันตอนการติดต้ังคือ 

  -กอนทําการติดต้ังระบบควรทําการศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นท่ีท่ีจะติดต้ัง 
  -เตรียมอุปกรณฮารดแวรและอุปกรณการส่ือสารและเครือขายใหพรอม 
  -ข้ันตอนนี้อาจจําเปนใชผูเช่ียวชาญระบบเชน System Engineer หรือทีมงานทาง 
   ดาน Technical Support 
   -ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคช่ันโปรแกรมใหครบถวน 
   -ดําเนินการใชงานระบบงานใหม 
   -จัดทําคูมือการใชงาน 

7.บํารุงรักษา (Maintenance) เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดตั้ง
และใชงานแลวในข้ันตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม Bug ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบ
แกไขใหถูกตองหรือเกิดจากความตองการของผูใชงานที่ตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอ่ืนๆซ่ึง
ท้ังนี้ก็จะเกี่ยวของกับ Requirement Specification ท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวยดังนั้นในสวนงานนี้
จะคิดคาใชจายเพ่ิมหรืออยางไรเปนเร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตอง
ดําเนินการกับผูวาจางตอไปสรุปในข้ันตอนบํารุงรักษาคือ 

-อาจมีขอผิดพลาดบางอยางท่ีเพิ่งคนพบตองรีบแกไขโปรแกรมใหถูกตอโดย ดวน 
-ในบางคร้ังอาจมีการเพิ่มโมดูลหรืออุปกรณืบางอยาง 
-การบํารุงรักษาหมายความรวมถึงการบํารุงรักษาดานซอฟตแวรและฮารดแวร 
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2.4 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเก่ียวของ 
 การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหสามารถซ้ือขายสินคาผานทางเว็บไซตท่ีเรียกวา“การคา
อิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce) ซ่ึงชวยลดข้ันตอนและความยุงยากเก่ียวกับการซ้ือ
ขายสินคาไดอยางยอดเยี่ยม ระบบอีคอมเมิรซไดเขามาแทนท่ีวิธีการซ้ือขายสินคาในรูปแบบเกา ๆ 
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรก็เรงพัฒนาซอฟตแวรใหมี
ความสามารถในการสรางเว็บไซต รวมท้ังสรางระบบอีคอมเมิรซใหงายตอการใชงานมากข้ึน
ลักษณะขั้นตอนการส่ังซ้ือสินคาจากเว็บไซตท่ีพบเห็นท่ัวไปน้ันจะมีรูปแบบและวิธีการเดียวกัน  
โดยสามารถแยกออกไดเปน 2 สวนหลักคือ 
 - เว็บเพจหนาราน (Store Front) คือ หนาเว็บเพจสําหรับใชในการส่ังซ้ือสินคาหรือบริการตางๆ 
จากรานคา 
 - เว็บเพจหลังราน (Back Office) คือเว็บเพจท่ีใชเฉพาะบุคลากรของรานคาซ่ึงผูใชงานภายนอก
ไมสามารถเขามาในสวนนี้ได ประโยชนเพื่อกําหนดรายละเอียดตางท่ีเกี่ยวกับตัวสินคาหนาเว็บ
รานคา  
 ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมไดหยุดอยูแคนั้นตอมาไดมีการพัฒนาระบบตางๆ ข้ึนมากมายท่ี
นํามาใชทางธุรกรรมตางๆ รวมท้ังการขายสินคาออนไลนซ่ึงในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบหรือ
โปรแกรมท่ีเขามาชวยในการสนับสนุนการขายสินคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ปจจุบันมีการทําธุรกิจผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเกิดข้ึนมากมายโดยมีรูปแบบตางๆดังนี้ 
  1. การประกาศซ้ือขายเปนรูปแบบเว็บไซต E-Commerce ท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจประกาศ
ความตองการซ้ือขายสินคาของตนไดภายในเว็บไซตโดยเว็บไซตจะทําหนาท่ีเหมือนกระดานขาว
และตัวกลางในการแสดงขอมูลสินคาตางๆ และหากมีคนสนใจสินคาท่ีประกาศไวก็สามารถติดตอ
ตรงไปยังผูประกาศไดทันทีจากขอมูลท่ีประกาศอยูภายในเว็บไซต 
 2. เว็บไซตแคทตาล็อกสินคาออนไลนเปนเว็บไซตท่ีมีรายละเอียดแสดงขอมูลสินคารูปภาพ
และรายละเอียดตางๆรวมท้ังขอมูลการติดตอในกรณีท่ีสนใจจะซ้ือสินคาแตจะไมมีระบบการชําระ
เงินหรือส่ังซ้ือสินคา 
 3. รานคาออนไลนเปนเว็บไซต E-Commerce ท่ีมีท้ังระบบการจัดการสินคาระบบตะกราสินคา
Shopping Cart ระบบการชําระเงินรวมถึงการขนสงสินคาครบสมบูรณแบบทําใหผูซ้ือสามารถส่ังซ้ือ
สินคาทําการชําระเงินผานเว็บไซตไดทันที 
 4. การประมูลสินคาเปนเว็บไซต E-Commerce ท่ีมีรูปแบบของการนําสินคาไปประมูลขายกัน
โดยจะเปนการแขงขันใน การเสนอราคาสินคาหากผูใดเสนอราคาสินคาไดสูงสุดในชวงเวลาท่ี
กําหนดก็จะชนะการประมูลและสามารถซ้ือสินคาช้ินนั้นไปได ดวยราคาท่ีไดกําหนดไวโดยสวน
ใหญสินคาท่ีนํามาประมูล หากเปนสินคาใหม 
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ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต (Internet) อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอร ท่ีกอต้ังข้ึน
โดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนการน าคอมพิวเตอรมาเช่ือมตอกัน มีช่ือ
เรียกสมัยนั้นวา“อารปาเน็ต”การเช่ือมตอคอมพิวเตอรจํานวนมากเขาดวยกัน กอใหเกิดการ
แลกเปล่ียนและการส่ือสารท่ีเปนประโยชนอยางมหาศาล สงผลใหอารปาเน็ตเติบโตอยางรวดเร็ว 
เพราะมีองคกรทางทหารและมหาวิทยาลัย นําเคร่ืองคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับเครือขายเปนจํานวน
มาก ในป พ.ศ.2532 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับเครือขายมากกวา10,000เคร่ืองท่ัวโลก และ
เครือขายนี้ไดถูกขนานนามใหมวา“อินเทอรเน็ต” 
การส่ือสารขอมูลบนอินเทอรเน็ตจะมีขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐาน หรือท่ีเรียกวา“โพรโทคอล 
(Protocol)”โดยพ้ืนฐานของการส่ือสารขอมูลอินเทอรเน็ตจะใชโครงสรางแบบTCP/IPยอมาจาก
“Transmission Control Protocol/Internet Protocol” (TCP/IP Model) ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีวาดวยการ
กําหนดวิธีการติดตอส่ือสารระหวางคอมพิวเตอร ทําใหคอมพิวเตอรภายในระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต สามารถเช่ือมตอเขาหากัน และติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลกันได 
 ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบการวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) 
คือ การศึกษาข้ันตอนตางๆ ของการทํางานและปญหาในระบบงานหนึ่งๆ และคนหาแนวทางแกไข 
(Solutions) วางโครงสรางรูปแบบของระบบงาน (Design) เพื่อนํามาพัฒนาใหระบบงานท่ีวิเคราะห
และออกแบบมีประสิทธิภาพในแงการปฏิบัติมากท่ีสุด สวนการออกแบบระบบก็คือ การนําเอาความ
ตองการของระบบมาเปนแบบแผนหรือเรียกวาพิมพเขียวโมเดลท่ีใชสําหรับการพัฒนาระบบ 
รูปแบบของภาพ เชน ไดอะแกรม (Diagram) หรือ แผนภูมิ (Chart)  
 
2.5 ทฤษฎีการใชโปรแกรม 

1. โปรแกรม Dreamweaver CS6  
อะโดบีดรีมวีฟเวอร (Adobe Dreamweaver) หรือช่ือเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร 

