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บทคัดยอ 

จากปจจุบันทางโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัลมีการจัดเก็บประวัติขอมูลของนักเรียนอยูใน

รูปแบบของแฟมเอกสารซึ่งการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบดังกลาวเปนการจัดเก็บที่ยากตอการคนหา

ในการนํามาตรวจสอบหรือออกรายงานและเอกสารบางสวนเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

ทางผูจัดทําโครงการศึกษาเฉพาะจึงไดทําการออกแบบระบบฐานขอมูลในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูลทะเบียนนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัลและจัดทํา

รายงานตามความตองการของผูใชโดยผลของการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล 

ประโยชนสามารถทําการจัดเก็บขอมูลทะเบียนนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัลและ

ออกรายงานไดตามความตองการของผูใชงานอีกทั้งขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บลงฐานขอมูลสามารถ

นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใหผูบริหารนําขอมูลมาวางแผนและพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆได 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน เปนสวนหน่ึงของ

การศึกษารายวิชาคัดสรรเฉพาะเร่ืองทางคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน ซึ่งประกอบไปดวยการศึกษาการวิเคราะหและการออกแบบ

ระบบ ซึ่งเปนสวนชวยในการพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 การพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือ 

อยางยิ่งจากอาจารยที่ปรึกษารวมคือ อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร และอาจารยที่ปรึกษาหลัก

คือ อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน ที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆ ในระหวางการศึกษา ตลอดจน

ใหขอแนะนําในการปรับปรุงงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขาพเจาขอขอบพระคุณอาจารยที่เกี่ยวของทุกทานที่กรุณาใหของเสนอแนะนําในการ

ทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี และผูที่มีสวนชวยเหลือในดานตางๆจนทําใหรายงานการศึกษาฉบับน้ี

เสร็จไดอยางสมบูรณ 
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คํานํา 

 

 โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการนําความรูที่ไดศึกษามาสรางเปนผลงานทางวิชาการ 

โดยคณะผูจัดทําไดเลือกที่จะทําโครงการประเภท ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนของโรงเรียน

เซนตโยเซฟทิพวัล 

 การทําโปรแกรมระบบเว็บไซตจะบอกถึงการจัดการฐานขอมูลตางๆเกี่ยวกับการ

ลงทะเบียนเรียนออนไลนจะประกอบไปดวยการกรอกขอมูลผูลงทะเบียนเรียน  บันทึกขอมูล 

ตรวจสอบขอมูล  ยืนยันขอมูล  มีระบบตรวจสอบความถูกตองตามที่โรงเรียนตองการ และระบบ

สามารถดูแลผูที่ลงทะเบียนเรียนผานทางหนาเว็บไซตไดทุกราย 

 ทางคณะผูจัดทําโครงการน้ีหวังเปนอยางยิ่งวาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนของโรงเรียน

เซนตโยเซฟทิพวัลจะมีประโยชนตอผูอ่ืนไมมากก็นอย หากเอกสารประกอบโครงการเลมน้ีมี

ขอผิดพลาดประการใดทางคณะผูจัดทําตองขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย 

 

       คณะผูจัดทํา 

10  มกราคม  2562 
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บทที1่ 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา 
กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกันนํามาเก็บรวบรวมเขาไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูล

ที่ประกอบกันเปนฐานขอมูลน้ันตองตรงตามวัตถุประสงคการใชงานขององคกรดวยเช นกัน เชน

ในสํานักงานก็รวบรวมขอมูลต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มาติดตอจนถึงการเก็ บเอกสารทุก

อยางของสํานักงานซึ่งขอมูลสวนน้ีจะมีสวนทีส่ัมพันธกันและเปนที่ตองการนําออกมาใชประโยชน

ตอไปภายหลังขอมูลน้ันอาจจะเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของสถานที่หรือเหตุการณใดๆก็ไดที่เราสนใจ

ศึกษาหรืออาจไดมาจากการสังเกตการนับหรือการวัดก็เปนไดรวมทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข  ขอความ  

และรูปภาพตางๆก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลไดและที่สําคัญขอมูลทุกอยางตองมี

ความสัมพันธกันเพราะเราตองการนํามาใชประโยชนตอไปในอนาคต 

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัลเปนโรงเรียนเอกชนซึ่งจัดการเรียนการสอนต้ังแตชั้นอนุบาลที่ 

1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปจจุบันทางโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัลมีการจัดเก็บประวัติและผล

การศึกษาของนักเรียนอยูในรูปแบบของแฟมเอกสารซึ่งการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบดังกลาวเปน

การจัดเก็บที่ยากตอการคนหาเมื่อตองการนําขอมูลนักเรียนมาแกไขหรือคนประวัติการศึกษาเพื่อ

ออกใบรับการศึกษาใหกับนักเรียนอีกทั้งในกรณทีี่เอกสารมีการจัดเก็บมาเปนระยะเวลานานเอกสาร

บางสวนเกิดความเสียหายและสูญหายทําใหไมสามารถคนประวัติและผลการศึกษาของนักเรียนได

ในการจัดเก็บขอมูลเขาระบบฐานขอมูลยังอํานวยความสะดวกตอผูใชงานและทําใหการดําเนินงาน

เกิดประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเมื่อมีการจัดเก็บขอมูลเปนระบบยังสามารถนํามาตอยอดในการนํา

ขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใหผูบริหารนําขอมูลมาวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 

คณะผูจัดทําจึงเกิดแนวคิดในการทําการศึกษาออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลโรงเรียน

เซนตโยเซฟทิพวัลและยังคงจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารใหสามารถนําเทคโนโลยีมาชวยในการ

จัดการขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลลงระบบฐานขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เพิ่มคนหาและแกไขขอมูลและเพื่อลดความเสี่ยงตอการสูญหายของขอมูลรวมทั้งเพื่อใหสะดวก

รวดเร็ว 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ  

 1.เพื่อสรางระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนออนไลนได 

 2.เพื่อใหเว็บไซตน้ีเปนประโยชนตอผูที่คนหาสถานที่เรียนตอและผูเขามาชม 

 3.เพื่อใหผูจัดทําสามารถพัฒนาทักษะในการสรางเว็บไซตแบบฐานขอมูลได 

 4.เพื่อวิเคราะหออกแบบระบบฐานขอมูลของการสมัครเรียนออนไลน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.สามารถ Login เขาสูระบบสมาชิกได 

2.สามารถสมัครเรียนผานทางเว็บไซตได 

3.มีระบบตรวจสอบขอมูลความถูกตองที่โรงเรียนตองการ 

4.มีระบบดูแลผูลงทะเบียนทุกรายที่สามารถเขามาทางหนาเว็บไซต 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1.ไดรับระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนทางออนไลน 

 2.ไดรับประโยชนตอผูที่คนหาสถานที่เรียนตอและผูเขาชมเว็บไซตน้ี 

 3.ไดรับทักษะเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลเพิ่มมากขึ้น 

 4.ไดระบบฐานขอมูลที่เปนระบบการลงทะเบียนเรียนทางออนไลน 
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 ระยะเวลา 

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

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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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช 

              1.โปรแกรม  Adobe  Photoshop CS6  เพื่อใชในการตกแตงรูปภาพ 

 2.โปรแกรม  Appserv 2.5 10  เพื่อใชในการสรางเว็บเซิรฟเวอร 

 3.โปรแกรม  Editplus  เพื่อใชในการเขียนภาษา  HTML,PHP 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ A4 1รีม 250 

2 คาปร้ินเอกสาร 1ชุด 450 

3 คาอุปกรณในการรวมเลม 1ชุด 300 

รวมเปนเงิน 1,000 

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

 

 

 



 

 
 

 บทที่ 2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานในปจจุบัน 

2.1.1 สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 

 

                                                                          

                                                                                             

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 Flowchart ระบบงานในปจจุบันสําหรับผูดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน 
 

ล็อกอิน 

ตรวจสอบ

 
 

แสดงขอมูลผูลงทะเบียน 

จบ 
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2.1.2 สําหรับผูสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 Flowchart ระบบงานในปจจุบันสําหรับผูสมัคร 

 

2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน  

 1. การแกไขและคนทําไดชาและอาจเสียเวลาในการทํางาน  

 2. เกิดความไมสะดวกของผูสมัครในการใชบริการ 

 3. ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูสมัครไดอยางทันที 

 4. การเก็บขอมูลเปนแบบแบบเอกสารทําใหเกิดความลาชาในการบริการ  

      5. ยังไมมีการเก็บขอมูลผูสมัครที่ดีเพราะเน่ืองจากขาดความรูทางดานจัดการสารสนเทศ  

 

บันทึกขอมูล 

ตรวจสอบ 

ยืนยัน 

จบ 

เริ่มตน 

กรอกขอมูลผูสมัคร 
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2.3 การวิเคราะหและความตองการของระบบใหม 

 ระบบฐานขอมูลในปจจุบันตองการความสะดวก รวดเร็วและความถูกตองแมนยําเพื่อ

ความสะดวกทันตอความตองการของผูสมัคร การแสดงความเห็นตอปญหาที่เคยเกิดขึ้นมากอน จึง

ตองการวิเคราะหระบบใหมเพื่อปรับปรุงขอมูล มี 2 ขอดังน้ี 

1. กําหนดความตองการของระบบใหม พิจารณาจากขอมูล ดังน้ี 

 1.1 ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบการสมัครเรียน 

 1.2 ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของการสมัครเรียน  เพื่อใหเกิดความถูกตอง

แมนยําในการใหบริการแกผูสมัครที่ชัดเจน 

 1.3 สิทธิและมาตรการในการควบคุมผูใชระบบงานในการสมัครเรียน  โดยการ

เขาถึงขอมูลเฉพาะบุคคล 

 1.4 ผูเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนหองไหนได 

2.กําหนดวิธีการในการตรวจสอบของระบบ 

 2.1 กําหนดระบบใหมีการจัดเก็บขอมูลของผูสมัคร เพื่อตรวจสอบการใชงานของ

ระบบ ประกอบดวย การกรอกขอมูลของผูสมัครเรียน 

 2.2 สรางความนาเชื่อถือจากปญหาที่เคยเกิดขึ้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ

ผูสมัครที่มาสมัครเรียนและตรวจสอบได 

 2.3 ระบบมีการแสดงรายละเอียดของการสมัครเรียนอยางเปนขั้นตอน 

 

2.4 ทฤษฏีและระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

Database (ฐานขอมูล) 

            ฐานขอมูล (Database) หมายถึง ที่รวมของสารสนเทศที่สัมพันธกัน แตละ

ฐานขอมูลประกอบดวยหนวยของขอมูล เรียกวา แฟมขอมูล (file) โดยแตละแฟมขอมูล

ประกอบดวยหนวยของขอมูลที่เล็กลงมาอีกระดับหน่ึง เรียกวา ระเบียน (Record) และแตละ

แฟมขอมูลประกอบดวย หนวยของขอมูล เรียกวา เขตขอมูล  

(Field) เขตขอมูลประกอบไปดวยหนวยของขอมูลที่เล็กลงไปอีกคือไบตหรืออักขระ

(Character) 
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Database 

File 

 

 

 

                        

                       

                      

                   

                        

                          

 

 

                       

 

             

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 แสดงระบบฐานขอมูล 

 

Bit ยอมาจาก Binary Digit คือลําดับชั้นของขอมูลที่เล็กที่สุด ดังที่เราทราบกันดีวาขอมูลที่

จะทํางานรวมกับคอมพิวเตอรไดน้ัน จะตองเอามาแปลงใหอยูในรูปของเลขฐานสองเสียกอน 

คอมพิวเตอรถึงจะเขาใจและทํางานตามที่เราตองการ เมื่อแปลงแลวจะไดตัวเลขแทนสถานะเปด

และปดของสัญญาณไฟฟาที่เรียกวา Bit เพียงสองคาน้ันคือ Bit 0 และ Bit 1 

 เลขฐาน 2 น้ันถูกนํามาใชในทางคอมพิวเตอร เพราะวาเลข 0 กับเลข 1 สามารถแทน

สถานการณ 2 อยางคือ ปดและเปด หรือ ไมจริงกับจริง ซึ่งสามารถนําไปใชไดกับระดับ

แรงดันไฟฟาในวงจรของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไดพอดี ระบบเลขฐาน 2 มีความสําคัญมากในการ

คํานวณแบบดิจิตอล 

 

Record 

Fields 

Byte 

Bit 

A collection of related files 

 

A collection of related records 

A collection of related bite 

A collection of relate  bit 

A binary digit 0 or l 

A collection of related fields 



 

9 
 

 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูลมีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแก 

 1.ขอมูลจะตองเปนขอมูลรวมและแบงปนกันได (Both Integrated and Shared) 

ขอมูลรวม (Integrated) ในฐานขอมูล หมายถึง อาจมีขอมูลซ้ําซอนกันระหวางแฟมตางๆ 

นอยที่สุดหรือเทาที่จําเปน เชน แฟมขอมูลชื่อ EMPLOYEE กับ ENROLLMENT 

 2.ฮารดแวรของระบบฐานขอมูลประกอบไปดวย 2 สวน คือ ที่เก็บขอมูลสํารอง 

(Secondare Storage Volumes) เพื่อเก็บขอมูลดวยอุปกรณนําเขา/สงออกขอมูล(ดิสกไดรฟ), 

ตัวควบคุมอุปกรณ,ชองนําเขา/สงออกขอมูลตัวประมวลผลฮารดแวรหนวยความจําหลัก ที่

สนับสนุนการทํางานของระบบฐานขอมูล 

 3.ซอฟตแวรเปนสวนเชื่อมระหวางผูใชกับฮารดแวรซอฟตแวรในที่น้ีคือ ระบบ

จัดการฐานขอมูล หรือระบบบริหารฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 

ซึ่งมีหนาที่ชวยซอนกับผูใชฐานขอมูลจากรายละเอียดระดับฮารดแวร ระบบจัดการ

ฐานขอมูลจะทําใหผูใชรู จักฐานขอมูลในระดับที่อยู เหนือระดับฮารดแวรและชวย

สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใช 

 4.ผูใชมี 3 กลม ไดแก 

       -โ ป ร แ ก ร ม เ ม อ ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ฐ า น ข อ มู ล ด ว ย

ภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหน่ึง 

       - ผูบริหารฐานขอมูล (Database Asministrator : DBA) 

 ผังงาน (Flowchart) 

          คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ(Symbol) ที่ใชเขียนแทนขั้นตอน คําอธิบาย 

ขอความหรือคําพูด ที่ใชในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนําเสนอขั้นตอนของงานใหเขาใจ

ตรงกันระหวางผูเกี่ยวของ ดวยคําพูด หรือขอความทําไดยากกวาการใชผังงาน 

          ผังงาน เปนเคร่ืองมือแสดงขั้นตอน หรือกระบวนการทํางาน โดยใชสัญลักษณที่เปน

มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในสัญลักษณจะมีความสั้นๆ อธิบายขอมูลที่ตองใช ผลลัพธ หรือ คําสั่ง

ประมวลผลของขั้นตอนน้ันๆ และเชื่อมโยงขั้นตอนเหลาน้ันดวยเสนที่มีลูกศรชี้ทิศทางการทํางาน

ต้ังแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการ 
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 ผังงานแบงได 2 ประเภท 