(Macromedia Dreamweaver) เปนโปรแกรมแกไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมีเดีย (ปจจุบัน
ควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส) สําหรับการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบ WYSIWYG 
กับการควบคุมของสวนแกไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการรวมทั้งสองแบบเขา
ดวยกันแบบนี้ทําให ดรีมวีฟเวอรเปนโปรแกรมท่ีแตกตางจากโปรแกรมอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน 
ในชวงปลายปทศวรรษ 2533 จนถึงปพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอรมีสัดสวนตลาดโปรแกรมแกไข HTML 
อยูมากกวา 70% ดรีมวีเวอรมีท้ังในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟทวินโดวส ดรีม
วีฟเวอรยังสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผานโปรแกรมจําลองอยาง WINEได รุน
ลาสุดคือ ดรีมวีฟเวอร CS4การเร่ิมกําหนดโครงสรางของเว็บ กอนดําเนินการสรางเว็บเพจ ข้ันแรก
ควรกําหนดใหขอมูลตาง ๆ ท่ี เกี่ยวของอยูใน Folder เดียวกัน เพื่องายตอคนหาและจัดเก็บ 
ตัวอยางเชนทําเว็บเพจของหนวยงานกอนอ่ืนเราควรสราง Folder ช่ือของหนวยงานกอนอาจเปน
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ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได  แลวใน  Folder หนวยงานคอยสราง  Folder ยอยอีกที  อาจ
ประกอบดวยหลาย Folder ยอย เพื่อใชสําหรับแยกเก็บไฟลตาง ๆ เปนหมวดหมู เชน ไฟลรูปภาพ 
ไฟล HTML และ ไฟล Multimedia ตาง ๆ 

Dreamweaver เปนเคร่ืองมือในการสรางเว็บเพจท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปจจุบันDreamweaver 
ไดพัฒนาเปน CS แลว เปนโปรแกรมสรางเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของคาย Adobe ซ่ึงชวยใหผูท่ี
ตองการสรางเว็บเพจไมตองเขียนภาษา HTML หรือโคดโปรแกรม หรือท่ีศัพทเทคนิคเรียกวา 
"WYSIWYG โปรแกรม Dreamweaver มีฟงกชันท่ีทา ใหผูใชสามารถจัดวางขอความ รูปภาพ 
ตาราง ฟอรม วิดีโอรวมถึงองคประกอบอ่ืนๆ ภายในเว็บเพจไดอยางสวยงามตามท่ีผูใชตองการ โดย
ไมตองใชภาษาสคริปตท่ียุงยากซับซอนเหมือนกอน Dreamweaver มีท้ังในระบบปฏิบัติการ แมค
อินทอช และไมโครซอฟทวินโดวส ยังสามารถทา งานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผาน
โปรแกรมจา ลองอยาง WINE ไดเวอรช่ันลาสุดของโปรแกรมตัวนี้คือ Adobe Dreamweaver CS6 
ความสามารถของ Dreamweaver CS6 

1. สนับสนุนการทา งานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความวา 
อะไรก็ตามท่ีเราทา บนหนาจอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซ่ึงชวยใหการ
สรางและแกไขเว็บเพจนั้นทา ไดงาย โดยไมตองมีความรูภาษา HTML เลย 

2. มีเคร่ืองมือในการสรางรูปแบบหนาจอเว็บเพจ ซ่ึงชวยอา นวยความสะดวกใหผูใชงาน 
ไดมาก 

3. สนับสนุนภาษาสคริปตตาง ๆ เชน Java, ASP, PHP, CGI, VBScript 
4. มีเคร่ืองมือท่ีชวยในการ Upload หนาเวบ็ท่ีสรางไปท่ี Server เพื่อทาการเผยแพรงานท่ี 
5. รองรับการใชมันติมีเดยีตาง ๆ เชน เสียง กราฟฟก และภาพเคล่ือนไหว ท่ีสรางโดย 

โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เปนตน 
6. มีความสามารถทา การติดตอกับฐานขอมูล เพื่อเช่ือมตอกับเว็บไซต 

สวนประกอบ  Adobe Dreamweaver CS6 
1. เมนูบาร (Menu bar) เปนสวนท่ีใชในการสรางและทํางานกับโปรแกรม ซ่ึงมีการแบงเปน

กลุมคําส่ังตางๆ เปนหมวดหมูและเก็บไวเปนเมนู โดยในแตละเมนูก็จะมีเมนูยอยๆ ไวเรียกใชงาน
ตามตองการ 

2. แถบเคร่ืองมือ (Insert bar) เปนสวนของการรวบรวมเคร่ืองมือท่ีใชในการสรางวัตถุหรือ
องคประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจ ซ่ึงแบงเปนกลุมๆ มีท้ังหมด 8 กลุม คือ 
             - Common เปนกลุมเคร่ืองมือท่ีใชงานบอยๆ ในการสรางเว็บเพจ เชน การแทรกตาราง การ
แทรกรูปภาพ เปนตน 

- Layout ใชสําหรับวางวัตถุท่ีใชจัดโครงสรางของเว็บเพจ เชน ตาราง เฟรม และ AP 
Element 
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- Forms ใชสําหรับวางวัตถุท่ีใชสรางแบบฟอรมเพื่อรับขอมูลจากผูใชงานเว็บไซต เชน การ
สมัครสมาชิก เปนตน 
             - Data ใชสําหรับวางคําส่ังท่ีใชจัดการกับฐานขอมูลและนําฐานขอมูลออกมาแสดงบนหนา
เว็บเพจ 
             - Spray ใชสําหรับวางวัตถุท่ีใชเทคโนโลยีของ Spary ในรูปแบบตางๆ 
             - InContext Editing ใชสําหรับสรางพื้นท่ีเทมเพลตเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชในการ
แกไขเนื้อหา 
             - Text ใชสําหรับจัดรูปแบบของขอความภายในเว็บเพจ เชน ตวัหนา ตัวเอียง หัวขอ บุลเล็ต 
และแทรกสัญลักษณตางๆ ได 
             - Favorites ใชสําหรับเพิ่มเคร่ืองมือท่ีเรียกใชงานบอยๆ โดยเพิ่มจากกลุมเครื่องมืออ่ืนๆ ได
โดยคลิกเมาสขวาบน Insert bar แลวเลือก Customize Favorites (ตัวอยางดานลางเปนการดึงเคร่ือง
ท่ีใชงานบอยๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image) 

หนาตางการทํางาน (Document Window) เปนบริเวณท่ีใชในการออกแบบและสรางเว็บ
เพจตามตองการ ซ่ึงสามารถแทรกขอความ รูปภาพ และวัตถุตางๆ ลงไปไดเลย 

3. แถบสถานะ (Status bar) เปนสวนท่ีแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานท่ีกําลังทําอยู เชน การ
ปรับขนาดการแสดงผลและเวลาท่ีใชในการโหลดเว็บเพจนั้นๆ 

4. Properties Inspector ใชในการกําหนดคาคุณสมบัติของหนาเว็บเพจและในสวนของวัตถุ
ตางๆ ซ่ึงจะมีรายละเอียดแสดงข้ึนมา เม่ือมีการคลิกเลือกวัตถุนั้นๆ 

5. พาเนล (Panel) เปนหนาตางหรือชุดคําส่ังพิเศษท่ีใชงานเฉพาะดาน เชน ฐานขอมูล ไฟล
งานตางๆ สรางการเช่ือมโยง รวมถึงเร่ืองการอัพโหลดไฟลงานข้ึนเซิรฟเวอร 
 
2.โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
 เคร่ืองมือใน Photoshop CS5 จะแตกตางจาก CS3 และ CS4 ไปบางเล็กนอย กลาวคือ โดย
พื้นฐานจะคงเดิม แตจะปรับการใชงานใหดูงายข้ึน มีการเก็บรวบรวมเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของเอาไว ท่ี
เดียวกัน เพิ่มชุดเคร่ืองมือเขามาใหม และลดข้ันตอนการทํางานใหนอยลง ทําใหใชงานสะดวกยิ่งข้ึน 
ในเวอรชันนี้ไดเพิ่มคําส่ัง และแถบเคร่ืองมือท่ีใชบอย ๆ วางแยกออกมาจากกลุมเครื่องมือเดิม เชน 
เคร่ืองมือปรับมุมมอง เคร่ืองมือปรับแตงภาพท่ีรวมอยูในพาเนลเดียวกัน เชน พาเนล Adjustments 
สวนการทํางานหลัก ๆ ยังคงอิงการใชงานเหมือนเวอรชันท่ีผานๆ มา ซ่ึงหนาจอใหมของPhotoshop 
CS6 มีสวนประกอบ ดังภาพ 
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 รูปท่ี 2.2 หนาตางโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 
รายละเอียดสวนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 

1. เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar ประกอบดวย 
      1. File หมายถึง รวมคําส่ังท่ีใชจัดการกบัไฟลรูปภาพ เชน สรางไฟลใหม, เปด, ปด, 

บันทึกไฟล, นาํเขาไฟล, สงออกไฟล และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับไฟล 
      2. Edit หมายถึง รวมคําส่ังท่ีใชสําหรับแกไขภาพ และปรับแตงการทํางานของ

โปรแกรมเบ้ืองตน เชน กอปป, วาง, ยกเลิกคําส่ัง, แกไขเคร่ืองมือ และอ่ืน ๆ 
      3. Image หมายถึง รวมคําส่ังท่ีใชปรับแตงภาพ เชน สี, แสง, ขนาดของภาพ (image 

size), ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอ่ืน ๆ 
       4. Layer หมายถึง รวมคําส่ังท่ีใชจัดการกับเลเยอร ท้ังการสรางเลเยอร, แปลงเลเยอร 

และการจดัการกับเลเยอรในดานตาง ๆ 
     5. select  รวม คําส่ังเกี่ยวกับการเลือกวตัถุหรือพื้นท่ีบนรูปภาพ (Selection) เพื่อนําไปใช

งานรวมกับคําส่ังอ่ืน ๆ เชน เลือกเพื่อเปล่ียนสี, ลบ หรือใชเอฟเฟกตตาง ๆ กับรูปภาพ 
     6. Filter เปนคําส่ังการเลน Effects ตางๆสําหรับรูปภาพและวัตถุ 
     7. View เปนคําส่ังเกี่ยวกบัมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะตางๆ เชน การขยายภาพ

และยอภาพใหดูเล็ก 
     8. Window  เปนสวนคําส่ังในการเลือกใชอุปกรณเสริมตางๆท่ีจําเปนในการใชสราง 

Effects ตางๆ 
     9. Help เปนคําส่ังเพื่อแนะนําเกี่ยวกับการใชโปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของ

โปรแกรมอยูในนั้น 
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2. เมนูของพ้ืนท่ีทํางาน Panel menu 
Panel (พาเนล) เปนวินโดวยอย ๆ ท่ีใชเลือกรายละเอียด หรือคําส่ังควบคุมการทํางานตาง ๆ ของ
โปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเปนจํานวนมาก เชน พาเนล Color ใชสําหรับเลือกสี, พาเนล 
Layers ใชสําหรับจัดการกับเลเยอร และพาเนล Info ใชแสดงคาสีตรงตําแหนงท่ีช้ีเมาส รวมถึง
ขนาด/ตําแหนงของพื้นท่ีท่ีเลือกไว 

3. พื้นท่ีทํางาน Stage หรือ Panel 
เปนพื้นท่ีวางสําหรับแสดงงานท่ีกําลังทําอยู  

4. เคร่ืองมือท่ีใชงาน Tools panel หรือ Tools box 
Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กลองเคร่ืองมือ จะประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการวาด 
ตกแตง และแกไขภาพ เคร่ืองมือเหลานี้มีจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือท่ีทําหนาท่ีคลาย 
ๆ กันไวในปุมเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหล่ียมอยูบริเวณมุมดานลางดังภาพ 2 เพื่อบอกใหรู
วาในปุมนี้ยังมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูดวย 

    5. ส่ิงท่ีควบคุมเคร่ืองมือท่ีใชงาน Tools control menu หรือ Option bar 
Option Bar (ออปช่ันบาร) เปนสวนท่ีใชปรับแตงคาการทํางานของเคร่ืองมือตาง ๆ โดยรายละเอียด
ในออปช่ันบารจะเปล่ียนไปตามเคร่ืองมือท่ีเราเลือกจากทูลบ็อกซในขณะน้ัน เชน เม่ือเราเลือก
เคร่ืองมือ Brush (พูกัน) บนออปช่ันบารจะปรากฏออปช่ันท่ีใชในการกําหนดขนาด และลักษณะหัว
แปรง, โหมดในการระบายความโปรงใสของสี และอัตราการไหลของสี เปนตน 

6. Panel ( พาเนล ) เปนวินโดวยอยๆ ท่ีใชเลือกรายละเอียด หรือคําส่ังควบคุมการทํางาน
ตางๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเปนจํานวนมาก เชน พาเนล Color ใชสําหรับเลือกสี 
แสดงคาสีตรงตําแหนงท่ีช้ีเมาสรวมถึงขนาด/ตําแหนงของพื้นที่ท่ีเลือกไวPhotoshopเปนโปรแกรม
ในชุด Creative Suite 5หรือเรียกส้ันๆวาCS5ซ่ึงใชสําหรับสรางและตกแตงภาพกราฟกซ่ึงมี
ประสิทธิภาพและมีช่ือเสียงมากโปรแกรมหน่ึงดวยความสามารถท่ีหลากหลายท้ังการสรางภาพใหม
และตกแตงภาพดวยเคร่ืองมือและเทคนิคพิเศษตางๆจึงทําใหPhotoshopเปนโปรแกรมสําคัญท่ี
จําเปนตองมีติดต้ังใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชงานสวนหญในท่ีนี้ขอกลาวถึง Photoshop ท่ี
ไดผานการพัฒนามาจนถึงเวอรชันท่ี 12 ซ่ึงมีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา Adobe Photoshop CS5 
โดยในเวอรชันนี้จะแบงออกเปน 2เวอรชันยอยคือ Photoshop CS5 และ Photoshop CS5Extended 
ซ่ึงท้ัง 2 เวอรชันนี้มีความสามารถแตกตางกันออกไปPhotoshop CS5 เปนเวอรชันแบบธรรมดาท่ี
เนนการทํางานดานการตกแตงตัดตอภาพถายเปนเวอรชันท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายเพราะมี
ฟงกชันการทํางานพื้นฐานท่ีครบถวนPhotoshopCS5Extendedไดเพิ่มความสามารถนอกเหนือจาก
การตกแตงและการตัดตอคือการทํางานดาน 3D (3 มิติ) ใหรูปทรงมีแสงเงาสมจริง สราง
ภาพเคล่ือนไหวดวย Timeline แต Photoshop CS5ไมวาจะเวอรชันธรรมดาหรือเวอรชันExtended



18 
 

ถูกออกแบบใหมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึนและออกแบบเคร่ืองมือใหเรียกใชไดสะดวกข้ึนซ่ึง
สามารถนํามาใชในการออกแบบชิ้นงานดานตางๆดังนี้ 
     1. ส่ือส่ิงพิมพไมวาจะเปนนติยสารวารสารหนังสือแผนพับและโบชัวร 
     2. งานกราฟกโฆษณาสินคาทางโทรทัศน 
     3. งานนําเสนอ (Presentation) และตกแตงภาพสําหรับภาพยนตรและมีเดียท่ัวไป 
    4. ออกแบบกราฟกสําหรับเว็บไซต 
 
Toolbox 

 คือ ชุดเคร่ืองมือท่ีใชงานกับงานของเราจะถูกจัดอยูในสวนท่ีแยกออกมาตางหากถาหากไม
มีเปดการใชงานท่ี Menu>Window>Tool ใชงานรวมกับ Menu Tools Option Bar จะเปนสวน
ปรับแตงในรายละเอียดตางๆของเคร่ืองมือท่ีเลือกใช  Toolsบางอันมีรูปภาพสามเหล่ียมอันเล็กๆอยู
ดานลางขวา เม่ือเรากดเมาสคางหรือคลิกขวาบนปุมนั้น จะมีเคร่ืองมือ ท่ีถูกจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน
ออกมา 
เคร่ืองมือใน Tool Box 

 

รูปท่ี 2.3 แสดง Tool Box 
 

 
 

1 
2 
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1. Marquee Tool เปนการเลือกแบบส่ีเหล่ียมผืนผา, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส หรือ
คอลัมน 1 พิกเซลส 

2. Lasso Tool จะใชเพื่อสราง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดท่ีคลิก) และ 
Magnetic (ดึงเขาหาขอบรูปภาพ) 

3. Slice Tool ใชในการสราง Slice และ Slice Selection Tool ใชเลือก Slice ท่ีคุณสรางข้ึนมา 
4. Healing Brush Tool ใชในการระบายสี เพื่อซอมแซมรูปภาพใหสมบูรณแบบ 
5. Clone Stamp Tool ใชก็อปปรูปโดยอาศัยรูปภาพตนฉบับและ Pattern Stamp Tool ใชเพื่อ

วาดรูปโดยใชบางสวนของรูปภาพท่ีมีอยูเปนตนฉบับ 
6. Eraser Tool ใชลบรูปภาพหรือลบบางสวนของพิกเซลสและทําการเก็บสวนตางๆ เปน 

State ตางๆ ใน History Palette 
7. Blur Tool เปนอุปกรณที่ใชสําหรับปรับคา ความคมชัดของสีภาพ ซึ่งจะประกอบดวย Blur, 