 1. ผังงานระบบ (System Flowchart) คือผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบ

อยางกวางๆ แตไมเจาะลงในระบบงานยอย 

  2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการ

ทํางานของโปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ 

 

สัญลักษณ   ความหมายและการใช 

 จุดเร่ิมตน / สิ้นสุดของโปรแกรม 

 

 

ลูกศรแสดงทิศทางการทํางานของโปรแกรมและการไหลของขอมูล 

  

 

 

ใชแสดงคําสั่งในการประมวลผล หรือ การกําหนดคาขอมูลใหกับ 

ตัวแปร 

 

 

แสดงการอานของขอมูลจากดหนวยเก็บขอมูลสํารองเขาสูหนวยความจํา

หลักภายในเคร่ืองหรือการแสดงผลลัพธจากการประมวลผลออกมา 

 

 

การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจโดยจะมีเสนออกจากรูปเพื่อแสดงทิศ

ทางการทํางานตอไป เงื่อนไขเปนจริงหรือเปนเท็จ 

 

 

แสดงผลหรือรายงานที่ถูกสรางออกมา 

 

 

แสดงจุดเชื่อมตอของผังงานภายในหรือเปนที่บรรจบของเสนหลายเสน

ที่มาจากหลายทิศทางเพื่อจะไปสูการทํางานอยางใดอยางหน่ึงที่เหมือนกัน 

 

 

การขึ้นหนาใหมในกรณีที่ผังงานมีความยาวเกินกวาที่จะแสดงพอในหน่ึง

หนา 

ตารางท่ี 2.1 สัญลักษณ (Flow  Chart) 
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ตารางท่ี 2.2  สัญลักษณ (Data Flow Diagram) 

 

 ประโยชนของการใชผังงาน 

    - ชวยลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมและสามารถนําไปเขียนโปรแกรมได

โดยไมสับสน 

 - ชวยในการตรวจสอบ และแกไขโปรแกรมไดงายเมื่อเกิดขอผิดพลาด 

 -  ชวยใหมีการดัดแปลง แกไขทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 -  ชวยใหผูอ่ืนสามารถศึกษาการทํางานของโปรแกรมไดอยางงายและรวดเร็วมาก

ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

 

งานที่ดําเนินการตอบสนองขอมูลที่รับเขาหรือดําเนิน/ตอบสนองตอ

เงื่อนไข/ภาวะใดๆที่เกิดขึ้น 

 

 

เปนแหลงเก็บบันทึกขอมูลเปรียบเสมือนคลังขอมูลเทียบเทากับ

ไฟลขอมูลและฐานขอมูล 

 

 

บุคคลหนวยงานในองคหรือระบบงานอ่ืนๆที่อยูภายนอกขอบเขต

ระบบ 

 

 

เสนตรงที่ประกอบดวยลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทาง

หรือการไหของขอมูล 

 

 

ขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว 
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ประวัติความเปนมาของ PHP / MySQL 

  PHP เปนภาษาจําพวก scripting language คําสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลที่เรียกวา 

สคริปต (script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน 

JavaScript, Perl เปนตน 

  ลักษณะของ PHP ที่แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนา

และออกแบบมา เพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไข

เน้ือหาไดโดยอัตโนมัติ ดังน้ันจึงกลาววา PHP เปนภาษาที่เรียกวา server-side หรือ HTML-

embedded scripting language เปนเคร่ืองมือที่สําคัญชนิดหน่ึงที่ชวยใหเราสามารถสรางเอกสาร

แบบ Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากขึ้น 

  ถาใครรูจัก Server Side Include (SSI) ก็จะสามารถเขาใจการทํางานของ PHP ได

ไมยาก สมมุติวา เราตองการจะแสดงวันเวลาปจจุบัน ที่ผูเขามาเยี่ยมชมเว็บไซดในขณะน้ัน ใน

ตําแหนงใด ตําแหนงหน่ึงภายในเอกสาร HTML ที่เราตองการ อาจจะใชคําสั่งในรูปแบบน้ี  เชน ไว

ในเอกสาร HTML เมื่อ SSI ของ Web Server มาพบคําสั่งน้ี ก็จะกระทําคําสั่ง date.pl ซึ่งในกรณีน้ี 

เปนสคริปตที่เขียนดวยภาษา perl สําหรับอานเวลา จากเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวใสคาเวลาเปนเอา

พุท (output) และแทนที่คําสั่งดังกลาว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ กอนที่จะสงไปยังผูอาน

อีกทีหน่ึง 

   "อาจจะกลาวไดวา PHP ไดรับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อแทนที่ SSI รูปแบบเดิมๆ โดย

ใหมีความสามารถ และมีสวนเชื่อมตอกับเคร่ืองมือชนิดอ่ืนมากขึ้น เชน ติดตอกับคลังขอมูลหรือ 

database เปนตน" 

   PHP ไดรับการเผยแพรเปนคร้ังแรกในปค.ศ.1994 จากน้ันก็มีการพัฒนาตอมา

ตามลําดับ เปนเวอรชั่น 1 ในป 1995 เวอรชั่น 2 (ตอนน้ันใชชื่อวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-

1997 และเวอรชั่น 3 ชวง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอรชั่น 4 ในปจจุบัน 

  PHP เปนผลงานทางเติบโตมาจากกลุมของนักพัฒนาในเชิงเปดเผยรหัสตนฉบับ 

หรือ OpenSource ดังน้ัน PHP จึงมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

ใชรวมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอยางเชน Linux หรือ FreeBSD เปนตน ในปจจุบัน PHP 

สามารถใชรวมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอยางเชน Windows 95/98/NT เปน

ตน 
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ประโยชนของ  PHP 

  ในสมัยแรกเว็บเปนแคการนําเสนอขอมูล ผูเขียนเขียนขอมูลเหมือนที่ผมกําลัง

เขียน สวนผูอานก็มาอาน เราเรียกสมัยน้ันวา Brochure Web (โบชัวร เว็บ) การทําเว็บสมัยกอนอาศัย 

HTML และ CSS เพื่อจัดรูปแบบ ใสรูปใหดูสวยงาม 

   แตในยุคน้ี  เ ว็บมีลักษณะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร  หรือที่ เ รียกวา  Web 

Application เว็บสมัยน้ีนอกจากการนําเสนอขอมูล ยังใหบริการไดดวย ยกตัวอยาง Google ก็

ใหบริการคนหาเว็บ, GMail ก็ใหบริการ EMail, Google App ใหบริการ Word Processing 

(โปรแกรมพิมพงาน), Spread Sheet แบบ Excel ฯลฯ เพื่อทําใหเว็บเปน Web Application ก็ตองใช

เคร่ืองมือ HTML, CSS และ ภาษาคอมพิวเตอร เชน PHP, ASP.NET, Java ฯลฯ 

 จุดเดนของPHP 

  1. งายตอการเรียนเพราะเปนภาษาคอมพิวเตอรที่เรียนงาย เขียนงาย 

 2. เสียคาเชา Web Server ถูกที่สุดแลว มี Web Server ใหบริการมากที่สุด 

  3. เปนเว็บที่อาจตองยาย Hardware และ Operating System และตองการภาษาที่

ทํางานบน Hardware และ Operating System มากที่สุด 

  4. เปนเว็บภาษาคอมพิวเตอรที่ทํางานไดเร็ว กินทรัพยากรนอย 

  5. เปนเว็บภาษาคอมพิวเตอรที่เปนโครงสราง รองรับการเขียนโปรแกรมที่นํา

กลับมาใชใหมได เปน OOP 

  6. เปนเว็บภาษาที่เปน Open Source ไมมีคาใชจายดานลิขสิทธิ์ 

  7. เปนเว็บภาษาคอมพิวเตอรที่มีผูใชทั่วโลกมากที่สุด มีชุมชนที่ชวยเหลือกันและ

กันแบบ Open Source 

 ทฤษฎี MySQL 

  SQL ยอมาจากคําวา Structured Query Language คือ ภาษามาตรฐานกลางที่ใช

สําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลดานตางๆ โดยที่เราสามารถใช SQL รวมกับ DBMS ชนิดตางๆ

ได เชน Access, Oracle เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานขอมูลประเภท RDBMS (Relation Database 

Management System) จะรูจักภาษา SQL เปนอยางดี เราจะใช SQL เพื่อจัดการกับขอมูลใน

ฐานขอมูลไดหลายอยาง เชน การแสดงขอมูลจากฐานขอมูลแบบมีเงือนไข, การเพิ่ม, การลบ และ

การนําขอมูลจากตารางหลายๆ ตาราง มาแสดงรวมกันได เปนตน 
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 ขอดี ขอเสีย ของ MySQL เมื่อเปรียบเทียบกับ Access และ Sql Server 

  ขอดี  

  1. สามารถเอาเซอรโคดโปรแกรมมาพัฒนาตอยอดได 

  2. สามารถนําไปใชไดกับทุกระบบทุกแพลตฟอรม ใชกับ ASP,JSP ก็ได แตที่เรา

นิยมเอามาใชงานรวมกับ PHP ก็เพราะวา MySQL กับ PHP เปน Open Source เหมือนกัน มีความ

นาเชื่อถือสูง สามารถทํางานรวมกันไดอยางเสถียรมากที่สุด รองรับการใชงานหลายแพลตฟอรม 

และคาใชจายนอย 

  3. เน่ืองจากเปนที่นิยมจึงสามารถ หาขอมูลการใชงานไดงาย (หางายกวา Access , 

SQL server ) 

  4.ใชทรัพยากรเคร่ืองนอย performance สูง 

  5.  มีผูใหบริการServerสวนใหญ รองรับฐานขอมูล MySql มากกวาฐานขอมูล

แบบอ่ืน 

  ขอเสีย 

  1. ใชงานยากกวาสองตัวขางตน ซึ่งจะเปนการสรางฐานขอมูลดวย Command line 

แบบพิมพคําสั่งแตในปจจุบันมี เคร่ืองมือชวยออกแบบฐานขอมูลแบบมีหนาจอGUI  ที่เรียกวา 

phpmyadmin   ที่ชวยในการสราง MySql ไดอยางงายขึ้น ซึ่งสามารถโหลดเพิ่มเติมได 

  2. เคร่ืองมือใหใชไดนอยกวา (SqlServer,Access) ซึ่ง Mysql จะเหมาะสําหรับใช

งานในระบบงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และจะใชงานไดดีมากๆถาเขียนโปรแกรมติดตอMySql 

ดวยภาษา PHP และติดต้ังลงบน OS Unix platform ซึ่งนอกจากจะไมเสียตังแลวยังมีความปลอดภัย

สูงอีกดวย 

 1. ความสามารถของ MySQl 

  MySQL จะมีความความสามารถครอบคลุมทุกความตองการของผูใชในระบบงาน

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางน่ันหมายความวา ถาฐานขอมูลประเภทอ่ืนเชน Sql Server ,Access ,oracle  

ในงานขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะทําใหไดรับความสามารถตางๆของระบบฐานขอทูล ที่เกินความ

จําเปน  ซึ่งถือเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
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  โดย MySql มีความสามารถเดน ๆ ดังน้ี 

   1. MySQL สามารถใชคําสั่ง SQL ในการสั่งงาน 

   2. ใช Kernel Threads ในการทํางานแบบ Multi - threaded 

   3. สนับสนุน  API ตาง ๆ มากมาย เพื่อใชในการพัฒนาระบบ 

   4. MySQL สามารถรันไดในหลายระบบปฏิบัติการ 

   5. สนับสนุน Group by และ Order by clauses และ Group Fune 

   6. สนับสนุน  Rihgt outer Join และ Left outer Ioin 

   7. มีความยืดหยุนสูง ในการกําหนดสิทธิและรหัสผานใหมีความปลอดภัย 

   8. สามารถรับรองขอมูลขนาดใหญ ไดระดับลานระเบียนและอ่ืนๆ 

 2.ขอมูลและฐานขอมูล ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆทั่วไป เชน 

ราคาสินคา คะแนนของนักเรียนแตละคน ซึ่งปกติถือวาเปนขอมูลดิบ(Raw Data ) ที่ยังไมไดผาน

การประมวลผลขอมูลที่ผานมาการประมวลผลแลวเรียกวาสารสนเทศ(Information) เชน เมื่อนํา

คะแนนของนักเรียนทั้งหมดมาประมวลผลก็ไดคะแนนสูงสุดและคะแนนตํ่าสุดของนักเรียน

ทั้งหมดขอมูลที่นําจัดเก็บในฐานขอมูลอาจอยูในรูปของตัวเลข ตัวอักษรขอความ รูปภาพ เสียงหรือ

ภาพและเสียงฐานขอมูล(Database)หมายถึง แหลงเก็บรวบรวมขอมูลกลุมหน่ึงที่เกี่ยวของกับหัวขอ

หรือจุดประสงคอยางใดอยางหน่ึง มีโครงการและการจัดการอยางเปนระบบขอมูลที่บันทึกเก็บไว

สามารถปรับปรุงแกไข สืบคน และนําใชในการจัดการสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและ

ประสิทธิภาพฐานขอมูลในที่น้ีหมายถึงฐานขอมูลที่ใชระบบคอมพิวเตอรสวนอุปกรณที่เก็บขอมูลก็

คือจานแมเหล็กหรือฮารดดิสกตัวอยางฐานขอมูลที่ใชกันทั่วไป ไดแกฐานขอมูลบุคลากรฐานขอมูล

นักศึกษาฐานขอมูลสินคาฐานขอมูลโรงพยาบาลฯลฯปกติฐานขอมูลจะถูกจัดเก็บไวที่สวนกลาง

ของหนวยงานหรือองคกร เพื่อใหผูใชงานสามารถเรียกใชงานฐานขอมูลรวมกันไดโดยอาจได

บางสวนหรือทั้งหมดขึ้นอยูกับการกําหนดสิทธิในการใชงานฐานขอมูลอาจเก็บขอมูลไวในแฟม

เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆแฟม ที่มีความสัมพันธกัน โดยแตละแฟมเรียกวา ตาราง(Table) 

 3.ระบบฐานขอมูล (Database System) 

  เปนระบบที่รวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบมี

ความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลาย

แฟมที่มีขอมูลเกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบ  และเปดโอกาสใหผูใชสามารถใช

งานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟตแวรที่เปรียบเสมือน
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สื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตางๆที่ เกี่ยวของกับการใชขอมูล เรียกวา ระบบจัดการ

ฐานขอมูล หรือ DBMS ( DataBase Management Sytem) มีหนาที่ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงาย

สะดวกและมีประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล กาแกไขฐานขอมูล

หรือการต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลมาโดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายใน

โครงสรางของฐานขอมูล 

 4.ประโยชนของระบบฐานขอมูล 

  1. ขอมูลในระบบฐานขอมูลสามารถใชรวมกันได (The Data Can Ba Shared) เชน

โปรแกรมระบบเงินเดือน สามารถเรียกใชขอมูลรหัสพนักงานจากฐานขอมูลเดียวกับโปรแกรม

ระบบการขายเปนตน 

  2. ระบบฐานขอมูลสามารถชวยใหมีความซ้ําซอนนอยลง ( Redundancy Can Be 

Reduced)ที่ลดความซ้ําซอนได เพราะเก็บระบบรวม ( Integrated) 