Sharpen เลือกโดยการคล๊ิกเมาคางใว  
8. Pen ใชในการสรางเสนภาพสํา หรับวาดภาพซึ่งจะสรางเสนตรงกอนแลวดัดให โคงตามตองการ 
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 เปนเคร่ืองมือใชเล่ือนดูสวนตาง ๆ ของภาพ 
12. Move tool ใชในการยายวัตถุ 
13. Quick Selection Tool เปนเคร่ืองมือท่ีใชเลือกขอบเขตวัตถุ 
14. Eyedropper Tool ใชในการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใชเปนตนแบบของสีกับงานช้ินอ่ืนๆ 
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 ใชเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพท่ีมีรูปรางเฉพาะจาก Custom Shape List 
21. 3D Camera Tools จัดการกลองงานดาน 3D ไมวาจะเปนการซูม หมุน เคล่ือน 
22. Zoom Tool ใชในการขยายและยอสวนการแสดงภาพบนหนาจอ 
23. Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ข้ึนมาเพื่อใหเราเลือกคาสี

ตามท่ีตองการ 
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24. เปนเคร่ืองมืออีกรูปแบบหนึ่งของการเลือกโดยใชสีเพื่อแยกความแตกตางระหวาง พื้นท่ีท่ี
ถูกเลือกและพ้ืนท่ี ท่ีไมถูกเลือก บริเวณท่ีมีสีแดงเปนเหมือนการใสหนากาก หามไมใหทํา
การปรับแตงภาพบริเวณนั้น ใชมากในกรณีท่ีเพื่อเลือกเปนพื้น ท่ีอิสระ ไมมีรูปทรงท่ี
แนนอนและรูปท่ีไมมีความแตกตางของสีรูปภาพ 

 
3.ทฤษฏี PHP 
  เกิดในป 1994 โดย  RasmusLerdorf โปรแกรมเมอรอเมริกันไดคิดคนสรางเคร่ืองมือท่ีใช
ในการพัฒนาเว็บสวนตัว โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal Home Page และได
สรางสวนติดตอกับฐานขอมูลท่ีช่ือวา Form Interpreter ( FI ) รวมท้ังสองสวน เรียกวา PHP/FI ซ่ึง
เปนจุดเร่ิมตนของ PHP มีผูท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตและชอบจึงติดตอขอเอาโคดไปใช และนา ไป
พัฒนาตอในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมข้ึนเปนอยางมากภายใน 3 ป มีเว็บไซต 
PHP2(ในตอนนั้นใชช่ือวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-1997 RasmusLerdorf ไดมีผูท่ีมาชวย
พัฒนาอีก 2 คนคือ ZeevSuraski และ AndiGutmans ชาวอิสราเอล ซ่ึงปรับปรุงโคดของ Lerdorf 
ใหมโดยใช C++ ใหมีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบฟอรมขอมูลท่ีถูกสรางมาจากภาษาHTML 
และสนับสนุนการติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL จึงทาให PHP เร่ิมถูกใชมากข้ึน
อยางรวดเร็ว และเร่ิมมีผูสนับสนุนการใชงาน PHP มากข้ึน โดยในปลายป 1996 PHP ถูกนา ไปใช
ประมาณ15,000 เว็บท่ัวโลก และเพิ่มจา นวนข้ึนเร่ือยๆ ตอมามีผูมาชวยพัฒนาอีก 3 คน คือ 
StigBakken รับผิดชอบความสามารถในการติดตอ Oracle, Shane Caraveo รับผิดชอบดูแล PHP บน 
Window9x/NT, และ Jim Winsteadรับผิดชอบการตรวจความบกพรองตางๆ และไดเปล่ียนช่ือเปน 
ProfessionalHome Page ในเวอรช่ันท่ี 2PHP3 ออกมาในชวงระหวางเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 
มีคุณสมบัติเดนคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการท้ัง Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซรฟเวอร 
อยาง IIS, PWS, Apache,OmniHTTPdสนับสนุน ระบบฐานขอมูลไดหลายรูปแบบเชน SQL Server, 
MySQL, mSQL, Oracle,Informix, ODBCPHP4 ต้ังแต 1999 - 2007 ซ่ึงไดเพิ่ม Functions การทา 
งานในดานตางๆใหมากและงายข้ึนโดย บริษัท Zend ซ่ึงมี Zeev และ AndiGutmansไดรวมกอต้ังข้ึน 
(http://www.zend.com ) ในเวอรช่ันนี้จะเปน compile script ซ่ึงในเวอรช่ันหนานี้จะเปน embed 
script interpreter ในปจจุบันมีคนไดใช PHPสูงกวา 5,100,000ไซตในท่ัวโลก และผูพัฒนาไดต้ังช่ือ
ของ PHPใหมวา PHP: Hypertext Preprocessorซ่ึงหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟสเซอรสา 
หรับไฮเปอรเท็กซPHP5 ต้ังแต 2007-ปจจุบัน มี ไดเพิ่ม Functions การทา งานในดานตาง ๆ เชน 
Object Oriented Model 
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1. การกําหนดสโคป public/private/protected 
2. Exception handling 
3. XML และ Web Service 
4. MySQLi และ SQLite 
5. Zend Engine 2.0 

ลักษณะเดนของ PHP 
1. สามารถใชไดฟรี 
2. PHP เปนโปรแกรมวิ่งขาง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไมจา กัด 
3. Conlatfun นั่นคือ PHP วิ่งบนเคร่ือง UNIX ,Linux ,Windows ไดหมด 
4. เรียนรูงาย เนื่องจาก PHP ฝงเขาไปใน HTML และใชโครงสรางและไวยากรณภาษา

งายๆ 
5. ใชรวมกับ XML ไดทันที 
6. ใชกับระบบแฟมขอมูลได 
7. ใชกับขอมูลตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. ใชกับโครงสรางขอมูลใชไดแบบ Scalar ,Array ,Associative array 
9. ใชกับการประมวลผลภาพได 

4.โปรแกรม SQL Server หรือ Microsoft SQL Server  
คือระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  (relational database management system หรือ 

RDBMS) ผลิตโดยบริษัท   Microsoft เปนระบบฐานขอมูลแบบ  Client/Server และรันอยูบน 
Window NT ซ่ึงใชภาษา T-SQL ในการดึงเรียกขอมูลดวยเหตุท่ีขอมูลสวนใหญท่ัวโลกเก็บไวใน
เคร่ืองท่ีใช Microsoft Windows เปน Operating System จึงทํา ใหเปนการงายตอ Microsoft SQL ท่ี
จะนําขอมูลท่ีอยูในรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และประกอบกับการท่ีราคาถูกและ
หางาย จึงเปนปจจัยหลักท่ีทํา ให Microsoft SQL จึงเปนระบบฐานขอมูลท่ีมักจะถูกเลือกใช 
5.โปรแกรม Appserv 
             แอปเซิรฟ (AppServ) คือชุดโปรแกรมในลักษณะของ WAMP ในการสรางเว็บเซิรฟเวอร
สําเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส สรางโดยชาวไทย จัดทําข้ึนโดย ภาณุพงศ
ปญญาดี เปนการรวมโปรแกรมจํานวน 4 ตัวในการสรางเว็บเซิรฟเวอร ไดแก Apache HTTP Server 
, PHP , MySQL , และ  phpMyAdmin เวอร ช่ันปจจุบันไดแก  2.4.9 (สําหรับPHP4)และ  2.5.10 
(สําหรับ PHP 5) เนื่องจากภาณุพงศ  ปญญาดี ตองตอบคําถามวิธีการติดต้ัง Apache , PHP และ 
MySQL ใหใชงานดวยกันไดบอยคร้ัง จึงเร่ิมพัฒนาชุดติดต้ัง AppServท่ีติดต้ังและใชงานไดทันทีใน
ประมาณป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000)ไดพักการพัฒนาเม่ือป 2008และกลับมาทําตอเม่ือป 2016 (รุน
ลาสุด AppServ 8.4.0 [2016-06-08]) 
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6.Database (ฐานขอมูล) 
คือระบบท่ีรวบรวมขอมูลไวในท่ีเดียวกัน ซ่ึงประกอบไปดวยแฟมขอมูล (File) ระเบียน 

(Record) และ เขตขอมูล (Field) และถูกจัดการดวยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอรจะเขาไป
ดึงขอมูลท่ีตองการได อยางรวดเร็ว ซ่ึงอาจเปรียบฐานขอมูลเสมือนเปน electronic filing system 

 
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 

10100001 หมายถึง ก 
10100010 หมายถึง ข 

เม่ือเรานํา ไบต (byte) หลายๆ ไบต มาเรียงตอกัน เรียกวา เขตขอมูล (field) เชน Name ใช
เก็บช่ือ Last Name ใชเก็บ นามสกุล เปนตนเม่ือนําเขตขอมูล หลายๆ เขตขอมูล มาเรียงตอกัน 
เรียกวา ระเบียน (record) เชน ระเบียน ท่ี 1 เก็บช่ือนามสกุล วันเดือนปเกิด ของ นักเรียนคนท่ี 1 เปน
ตนการเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกัน เรียกวา แฟมขอมูล (File) เชน แฟมขอมูล นักเรียน จะ
เก็บช่ือนามสกุล วันเดือนปเกิด ของนักเรียน จํานวน 500 คน เปนตนการจัดเก็บ แฟมขอมูล หลายๆ 
แฟมขอมูล ไวภายใตระบบเดียวกัน เรียกวา ฐานขอมูล หรือ Database เชน เก็บแฟมขอมูล นักเรียน 
อาจารย วิชาท่ีเปดสอน เปนตนการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการ
ฐานขอมูลมาชวยเรียกวา database management system (DBMS) ซ่ึงจะชวยใหผูใชสามารถจัดการ

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



23 
 

กับขอมูล ตามความตองการไดในหนวยงานใหญๆอาจมีฐานขอมูลมากกวา 1 ฐานขอมูลเชน 
ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลลูกคา ฐานขอมูลสินคา เปนตน 
สาระสําคัญ 

ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลท่ีเกี่ยวของใน
ระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยท่ีจะไมเกิดความซํ้าซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเล่ียงความ
ขัดแยงของขอมูลดวย อีกท้ังขอมูลในระบบก็จะถูกตองเช่ือถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะ
มีการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลข้ึนนับไดวาปจจุบันเปนยุคของสารสนเทศ เปนท่ี
ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลท่ีผานการกล่ันกรองอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชน
อยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องคกรท่ีมีขอมูล
ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนําขอมูลท่ีตองการ
ออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังนั้นคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดเก็บ
ขอมูล การประมวลผลขอมูล ซ่ึงทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ท้ังนี้โปรแกรมแต
ละโปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลข้ึนเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญ
อยางมาก โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ท่ีใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล จึง
ตองคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูล
ดวย 

ระบบจัดการฐานขอมูลซอฟตแวรสําหรับจัดการฐานขอมูลนั้น โดยท่ัวไปเรียกวา ระบบ
จัดการฐานขอมูล  หรือ  ดีบีเอ็มเอส  (DBMS -Database Management System) สถาปตยกรรม
ซอฟตแวรของดีบีเอ็มเอสอาจมีไดหลายแบบ เชน สําหรับฐานขอมูลขนาดเล็กท่ีมีผูใชคนเดียว 
บอยคร้ังท่ีหนาหมดจะจัดการดวยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว สวนฐานขอมูลขนาดใหญท่ีมีผูใช
จํานวนมากน้ัน ปกติจะประกอบดวยโปรแกรมหลายโปรแกรมดวยกัน และโดยท่ัวไปสวนใหญจะ
ใชสถาปตยกรรมแบบรับ-ใหบริการ (client-server)โปรแกรมสวนหนา (front-end) ของดีบีเอ็มเอส 
(ไดแก โปรแกรมรับบริการ) จะเกี่ยวของเฉพาะการนําเขาขอมูล,การตรวจสอบ, และการรายงานผล
เปนสําคัญ ในขณะท่ีโปรแกรมสวนหลัง (back-end) ซ่ึงไดแก โปรแกรมใหบริการ จะเปนชุดของ
โปรแกรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม, การเก็บขอมูล, และการตอบสนองการรองขอจาก
โปรแกรมสวนหนา โดยปกติแลวการคนหา และการเรียงลําดับ จะดําเนินการโดยโปรแกรม
ใหบริการรูปแบบของระบบฐานขอมูล มีหลากหลายรูปแบบดวยกัน นับต้ังแตการใชตารางอยางงาย 
ท่ีเก็บในแฟมขอมูลแฟมเดียว ไปจนกระท่ัง ฐานขอมูลขนาดใหญมาก ท่ีมีระเบียนหลายลานระเบยีน 
ซึงเก็บในหองท่ีเต็มไปดวยดิสกไดรฟ หรืออุปกรณหนวยเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสรอบขาง 
(peripheral) อ่ืนๆ 

การออกแบบฐานขอมูลการออกแบบฐานขอมูล (Designing Databases) มีความสําคัญตอ
การจัดการระบบฐานขอมูล (DBMS) ท้ังนี้เนื่องจากขอมูลท่ีอยูภายในฐานขอมูลจะตองศึกษาถึง



24 
 

ความสัมพันธของขอมูล โครงสรางของขอมูลการเขาถึงขอมูลและกระบวนการที่โปรแกรม
ประยุกตจะเรียกใชฐานขอมูล ดังนั้น เราจึงสามารถแบงวิธีการสรางฐานขอมูลได 3 ประเภท 

1. รูปแบบขอมูลแบบลําดับข้ัน หรือโครงสรางแบบลําดับข้ัน (Hierarchical data model) 
วิธีการสรางฐาน ขอมูลแบบลําดับข้ันถูกพัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด ในป 1980 ไดรับความ
นิยมมาก ในการพัฒนาฐานขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาดใหญและขนาดกลาง โดยท่ีโครงสราง
ขอมูลจะสรางรูปแบบเหมือนตนไม โดยความสัมพันธเปนแบบหนึ่งตอหลาย (One- to -Many) 
  2. รูปแบบขอมูลแบบเครือขาย (Network data Model) ฐานขอมูลแบบเครือขายมีความ
คลายคลึงกับฐาน ขอมูลแบบลําดับช้ัน ตางกันท่ีโครงสรางแบบเครือขาย อาจจะมีการติดตอหลาย
ตอหนึ่ง (Many-to-one) หรือ หลายตอ 
หลาย (Many-to-many) กลาวคือลูก (Child) อาจมีพอแม (Parent) มากกวาหนึ่ง สําหรับตัวอยาง
ฐานขอมูลแบบเครือขายใหลองพิจารณาการจัดการขอมูลของหองสมุด ซ่ึงรายการจะประกอบดวย 
ช่ือเร่ือง ผูแตง สํานักพิมพ ท่ีอยู ประเภท 

3. รูปแบบความสัมพันธขอมูล (Relation data model) เปนลักษณะการออกแบบฐานขอมูล
โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปของตารางท่ีมีระบบคลายแฟม โดยท่ีขอมูลแตละแถว (Row) ของตารางจะ
แทนเรคอรด (Record) สวน ขอมูลนแนวด่ิงจะแทนคอลัมน (Column) ซ่ึงเปนขอบเขตของขอมูล 
(Field) โดยท่ีตารางแตละตารางท่ีสรางข้ึนจะเปนอิสระ ดังนั้นผูออกแบบฐานขอมูลจะตองมีการ
วางแผนถึงตารางขอมูลท่ีจําเปนตองใช เชนระบบฐานขอมูลบริษัทแหงหนึ่ง ประกอบดวย ตาราง
ประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางขอมูลโครงการ แสดงประวัติพนักงานตารางแผนก และ
ตารางขอมูลโครงการการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธการออกแบบฐานขอมูลในองคกรขนาด
เล็กเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานอาจเปนเร่ืองท่ีไมยุงยากนัก 

เนื่องจากระบบและข้ันตอนการทํางานภายในองคกรไมซับซอน ปริมาณขอมูลท่ีมีก็ไมมาก 
และจํานวนผูใชงานฐานขอมูลก็มีเพียงไมกี่คน หากทวาในองคกรขนาดใหญ ซ่ึงมีระบบและ
ข้ันตอนการทํางานท่ีซับซอน รวมท้ังมีปริมาณขอมูลและผูใชงานจํานวนมาก การออกแบบ
ฐานขอมูลจะเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดซับซอน และตองใชเวลาในการดําเนินการนานพอควร
ทีเดียว ท้ังนี้ฐานขอมูลท่ีไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมจะสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูใชงานภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรได ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานขององคกรมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ัน เปนผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลภายใน
องคกรท้ังนี้ การออกแบบฐานขอมูลท่ีนําซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลมาชวยในการดําเนินการ 
สามารถจําแนกหลักในการดําเนินการได 6 ข้ันตอน คือ 

1. การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล 
2. การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 
3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 
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4. การนําฐานขอมูลท่ีออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการฐานขอมูล 
5. การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 
6. การนําฐานขอมูลไปใชและการประเมินผล 