  3. ระบบฐานขอมูลชวยหลีกเลี่ยงหรือลดความไมคงที่ของขอมูล (Inconsistency 

Can Be Avoided To Some Extent) 

  4. ระบบฐานฐานขอมูลสนับสนุนการทําธุรกรรม Transaction Support Can Be 

Provided  

  5. ระบบฐานขอมูลสามารถชวยรักษาความคงสภาพหรือความถูกตองของขอมูล

ได (Integrity  Can Be Maintained) โดยผูบริหารฐานขอมูลเปนผูกําหนดขอบังคับความคงสภาพ

(DBA Implement Integrity Constraints Or Business Rules.) ตามที่ผูบริหารขอมูล(DA)มอบหมาย

เพื่อปองกันไมใหผูใชเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูลโดยไมถูกตอง ไมวาจะโดยต้ังใจหรือไม

ต้ังใจก็ตาม 

  6. สามารถบังคับใชมาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Can Be Enforced)

กลาวคือผูบริหารฐานขอมูลสามารถกําหนดขอบังคับ เร่ืองความปลอดภัย ( Security Constraints) 

  7. ความตองการที่ เกิดขอโตแยงระหวางฝายสามารถประนีประนอมได 

(Conflicting Requirements Can Be Balanced) 

  8. สามารถบังคับใหเกิดมาตรฐานได ( Standards Can Be Enforced) 

  9. ระบบฐานขอมูลใหเกิดความเปนอิสระของขอมูล (Data Independence ) เปน

ประโยชนขอสําคัญที่สุดเพาะทําใหเกิดขอมูลไมเกิดขึ้นอยูกับแทนคาขอมูลเชิงกายภาพ ( Physical 

Data Independence) 
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 5.ขอดีของระบบฐานขอมูล 

 การจัดเก็บขอมูลเปนฐานขอมูลเปรียบกวาการจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล ดังน้ี 

  1. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลการจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล โดยขอมูล

เร่ืองเดียวกัน อาจมีอยูหลายแฟมขอมูล ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงของขอมูลได(Inconsistency) 

  2. สามารถใชขอมูลรวมกันได ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน เมื่อ

ผูใชตองการขอมูลจากฐานขอมูล  ซึ่งเปนขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลที่แตกตางกันจะทําไดงาย 

  3. สามรถลดความซ้ําซอนของขอมูล การจัดเก็บขอมูลในลักษณะแฟมขอมูลอาจ

ทําใหขอมูลประเภทเดียวกันถูกเก็บไวหลายๆแหงทําใหเกิดความซ้ําซอน (Redundancy)การนํา

ขอมูลมารวมเก็บไวในฐานขอมูลจะชวยลดปญหาความซ้ําซอนได 

  4. รักษาความถูกตองฐานขอมูลบางคร้ังอาจมีขอผิดพลาดขึ้น เชน การปองขอมูล

ผิดซึ่งระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถระบุกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได 

  5. สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันไดเพราะในระบบฐานขอมูลจะมี

กลุมบุคคลที่คอยบริหารฐานขอมูลกําหนดมาตรฐานตางๆในการจัดเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน 

  6. สามารถกําหนดระบบความลอดภัยของขอมูลไดผูบริหารระบบฐานขอมูล

สามารถกําหนดการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคน ใหเกิดความแตกตางกันตามหนาที่ความ

รับผิดชอบไดงาย 

  7. ความเปนอิสระของขอมูลและโปรแกรม โปรแกรมที่ใชในแตละแฟมขอมูลจะ

มีความสัมพันธกับแฟมขอมูลโดยตรง ถาหากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลก็ทําการ

แกไขโปรแกรมน้ันๆ 

  8. ลดความซ้ําซอนของงานดูแลเอกสาร ซึ่งเปนงานประจําที่ทําใหดูแลรูสึกเบื่อ

หนายและขาดแรงจูงใจ แตเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานน้ีแทนมนุษยไดโดยผาน

โปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล 

  9. ขอมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย เมื่อขอมูลในระบบฐานขอมูลไดรับการดูแล

ปรับปรุงอยางตอเน่ืองทําใหขอมูลที่จัดเก็บเปนขอมูลที่มีความทันสมัย ตรงกับเหตุการณในปจจุบัน

และตรงกับความตองการอยูเสมอ 

  10. ลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูล เน่ืองจากการจัดทําฐานขอมูลจะมีการ

รวบรวมขอมูลประเภทตางๆเขามาจัดเก็บไวในระบบและเก็บขอมูลเพียงชุดเดียวซึ่งทุกฝายที่
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เกี่ยวของจะสามารถเรียกใชขอมูลที่ตองการ ไดเปนการประหยัดเน้ือที่ในการจัดเก็บ และทําใหเกิด

ความรวดเร็วในการคนหาและจัดเก็บขอมูล 

  11. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลไดเมื่อขอมูลถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูล จะ

ทําใหขอมูลลดความซ้ําซอนลง คือ มีขอมูลแตละประเภทเพียงหน่ึงชุดในระบบ ทําใหขอมูลที่เก็บ

ไดไมขัดแยงกันเอง ในกรณีที่จําเปนตองเก็บขอมูลซ้ําซอนกันเพื่อสาเหตุบางประการ เชน เพื่อความ

รวดเร็วในการประมวลผลขอมูลระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนผูดูแลขอมูลที่ซ้ํากันใหมีความ

ถูกตองตรงกัน 

  12. ใชขอมูลรวมกันไดเน่ืองจากระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถจัดใหผูใชแต

ละคนเขาใช ขอมูลในแฟมที่มีขอมูลเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน เชน ฝายบุคคลและฝายการเงิน

สามารถที่จะใชขอมูลจากแฟมประวัติพนักงานในระบบฐานขอมูลไดพรอมกัน 

  13. ควบคุมมาตรฐานของขอมูลไดเมื่อขอมูลตางๆในหนวยงานถูกรวบรวมเขามา

ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถที่จะวางมาตรฐานในการรับขอมูล แสดงผลขอมูล ตลอดจนการ

จัดเก็บขอมูลไดเชน การกําหนดรูปแบบของตัวเลขใหมีทศนิยม2ตําแหนงสําหรับคาที่เปนตัวเงิน 

การกําหนดรูปแบบของการรับและแสดงผลสําหรับขอมูลที่เปนวันที่ นอกจากน้ีการที่ขอมูลมี

มาตรฐานเดียวกันทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลมีมาตรฐานเดียวกันทําใหสามารถแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางระบบไดอยางสะดวก 

  14. จัดเปนระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดผูบริหารระบบฐานขอมูล

สามารถกําหนดรหัสผานเขาใชงานขอมูลของผูใชแตละรายโดยระบบการจัดการฐานขอมูลจะทํา

การตรวจสอบสิทธิ์ในการทํางานกับขอมูลทุกคร้ัง การตรวจสอบสิทธิ์ในการเรียกดูขอมูลการลบ

ขอมูลการปรับปรุงขอมูลและเพิ่มขอมูลในแตละแฟม 

  15. ควบคุมความถูกตองของขอมูลไดปญหาเร่ืองความขัดแยงกันของขอมูลที่มี

ความซับซอนเปนปญหาหน่ึงในเร่ืองความถูกตองของขอมูล ซึ่งเมื่อไดมีการกําจัดความซับซอน

ของขอมูลออก ปญหาเร่ืองความถูกตองของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได 
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 6.ขอเสียของระบบฐานขอมูล กาเก็บขอมูลรวมเปนฐานขอมูลมีขอเสีย ดังน้ี 