 
สัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 
 

สัญลักษณ ช่ือเรียก ความหมาย 

 
Entity องคประกอบมูลฐาน 

 
Weak entity 

เอนทิต้ี ท่ีไม มี  attribute เปนของ
ตนเอง 

 
Relationship ความสัมพันธ 

 
Identifying relationship 

ความสัมพันธท่ีเกี่ยวพันธเพื่อผาน
ไปยัง owner (ใชกับ weak entity) 

 
Attribute คุณสมบัติเฉพาะของเอนทิต้ี 

 
Key attribute 

Attribute ของ เอน ทิ ต้ี ท่ี ค า ของ
Attribute ไมเทากัน 

 
Multi-valued attribute 

Attribute ของเอนทิต้ีหนึ่งมีคาได
มากกวา 1 คา 

 
Derived attribute 

Attribute ท่ีสมารถคํานวณหาคาได
จาก Attribute อ่ืน 

 
Composite attribute 

Attribute ท่ี ส า ม า ร ถ แ บ ง แ ย ก
ออกเปน attribute ยอยได 

 
ตารางท่ี 2.5 แสดงสัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 
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สัญลักษณระบบกระแสขอมูล 
 

ตารางท่ี 2.6 แสดงสัญลักษณระบบกระแสขอมูล 
 

แผนภาพแสดงการไหลกระแสของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) Data Flow Diagram
เปนเคร่ืองมือของนักวิเคราะหระบบท่ีชวยใหสามารถเขาใจกระบวนการท างานของแตละหนวยงาน
ซ่ึงทราบถึงการรับสงขอมูลการประสานงานระหวางกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงานซ่ึงเปน
แบบจําลองของระบบแสดงถึงการไหลของขอมูลท้ัง INPUT และ OUTPUTระหวางระบบกับ
แหลงกําเนิดรวมท้ังปลายทางของการสงขอมูลซ่ึงอาจเปนแผนก บุคคล หรือระบบอ่ืนโดยข้ึนอยูกับ
ระบบงานและการทํางานประสานงานภายในระบบน้ันนอกจากนี้ยังชวยใหรูถึงความตองการขอมูล
และขอบกพรอง(ปญหา)ในระบบงานเดิมเพื่อใชในการออกแบบการปฏิบัติงานในระบบใหมData 
Flow Diagram (DFD) เปนภาพแสดงการเปล่ียนแปลงขอมูลในขณะไหลผานกระบวนการทํางรสา
รสนเทศDFDจึงเปนโครงสรางของระบบงานสารสนเทศท่ีส่ือเขาใจในการทํางานของระบบงานใน
รูปแบบของความสัมพันธระหวางกระแสขอมูลและโปรเซส DFDภายใน DFD ทําใหเราเขาใจ
สวนประกอบของงาน เขาใจการใชขอมูลในแตละโปรเซส และขอมูลท่ีเปนผลจากการทํางาน
โปรเซสโดยโครงสรางจะเริ่มจากระดับสูงสุดซ่ึงจะแสดงสวนท่ีอยูภายนอกระบบ สวนนี้สําคัญ
เพราะวาเปนสวนท่ีบอกวาระบบนั้น ๆ ไดรับขอมูลมาจากท่ีใด และผลลัพธตาง ๆ ท่ีใด และผลลัพธ
ตาง ๆ ถูกสงไปท่ีใดบาง DFD ในระดับลึกลงไปจะไมแสดงส่ิงท่ีอยูนอกระบบ คือ ไมมีส่ิงนี้เปน
สวนประกอบโดยปกติ จะวางแหลงท่ีมาของขอมูลไวทางซายมือของ DFD และสวนภายนอกท่ีรับ

สัญลักษณ  ( Symbol ) ความหมาย  ( Symbol  Name ) 
 
 
 

Source  Destination  สัญลักษณส่ิงท่ีอยูภายนอกระบบ 

 
 Process สัญลักษณการประมวลผล 

 
 
 

Data  Store  สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 
 

Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 
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ผลลัพธของระบบจะอยูทางขวามือ ท้ังนี้เพื่อใหอยูในรูปแบบของกระแสขอมูลจากซายไปขวา แต
หลาย ๆ กรณีนี้ เราจะวางขอมูลและผลลัพธไวในท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะอยูเหนือโปรเซสหรือใต
โปรเซสก็ได DFD ระดับรองลงมา (Low-Level Data Flow Diagram) คือสวนท่ีแสดงระบบยอยลง
มาจาก DFD ท่ีกลาวมาหรือเรียกวาระดับแมเม่ือระดับแมไมสามารถแสดงรายละเอียดท้ังหมดไดเปน
ตองแตก Level ยอยออกมาเพื่อแสดงการประมวลผลนั้นตามข้ันตอนการทํางานใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
7. ทฤษฎีสี 

สีเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอวิถีชีวิต นับแตสมัยดึกดําบรรพจนถึงปจจุบัน ไดนําสีมาใชให
เกิดประโยชนโดยใชเปนสัญลักษณในการถายทอดความหมายอยางใดอยางหนึ่ง สีจึงเปนส่ิงท่ีควร
ศึกษาเพื่อใชประโยชนกับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพส่ิงท้ังหลายท่ีแวดลอมตัวเราประกอบไปดวยสี
ท้ังส้ินในงานศิลปะสีเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งและในวิถีชีวิตของเราสีเปนองคประกอบท่ีมี
อิทธิพลตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจแมสี ประกอบดวย  สี แดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน ซ่ึงเม่ือนํา
แมสีท้ังสามมาผสมกันในอัตราสวนตาง ๆ ก็จะเกิดสีข้ึนมามากมาย ซ่ึงประโยชน จากการที่เรานํา
สีมาผสมกันทําใหเรา สามารถเลือกสีตาง ๆ มาใชไดตามความพอใจ สรางสรรคผลงานศิลปะท่ี
งดงามตามความพอใจขอผูสรางสีท่ีเกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน เกิดสีใหมเม่ือนํามาจัดเรียง
อยางเปนระบบรวมเรียกวาวงจรสี 

 
 
 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 2.5 ภาพแสดงวงจรของสีท่ีเกิดจากการนําแมสีมาผสมกัน 
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การเกิดสีดังภาพ เกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน ในอัตราสวนตางๆกันซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
สีข้ันท่ี1 (Primary Color)   คือสีพื้นฐานมีแมสี 3 สี 

1. สีพื้นฐานแมสี 
 

 
 

 
รูปท่ี2.6 สีพื้นฐานแมสี 

 
1.  แดง  
2.  สีเหลือง  
3.  สีน้ําเงิน  
สีข้ันท่ี  2 (Binary Color) คือสีท่ีเกิดจากการนําเอาสีข้ันท่ี  1 หรือแมสีมาผสมกันใน

อัตราสวนเทากันจะทําใหเกิดสีใหม 3 สีไดแก 
1.  สีเขียว เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีน้ําเงิน มาผสมกันในอัตราสวนเทา ๆ กัน 
2.  สีสม  เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนท่ีเทา ๆ กัน 
3.  สีมวง เกิดจากการนําเอา สีน้ําเงิน กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนท่ีเทา ๆ กัน 

สีข้ันท่ี 3 (Intermediate Color) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกันระหวางสีของแมสีกีบสีข้ันท่ี 2 จะเกิดสี
ข้ึนอีก 6 สีไดแก 

 
 

 
 

รูปท่ี 2.7 สีเหลืองแกมเขียว 
 

- สีเหลืองแกมเขียว เกิดจาก การผสมกันระหวางสีเหลืองกับสีเขียวอยางละเทาๆ 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.8 สีน้ําเงินแกมมวง 



29 
 

 - สีน้ําเงินแกมมวง เกิดจากการผสมกันระหวางสีน้ําเงินกับสีมวงอยางละเทาๆกัน  
 
 

 
รูปท่ี 2.9 สีแดงแกมมวง 
 

- สีแดงแกมมวง เกิดจากการผสมกันระหวางสีแดงกับสีมวงอยางละเทาๆกัน  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.10 สีแดงแกมสม 
 

- สีแดงแกมสม เกิดจากการผสมกันระหวางสีแดงกับสีสมอยางละเทาๆกัน  
 
 
 

รูปท่ี 2.11 สีเหลืองแกมสม 
 

- สีเหลืองแกมสม เกิดจากการผสมกันระหวางสีเหลืองกับสีสมอยางละเทาๆกัน  
 
 
 

รูปท่ี 2.12 สีน้ําเงินแกมเขียว 
 

- สีน้ําเงินแกมเขียวเกิดจากการผสมกันระหวางสีน้ําเงินกับสีเขียวอยางละเทาๆกัน 
คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

- สีแทหรือความเปนสี(Hue) หมายถึงสีท่ีอยูในวงจรสีธรรมชาติท้ัง 12 สี 
สีท่ีเราเห็นอยูทุกวันนี้แบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึง 
สีมวง คือ 
 - สีรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรงรอนต่ืนเตนประกอบดวย สีเหลืองสีมวง  
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สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงสม 
 - สีเย็น (Cool Color) ใหความรูสึกเย็นสงบสบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สี
เขียว สีน้ําเงินเขียว สีน้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน สีมวงเราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีท่ีอยูไดท้ัง 2 
วรรณะ คือเปนสีกลาง เปนไดท้ังสีรอน และสีเย็น 
 
ความเขมของสี (Intensity)  

เกิดจาก สีแท คือสีท่ีเกิดจากการผสมกันในวงจรสี เปนสีหลักท่ีผสมข้ึนตามกฎเกณฑและ
ไมถูกผสมดวยสีกลางหรือสีอ่ืน ๆ จะมีคาความเขมสูงสุด หรือแรงจัดท่ีสุด เปนคาความแทของสีท่ี
ไมถูกเจือปน เม่ือสีเหลานี้ อยูทามกลางสีอ่ืน ๆ ท่ีถูกผสมใหเขมข้ึน หรือออนลง ใหมืด หมน หรือ
เปล่ียนคาไปแลว สีแทจะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาใหเห็น อยางชัดเจน ซ่ึงจะทําใหเกิดจดุ
สนใจข้ึนในผลงานลักษณะเชนนี้ เหมือนกับ ดอกเฟองฟาสีชมพูสด หรือบานเย็น ท่ีอยูทามกลางใบ
เฟองฟาท่ีเขียวจัด ๆ หรือ พลุท่ีถูกจุดสองสวางในยามเทศกาล ตัดกับสีมืด ๆ ทึบ ๆ ของทองผายาม
คํ่าคืน เปนตน 

 
น้ําหนักของสี  (Value)  

เปนการใชสีโดยใหมีคาน้ําหนักในระดับตาง ๆ กัน และมีสีหลาย ๆ สี ซ่ึงถาเปนสีเดียว ก็จะ
มีลักษณะเปนสีเอกรงค การใชคาน้ําหนักของสี จะทําใหเกิดความกลมกลืน เกิดระยะใกลไกล ต้ืน
ลึก ถามีคาน้ําหนักหลาย ๆ ระดับ สีก็จะกลมกลืนกันมากข้ึนแตถามีเพียง1 - 2 ระดับท่ีหางกัน จะทํา
ใหเกิดความแตกตาง 
ความรูสึกของสี 

การใชวรรณะรอนเชนสีแดงสม ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน ทาทาย เคล่ือนไหวส่ิงตาง ๆ ท่ี
เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกข้ึนภายในตอเรา ทันทีท่ีเรามองเห็นสี ไมวาจะเปน การ
แตงกาย บานท่ีอยูอาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับหลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร ซ่ึงความรูสึก
เกี่ยวกับสีสามารถจําแนกออกไดดังนี้ 
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รูป สี ความหมาย 

 สีแดง ใหความรูสึกรอนรุนแรง กระตุน  ต่ืนเตน เราใจ ความอุดมสมบูรณ
ความม่ังค่ัง 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 

 สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบเงียบ สุขุม สุภาพ ละเอียด สงางาม มีศักดิ์ศรี เปน
ระเบียบถอมตน 

 สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม มีอํานาจความรัก ความเศราความสงบ 
ความผิดหวัง ความสูงศักดิ์ 

 สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย 
ความสวาง 

 สีดํา ใหความรูสึก มืด ลึกลับ ความส้ินหวัง จุดจบ ความตาย โหดราย อดทน
หนักแนน เขมแข็ง  มีพลังความเศรา 

 สีชมพู 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 ส่ิงสําคัญ ความม่ังค่ัง
ความเจริญรุงเรือง  

 
ตารางท่ี 2.4 ความรูสึกของสี 
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สีกับการออกแบบ 
ผูสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูท่ีเกี่ยวของกับการใชสีโดยตรงมัณฑนากรจะคิดคนสี

ข้ึนมาเพื่อใชในงานตกแตงคนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคน
สีข้ึนมาระบายใหเหมาะสมกับความคิดและจินตนาการของตนแลวตัวเราจะคิดคนสีข้ึนมาเพื่อความ
งามความสุขสําหรับเรามิไดหรือสีท่ีใชสําหรับการออกแบบนั้นถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรง
ตามความตองการของเรา มีหลักในการใชกวางๆ อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกันและการใช
สีตัดกัน  

การใชสีกลมกลืนกัน การใชสีใหกลมกลืนกันเปนการใชสีหรือน้ําหนักของสีใหใกลเคียง
กันหรือคลายคลึงกันเชน การใชสีแบบเอกรงคเปนการใชสีสีเดียวท่ีมีน้ําหนักออนแกหลายลําดับ
การใชสีขางเคียงเปนการใชสีท่ีเคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใช
สีใกลเคียงเปนการใชสีท่ีอยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น 
(warm tone colors and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว  

การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีท่ีอยูตรงขามกันในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก
ในงานออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจในทันทีท่ีพบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมีอยูดวยกัน
6 คูสีคือ  

- สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง 
- สีสม ตรงขามกับ สีน้ําเงิน 
- สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 
- สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงน้ําเงิน  
- สีสมแดง ตรงขามกับ น้ําเงินเขียว 
- สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว  

การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมี
ปริมาณตางกัน เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใชเนื้อสีผสมในกันและกันหรือใชสีหนึ่งสีใด
ผสมกับสีคูท่ีตัดกันดวยปริมาณเล็กนอยรวมท้ังการเอาสีท่ีตัดกันมาทําใหเปนลวดลายเล็ก ๆ สลับกัน 
ในผลงานช้ินหนึ่ง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรืออาจจะใชพรอม
กันท้ัง 2 อยาง ท้ังนี้แลวแตความตองการและความคิดสรางสรรคของเราไมมีหลักการหรือรูปแบบท่ี
ตายตัวในงานออกแบบหรือการจัดภาพหากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือ
วรรณะเย็นเราจะสามารถควบคุมและสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืนงดงามไดงาย
ข้ึนเพราะสีมีอิทธิพลตอ มวล ปริมาตร และชองวางสีมีคุณสมบัติท่ีทําใหเกิดความกลมกลืน หรือ
ขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหใหเกิดจุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันไดเราใน
ฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆของสีไปประยุกตใชใหสอดคลองกับเปาหมายในงานของเรา
เพราะสีมีผลตอการออกแบบคือ 
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- สรางความรูสึกสีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไปท้ังนี้ข้ึนอยูกับประสบการณและ
ภูมิหลังของแตละคนสีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดไดการใชสีภายในหรือภายนอก
อาคารจะมีผลตอการสัมผัสและสรางบรรยากาศได 

- สรางความนาสนใจสีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบจะชวยสรางความประทับใจ
และความนาสนใจเปนอันดับแรกท่ีพบเห็น 

- สีบอกสัญลักษณของวัตถุซ่ึงเกิดจากประสบการณหรือภูมิหลัง เชนสีแดงสัญลักษณของ
ไฟหรืออันตรายสีเขียวสัญลักษณแทนพืชหรือความปลอดภัยเปนตน 

- สีชวยใหเกิดการรับรูการออกแบบตองการใหผูพบเห็นเกิดการจดจําใจรูปแบบแลผลงาน 
หรือเกิดความประทับใจ การใชสีจะตองสะดุดตา และมีเอกภาพ 
ระบบงานท่ีเก่ียวของ 

นายสวิตต ชอบทําเหมือน และ นายจักรกฤษณ โคตรตะคุ (2558) โครงการขายสินคา
ออนไลนประเภทอุปกรณดนตรี, การจัดทําโครงการนี้มีการพัฒนาข้ึนมาสามารถบันทึกขอมูลของ
การซ้ือส่ังสินคา ลบขอมูลท่ีไมตองการสามารถยอนดูการซ้ือสินคารายการเกาได แกไขขอมูลท่ีมีอยู
ในระบบไดและยังพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใหใชงานงายแตกลุมเปาหมายท่ีตองการไดทันที 