  1. มีตนทุนสูง ระบบฐานขอมูลกอใหเกิดตนทุนสูง เชน ซอฟตแวรที่ใชในการ

จัดการระบบฐานขอมูล บุคลากร ตนทุนในการปฏิบัติงาน และฮารดแวร เปนตน 

  2. มีความซับซอน การเร่ิมใชการปฏิบัติขอมูล อาจกอใหเกิดความซับซอนได เชน 

จัดเก็บขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การเขียนโปรแกรม เปนตน 

  3. การเสี่ยงตอการหยุดชะงักของระบบ   เน่ืองจากขอมูลถูกจัดเก็บไวในลักษณะ

เปนศูนยรวม( Centralized Database System )ความลมเหลวของการทํางานบางสวนในระบบอาจทํา

ใหระบบ ฐานขอมูลทั้งระบบหยุดชะงักได 

  4. เสียคาใชจายสูง เน่ืองจากราคาของโปรแกรมที่ใชในระบบการจัดการฐานขอมูล

จะมี ราคาคอนขางแพงรวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง คือตองมีความเร็วสูงมีขนาด

หนวยความจําและหนวยเก็บขอมูลสํารองที่มีความจุมากทําใหตองใชเสียคาใชจายสูงในการจัดทํา

ระบบ  การจัดการฐานขอมูล 

  5. เกิดการสูญเสียขอมูลไดเน่ืองจากขอมูลตางๆภายในฐานขอมูลจะถูกจัดเก็บอยู

ในที่เดียวกัน  ดังน้ันถาที่เก็บขอมูลเกิดมีปญหาอาจทําใหตองสูญเสียขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลได 

ดังน้ันการจัดทําฐานขอมูลที่ดีจึงตองการสํารองขอมูลไวเสมอ 
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 คําสั่ง โปรแกรม SQ L  จึงเหมาะสมที่จะใชกับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และเปนภาษา

หน่ึง ซึ่งแบงการทํางานไดเปน4ประเภท ดังน้ี 

 1.Selest query   ใชสําหรับดึงขอมูลที่ตองการ 

 2.Updata query   ใชสําหรับแกไขขอมูล 

 3.Insert   query  ใชสําหรับการเพิ่มขอมูล 

 4.Detete  query ใชสําหรับลบขอมูลออกไป 

 ประโยชนของภาษาSQL 

 1.สรางงานขอมูลและตาราง 

  2.สนับสนุนการจัดการฐานขอมูลซึ่งประกอบดวยการเพิ่มการปรับปรุงและการลบ

ขอมูล 

  3.สนับสนุนการเรียกใชหรือ คนหาขอมูล 

 ประเภทของคําสั่งภาษา SQL  

  1.ภาษานิยาย (Data Definition  Language : DDL)เปนคําสั่งที่ใชในการสราง

ฐานขอมูลกําหนดโครงสรางขอมูลวามี Attribute ใดชนิดของขอมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตาราง

และการสรางดัชนี คําสั่ง:CREATE,DROP,ALTER 

  2.ภาษาการจัดการขอมูล(Date manipulation Language :DML)เปนคําสั่งที่ใชใน

การเรียกใชเพิ่มลบและการเปลี่ยนแปลงขอมูลในตารางคําสัง่ SELECT,INSERT,UPDATA,DELETE 

  3.ภาษการควบคุมขอมูล (Date Control Language :DCL)เปนคําสั่งที่ใชในการ

กําหนดสิทธิการอนุญาต หรือยกเลิก การเขาถึงฐานขอมูล เพื่อปองกันความปลอดภัยของฐานขอมูล 

คําสั่งGRANT,REVOKE 

 สวนประกอบของDFD 

  เพื่อการเขียนแผนภาพการไหลของขอมูลเปนมาตรฐานและการมีแบบแผนที่

ถูกตอง ในที่น้ีจะใชสัญลักษณในการเขียน DFD ตามทฤษฎีของSSADM(Structure Systems 

Analysis and Design Method)ซึ่งมีองคประกอบ 4 สัญลักษณ ดังตอไปน้ี 

 1.สัญลักษณแทนการประมวลผล (Process) 

 2.สัญลักษณแทนกระแสขอมูลเปนลูกศร (Date flow) 

 3.สัญลักษณแทนแหลงเก็บขอมูล ( Date Store) เปนเสนขนาน2เสนปลายปด1ดาน 

 4.สัญลักษณแทนสิ่งที่อยูนอกระบบ (ExternalหรือTerminators) 
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 แนวคิดการวิเคราะหเชิงโครงสราง 

  ในการการวิเคราะหเชิงโครงสรางจะตองมีการสรุปความตองการของผูใชระบบ

ออกมาในรูปแบบที่สามารถสื่อสารระหวางกันแลวเกิดความเขาใจระหวางกันได ซึ่งอาจใช

สัญลักษณ รูปประกอบ และลงในรายละเอียดเปนลําดับขั้น ทั้งน้ีจะดําเนินการอธิบายเชนน้ีจะชวย

ใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น และแผนภาพDFDก็จัดเปนเคร่ืองมือหน่ึง ที่ไดรับความนิยมในการ

นํามาใชสําหรับการวิเคราะหเชิงโครงสราง 

 แผนภาพ DFD(Data Flow Diagram) 

  ในการวิเคราะหระบบเชิงโครงสรางมักจะใชแผนภาพDFDเปนเคร่ืองมือแสดงทิศ

ทางการสงผานขอมูลในระบบ โดยแผนภาพDFDเปนแผนภาพที่นิยมใชกันอยางแพรหลายที่ชวยให

สามารถนําไปใชเพื่อการสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางนักวิเคราะหระบบเพื่อเพิ่มเติม

ความตองการเขาไปใหม และยังสามารถนําไปใชเพื่อการสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวาง

นักวิเคราะหระบบกับโปรแกรมเมอร หรือนักวิเคราะหระบบผูใชระบบ 

 ประโยชนท่ีไดรับจากแผนภาพ DFD 

 1.เปนแผนภาพที่ใชสัญลักษณแทนสิ่งที่ไดวิเคราะหมา 

  2.สามารถนําเสนอความสัมพันธระหวางระบบยอยและระบบใหญ ทําใหเขาใจถึง

ความสัมพันธตางๆ ของระบบโดยรวมไดอยางดี 

  3.เปนเคร่ืองมือที่สามารถสื่อใหเกดความเขาใจตรงกันระหวางนักวิเคราะหระบบ

โปรแกรมเมอรรวมถึงผูใชระบบ 

  4.ทําใหทราบถึงขอมูลที่ไหลไปตามกระบวนการตางๆ 

 การประมวลผลจะเปลี่ยนขอมูลขาเขาเปนผลลัพธ น่ันหมายความวาจะตองมีการกระทํา

บางอยางตอขอมูลทําใหเกิดผลลัพธขึ้นมา โดยปกติแลวขอมูลที่นําเขาสูโปรเซลจะแตกตาง จาก

ขอมูลเมื่อออกจากโปรเซล โปรเซลเปนตัวหน่ึงของ “กลองดํา” หมายถึง เราทราบวาขอมูลเปน

อะไร ผลลัพธอะไรที่เราตองการ และหนาที่โดยทั่วไปของโปรเซล ตอจะไมทราบวาโปรเซลน้ัน

ทํางานอยางไร หลักการกลองดํามีประโยชนในการเขียนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของอมูลโดยที่

ยังไมตองทราบในรายละเอียดวาโปรเซลน้ันมีรายละเอียดอะไรบาง ซึ่งสามารหารรายละเอียด

เหลาน้ีไดในภายหลัง ชื่อโปรเซล เปนตัวบอกวาโปรเซลน้ันทําหนาที่อะไร คําที่ใชควรมีความหมาย

ที่แนนอน ควรใชคํากริยา เชน คํานวณ แกไข พิมพเปนตน ถาการทํางานใดที่เราไมสามารถหาคํา