นางสาวกัญญาณี ใจเพ็ชร และ นางสาวเจนจิรา ช่ือสุวรรณ (2558) โครงการขายสินคา
ออนไลนประเภทกระเปาชาลแอนดคีธ, โครงการนี้มีการจัดทําระบบลูกคา มีการบันทึกขอมูลของ
การซ้ือสินคาและขอมูลตาง ๆ ของลูกคา สามารถคํานวณเงินไดโดยอัตโนมัติ มีรูปภาพสินคา
ประกอบและยังจะพัฒนาใหการใชงานงายยิ่งข้ึนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูใชงาน 

นางสาววิลาสินี ศรีบาง และ นายอานนท พรมพิราม (2558) โครงการขายสินคาออนไลน
ประเภทเบเกอรร่ีออนไลน, การจัดทําโครงการนี้มีการสมัครสมาชิก มีการคํานวณราคาสินคา
อัตโนมัติ มีการพิมพใบเสร็จใหกับลูกท่ีตองการใบเสร็จ 

 
 
2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5.6 ในการออกแบบโลโกและแบนเนอร 
2. โปรแกรม Adobe Deamweaver CS5.6 ในการออกแบบหนาเว็บเพจ 
3. ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ E-Commerce 
4. โปรแกรม PHP My Admin ในการบริหารจัดการฐานขอมูล Data Base 
5. โปรแกรม Appserv 2.5.10 ใชในการจํารองเคร่ืองคอมพิวเตอร Server 
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บทที่ 4 

โครงการ ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท แวนตา ย่ีหอ RAYBAN 
 

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 Paint ในการบันทึกรูปเปนไฟลรูปภาพ 
2. Program Adobe Dreamweaver CS5 ในการออกแบบหนาเว็บเพจ 
3. ภาษา SQL ใชสําหรับการเขียนโปรแกรมเช่ือมตอฐานขอมูล 
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” ท่ี Url แลวกด Enter  

 

              
                                       
                                            รูปท่ี 4.1 แสดงหนาโหลดโปรแกรม appserv 
 

2.  จากนั้นกดท่ี Download 
                               

 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนาดาวนโหลดโปรแกรม 
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3. Double Click ท่ีโปรแกรมท่ีโหลดมา 

                  

                                              รูปท่ี 4.3 แสดงโปรแกรมท่ีดาวนโหลดมาแลว 

4. Click Next  

             

                                                                 รูปท่ี 4.4 แสดงหนาโปรแกรมการติดต้ัง 
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5.  Click I Agree  

               

รูปท่ี 4.5 แสดงข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 

6. เลือก Drive ท่ีตองการเก็บโปรแกรมแลว Click Nex 

              

                รูปท่ี 4.6 แสดงข้ันตอนการเลือกไดรบนโปรแกรมของ APPSERV 
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7. Click Next  

                    

                                         รูปท่ี 4.7 แสดงข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 

8. ใสขอมูลตามภาพแลว Click Next 

         

รูปท่ี 4.8 แสดงข้ันตอนการใส Server Name 
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9.  ใส Password แลว Click Install      

                                                                                                                          

 

รูปท่ี 4.9 แสดงข้ันตอนการใสรหัสผาน 

 

10. กําลังติดต้ังโปรแกรม  

            

                                      รูปท่ี 4.10 แสดงข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม 
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11. Click Finish  

      

      รูปท่ี 4.11 แสดงหนาจอขั้นตอนส้ินสุดการติดต้ังโปรแกรมAPPSERV 

 

4.4 วิธีการใชงาน 

1. เขาไปท่ีโปรแกรม  Chrome ตรงชอง Url ใหใส rayban และกด Enter 

        
รูปท่ี 4.12 เขาสู Rayban 
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2. จากน้ันจะนําเขาสู หนาเว็บระบบการขายแวนตา ยี่หอ RAYBAN  จะพบกับหนา index และ
ใหกดปุม”สมัครสมาชิก ” 

 

       

รูปท่ี 4.13 แสดงหนา index เขาสูเว็บไซต 

3. เลือกส้ินคาท่ีตองการจะส่ังซ้ือ 

 

                
รูปท่ี 4.14 แสดงสินคาท่ีตองการจะซ้ือ 
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4. หนาแสดงรายละเอียดของส้ินคาท่ีส่ังซ้ือจากนั้นกด”เขาสูข้ันตอนการชําระเงิน” 

                 
  รูปท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดของสินคาท่ีส่ังซ้ือ 

 

5. กรอกรายละเอียดท่ีอยูในการจัดสงสินคาพรอมแจงวิธีการชําระเงิน จากน้ันกด                    

”ยืนยนัคําส่ังซ้ือ” 

           
    รูปท่ี 4.16 หนาแสดงการยืนยนัการส่ังซ้ือพรอมชําระเงิน 
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6. เม่ือคลิกท่ี “Contact Us”  จะมีชองทางการติดตอกับผูขาย ไมวาจะเปน E-mail, เบอร

โทรศัพทและที่อยู     ในหนานี้ลูกคาสามารถใสคําถามหรือคําติชมใหแกผูขายได 

                  
     รูปท่ี 4.17  หนา Con tact Us 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ช่ือ น
วนัเกิ
ท่ีอยู่
บางพ
โทร: 

ช่ือ 
วนัเ
ท่ีอย
จ.ส
โทร

 
ประวัติผู

 

นายทวีชยั  นา
กิด 19 มิถนุาย
ยู ่61/556 ม.9
พลี จ.สมทุรป
 062-60311

 นายทินกร  น
เกิด 25 เมษาย
ยู ่99/125  ต.
สมทุรปราการ 
ร: 08992867
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  ภาคผนวก 
- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.01) 

- ใบอาจารยท่ีปรึกษา   (ATC.02) 

- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.03ใบท่ี1) 

- ใบขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.03) 

- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04) 

- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
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ATC.01 

ขอเสนออนุมตัิทําโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 2   เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2561 
เรื่อง  ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพวิเตอร 
เรยีน ประธานกรรมการพจิารณาอนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ขาพเจา  1.   นายทวีชัย ลิขิตวานิช  รหัสนักศึกษา 38930  ระดับ ปวส. 2/31 
ขาพเจา  2.   นายทินกร                         มีทรัพย                      รหัสนักศึกษา 39557  ระดับ ปวส. 2/31 
 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพวิเตอรธุรกิจ ประเภท E-commerce 
ช่ือโครงการภาษาไทย   ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา แวนตา ย่ีหอ Rayban    

ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ   E-commerce for Rayban 
โดยมี อาจารยที่ปรกึษาหลัก  คือ อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน 
พรอมนีไ้ดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทท่ี 1 จํานวน 1 ชุด 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                                           ลายมือช่ือ................................................นักศึกษา 
                                                     (นายทวีชัย  ลิขิตวานิช) 
                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ 
 

            ผาน                     ไมผาน         
ความคิดเห็นคณะกรรมการ .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 
           

              ลงช่ือ ........................................                                                          ลงช่ือ ........................................                             
      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 



 

 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันท่ี   2  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ครั้งที่ 1) 
เรยีน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ขาพเจา  1.   นายทวีชัย     ลิขิตวานิช รหัสนักศึกษา  38930  ระดับ ปวส.2/31 
ขาพเจา  2.   นายทินกร     มีทรัพย        รหัสนักศึกษา  39557  ระดับ ปวส. 2/31 
  
  
 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพวิเตอรธุรกิจ ประเภท E-commerce 
ช่ือภาษาไทย ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา แวนตา ยี่หอ Rayban    
ช่ือภาษาอังกฤษ   Study About E-commerce for Rayban  
โดยมี อาจารยที่ปรกึษาหลัก คือ     อาจารยฐิติรัตน     นัยพัฒน 
 อาจารยที่ปรกึษารวม   คือ     อาจารยดิษฐประพจน    สุวรรณศาสตร 
 
พรอมนีไ้ดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  
    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 
    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทท่ี 1-3)   จํานวน 1 ชุด 
 จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพจิารณาอนุมัติ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
                                                                                              ลายมือช่ือ................................................นักศึกษา 
                                                 (นายทวีชัย    ลขิิตวานิช) 
                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ 
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------------ 

าจารยท่ี
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ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
แผนที่ 1 

 
ขาพเจา  1.   นายทวีชัย         ลิขิตวานิช     รหัสนักศึกษา  38930      ระดับ ปวส.2/31 
ขาพเจา  2.   นายทินกร        มีทรัพย               รหัสนักศึกษา 39557       ระดับ ปวส.2/31 
 
โครงการประเภท E-commerce 
เรื่อง  ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา แวนตา ย่ีหอ Rayban   
อาจารยที่ปรกึษาหลัก อาจารยฐิติรัตน  นัยพฒัน 
อาจารยที่ปรกึษารวม   อาจารยดิษฐประพจน   สุวรรณศาสตร 

ครั้งที ่ วันที ่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
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