แทนไดอยางเหมาะสม อาจจะหมายความวา งานน้ันๆไมใชโปรเซลก็ได 
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 ขอมูลแตละอันหรือกลุมขอมูลควรจะมีชื่อของตัวเองที่ไมเหมือนกัน ควรหลีกเลี่ยงใชชื่อที่

กวางเกินไป เชน “ขอผิดพลาดWเพราะวาในระบบหน่ึงๆอาจจะมี”ขอผิดพลาด’’เกิดขึ้นหลายๆแหง 

เราควรใชชื่อเฉพาะเจาะจงมากกวาน้ี เชน เลขที่ลูกคาไมถูกตอง ไมมีสินคาน้ีในคลัง เปนตน ใน

ระบบงานใหญๆตองแยกรายละเอียดเหลาน้ีออกใหชัดเจน 

 แหลงเก็บขอมูล (Data Store) แทนดวยเสนขนานสองเสนและมีชื่อกํากับ ขอมูลจะถูกเก็บ

ในไฟลและถูกเรียกใชเมื่อตองการ โดยปกติแลวไฟลอาจจะอยูในจานแมเหล็กหรือเทปแมเหล็ก ถา

หัวลูกศรว่ิงเขาสูไฟลแสดงวา มีการเขียนขอมูลหรือการแกไขขอมูลในไฟล  

 สิ่งอยูนอกระบบ(Terminator)สิ่งที่อยูนอกระบบแทนดวยสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งมีชื่อกํากับอยู

ดวยสวนใหญจะเปนตัวบุคคล หรือองคกรตางๆสิ่งที่อยูนอกระบบอาจจะเปนสิ่งที่สงขอมูลเขาสู

ระบบ หรืออาจเปนที่รับขอมูลจากระบบก็ได เราไมสนใจการทํางานภายในของสิ่งที่อยูนอกระบบ 

ถึงแมจะมีการติดตอผานทางขอมูล เราจะสนใจเฉพาะขอมูลที่เขาสูระบบหรือออกจากระบบสู

ภายนอกเทาน้ัน 

 เมื่อเราทราบสวนประกอบของการเขียนแผนภาพDFDแลว ลองเอาสัญลักษณเหลาน้ีมา

เขียนรวมกันเปนDFDของระบบทั้งระบบดังน้ี 

 DFD ระดับสูงสุด (Context Level Data Flow Diagram) เพื่อใหเขาใจการเขียนDFDไดดี เรา

ทดลองเขียนแผนภาพน้ีกับระบบบัญชีเจาหน้ี จากรูปเปนDFDระดับสูงสุดของบัญชีจาหน้ี ซึ่งมีชื่อ

เรียกอีกอยางหน่ึงวา Context Diagram ซึ่งระดับน้ีจะบอกวาระบบที่เราสนใจมีอินพุตเปนอะไร 

ผลลัพธที่ไดจากระบบและขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบภายนอก 

แผนภาพระดับสูงสุดของDFDแสดงถึงขอบเขตของระบบขอมูล และผลลัพธของระบบตอไปน้ีจะ

กลาวถึงวิธีการสรางDFD 

 สิ่งที่อยูภายนอกระบบกับDFDระดับสูงสุดDFDเทาน้ันที่จะแสดงสวนที่อยูภายนอกระบบ 

สวนน้ีมีความสําคัญเพราะวาเปนสวนที่บอกวาระบบน้ันๆไดรับขอมูลมาจากที่ใด และผลลัพธตางๆ

ถูกสงไปที่ใดบางDFDในระดับลึกลงไปจะไมแสดงสิ่งที่อยูนอกระบบคือ ไมมีสิ่ ง น้ี เปน

สวนประกอบ 

 โดยปกติหรือถาเปนไปไดเราจะวางแหลงที่มาของขอมูลไวทางซายมือของDFDและสวน

ภายนอกที่รับผลลัพธของระบบจะอยูทางขวามือทั้งน้ีเพื่อใหอยูรูปแบบของกระแสขอมูลจากซาย

ไปขวาแตในหลายๆกรณีไมอาจเขียนตามแนวทางน้ีไดเน่ืองจากบางคร้ังอินพุตและผลลัพธอาจเปน
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สิ่งเดียวกันในกรณีน้ีเราจะวางขอมูลและผลลัพธในที่ที่เหมาะสมซึ่งอาจจะอยูเหนือโปรแซลหรือใต

โปรเซลก็ได 

 ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

  นายปยะชัย  อภิชาติวัฒนะ และ นายณิติพงษ  ผาใต(2560)โครงการระบบ

ฐานขอมูล ระบบจองสนามแบดมินตัน การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อลดปญหาสนามกีฬาไมเพียงพอ เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการจองสนามแบดมินตัน เพื่อบริการลูกคาที่มาใชบริการใหมีความสะดวก

รวดเร็ว ขอบเขต สามารถตรวจสอบลูกคาที่จองสนามได สามารถตรวจสอบจํานวนลูกคาที่จองได 

สามารถคํานวณคาบริการจองสนามได สามารถออกใบเสร็จรับเงินได โปรแกรมที่ใช Visual Studio 

2010 ใชในการออกแบบระบบฐานขอมูล Microsoft Access 2010 ใชทําฐานขอมูล 

  นายสุกฤษฏ  ไกรกวีและนายพิทยา แพงนคร(2560)โครงการ เว็บไซตระบบขาย

สินคาออนไลนประเภท ออลมอเตอรไทยแลนด การจัดทําโครงการคร้ังน้ีเพื่อใหมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัดทําระบบขายสอนคาออนไลนประเภทสินคา ออลมอเตอรไทยแลนดแลวยัง

เปนการฝกทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เปนขั้นตอนในการวางแผน ในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อพัฒนาเว็บไซตการซื้อขายสินคาออนไลนใหดียิ่งขึ้น มีระบบสมัครสมาชิก ล็อกอินโดยใช

โปรแกรม Adobe Dremweaver Cs6 

  นายวฤนาท ทับทิมทอง(2560) โครงการระบบฐานขอมูลขายรองเทา การจัดทํา

โครงการน้ีไดศึกษารูปแบบฐานขอมูลในลักษณะโปรแกรมรานคาเพื่อสนองความตองการของผูใช

โปรแกรมซื้อขายสินคาไดและเปนประโยชนตอผูที่ตองการศึกษาเรียนรูระบบฐานขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น 

 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

 1.โปรแกรม  Appserv 2.5 10  เพื่อใชในการสรางเว็บเซิรฟเวอร 

 2.โปรแกรม  Editplus  เพื่อใชในการเขียนภาษา  HTML,PHP 

 3. ภาษา SQL เพื่อใชในการเชื่อมตอฐานขอมูล  
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บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

 

3.1 การออกแบบระบบงาน Flowchart 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน Flowchart 
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 3.1.1 สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 

 

                                                                          

                                                                                             

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 Flowchart ระบบงานในปจจุบันสําหรับผูดูแลระบบ 
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3.1.2 สําหรับผูลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 3.3 Flowchart ระบบงานในปจจุบันสําหรับผูลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกขอมูล 

ตรวจสอบ 

ยืนยัน 

จบ 

เร่ิมตน 

กรอกขอมูลผูลงทะเบียน 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram)  

 

 
  

 

รูปท่ี 3.4 การออกแบบแผนภาพบริบท 

0 
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3.3 การออกแบบ Story Board 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 ฟอรมเมนูหลัก 

 

 
 

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 

ฟอรมนักเรียน 

ฟอรมรายวิชา 

ฟอรมลงทะเบียน รายงานวิชา 

รายงานนักเรียน 

พิมพใบลงทะเบียน 

ออกจากโปรแกรม 

 
 

ขอมูลนักเรียน 

 รหัสนักเรียน 

ช่ือ-นามสกุล 

ระดับช้ัน 

ที่อยู 

เบอรโทรศัพท 

เพ่ิมขอมูล ลบขอมูล แกไขขอมูล บันทึกขอมูล 

รูปท่ี 3.6 ฟอรมนักเรียน 

 

 

 

 



 
 
 

 

29 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ขอมูลรายวิชา 

 

 

 

รหัสวิชา 

ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิจ 

ลบขอมูล แกไขขอมูล บันทึกขอมูล เพ่ิมขอมูล 

รูปท่ี 3.7 ฟอรมรายวิชา 

รูปท่ี 3.8 ฟอรมลงทะเบยีน 

ขอมูลลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

เลขที่ลงทะเบียน 

รหัสวิชา 

ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

จํานวนเงนิ 

เพ่ิมขอมูล ลบขอมูล แกไขขอมูล บันทึกขอมูล 
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3.4 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

  
  
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9  E-R Diagram ระบบโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 

 

 

3.5  พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  

1. ชื่อตารางขอมูลนักเรียน 

 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด 

1 รหัสนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 5 

2      ชื่อ-นามสกลุ Text 30 

3      ระดับชั้น Text 5 

4     ที่อยู Text 50 

5  เบอรโทรศพัท Text 10 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขอมูลนักเรียน 

ลงทะเบียนเรียน นักเรียน รายวิชา 

เลขทีใ่บ 

ลงทะเบียน 

วันที่

ลงทะเบียน

 

จํานวน

หนวยกิต 
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ลงทะเบียนเรียน 

ตรวจสอบลงทะเบียนเรียน 

ตรวจสอบหองเรียน 

นักเรียนที่ไมไดลงทะเบียน 

        2.ชื่อตารางวิชา 
   

  ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด 

1 รหัสวิชา Text 6 

2 ชื่อวิชา Text 30 

3 จํานวนหนวยกิต number long integer 

 

 

 

ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด 

1 เลขทีใ่บลงทะเบยีน text 7 

2 รหัสนักศึกษา Text 6 

3 รหัสวิชา Text 30 

4 วันทีล่งทะเบยีน number long integer 

5 จํานวนเงนิ number long integer 

 

 

3.6 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต  ( Site  Map ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 3.10 การออกแบบ ( Site  Map) 

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางลงทะเบียน 

ตารางท่ี 3.2  ตารางรายวิชา 
3.ชื่อตารางลงทะเบียนเรียน 

หนาหลัก 

หนาหลัก 
ออกจากระบบ 

วิชาเรียน 
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ยืนยันการตรวจสอบผูสมัคร 

แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน 

 

รายงานการรับขอมูลการสมัคร 

1.1 

คียขอมูล 

เขาสระบบ 

Amid 

 

1.3 

ยืนยันการ 

เขาสระบบ 

เพ่ิม/ลบขอความ 

3.7 แผนภาพการไหลขอมูล (Data Flow Diagram) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                      รองขอขอมูลผูสมัคร 

 

           แสดงรายละเอียดที่รองขอ  

 

 

 

รูปท่ี 3.11 DFD Level 1 

 

 

  

                  

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

รูป 3.12  แสดงการ Login DFD Process 1Level 2 

1 

เขาสูระบบ 

2 

ขอมูลผูลงทะเบียน 

3 

รับขอมูลผู 

ลงทะเบียน 

D แฟมขอมูลผูสมัคร 

Admin 

ช่ือผูใชรหัสผาน 

User 

1.2 

ตรวจสอบการ 

เขาสูระบบ 

Process2 : ขอมูลผูลงทะเบียน 

 



 
 
 

 

34 

2.1 

ขอมูลผูลงทะเบียน 

2.2 

แสดงขอมูลผู

ลงทะเบียน 

User 

Process 3 :รับขอมูลผูลงทะเบียน 

แสดงรายละเอียดที่รองขอ 

รับขอมูลการสมัคร 

รองขอขอมูลผูลงทะเบียน

  

3.2 

กรอกขอมูล 

ผูลงทะเบียน 

3.3 

บันทึกขอมูล 

 
D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

รูปท่ี 3.13  แสดงขอมูลลงทะเบียน  DFD Process 2Level 3 

  

  

 

 

 

 

 

               

                                          

 

 

  

 

  

                                                       

                                                       

รูปท่ี 3.14 แสดงการรับขอมูลลงทะเบียน  DFD  Process 3  Level  4 

3.1 

รับขอมูลการ

ลงทะเบียน 

Admin 

User 

แฟมขอมูลผูสมัคร 
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3.8 การออกแบบขอมูลนําเขา  ( Input data) 

 1. ฟอรมการเขาสูระบบ 

 2. ฟอรมขอมูลผูลงทะเบียนเรียน 

  

3.9  การออกแบบสิ่งนําออก (Output data ) 

1.จอคอมพิวเตอร 

2.จอโปรเจคเตอร



 
 

บทที ่4 

  ระบบโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

1. CPU Intel Pentium® Dual-core 2.10GHz 

2. RAM 3.00GB 

3. VGA on Board 

4. HDD 10 GB 

5. จอภาพ 

6. คียบอรด 

7. เมาส 

8. Flash drive Kingston 29 GB 

9. เคร่ืองปร้ินท Cannon 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใช ในการพัฒนา 

             1.โปรแกรม  Adobe  Photoshop CS6  เพื่อใชในการตกแตงรูปภาพ 

 2.โปรแกรม  Appserv 2.5 10  เพื่อใชในการสรางเว็บเซิรฟเวอร 

 3.โปรแกรม  Editplus  เพื่อใชในการเขียนภาษา  HTML,PHP 
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4.3 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Appserv-win32-8.6.0 

 

 

 

 

                      Appserv-                                                                      win32-8.6.0 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 double click ที่ตัวโปรแกรม Appserv-win32-8.6.0 

 

 

 

 

               รูปท่ี 4.2  แสดงหนาตางแจงเตือนในการติดต้ังโปรแกรม 
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รูปท่ี 4.3 รอสักครูจะปรากฏหนาจอ Welcome ใหกดปุม Next เพื่อไปยังหนาตางตอไป 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 กดปุม I agree เพื่อยอมรับขอตกลงในการใชซอฟตแวร 
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รูปท่ี 4.5 กําหนดโฟลเดอรสําหรับติดต้ังโปรแกรม Appserv จากน้ันกดปุม Next 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6  เลือกองคประกอบ (Components) สําหรับการติดต้ังแลวกดปุม Next 
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รูปท่ี 4.7  จะปรากฏหนาจอสําหรับในการกรองขอมูลของเซิรฟเวอร (Server Information) 

ประกอบชื่อเซิรฟเวอรหรือยูอารแอล (URL),อีเมลของผูดูแลเซิรฟเวอร,พอรตสําหรับใชงาน กรอก

ชื่อ Server Information  และ E-mail จากน้ันกดปุม Next เพื่อไปหนาตอไป 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดคาสําหรับ MySQL Server ซึ่งตองระบุรหัสผาน 

(Password) สําหรับ root ,ชุดภาษา (Character Sets and Collations) ที่ใช หลังจากกําหนดคาดังกลาว

แลวใหกดปุม Install 
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รูปท่ี 4.9 หลังกําหนดคาสําหรับ mySQL Server แลวตัวติดต้ังจะดําเนินการติดต้ัง

องคประกอบตางๆลงในระบบ 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหกดปุม Finish 
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รูปท่ี 4.11 ระบบจะทําการสตารท (Start) โปรแกรม Apache 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 เมื่อสตารท Apache Http Server เสร็จ ใหทําการเปดโปรแกรมเว็บบราวเซอร

และพิมพ localhost/club   ลงไปในชองรับ URL(Address Bar) หากโปรแกรม Apache ทํางานได

เปนปกติจะปรากฏดังรูปภาพ 
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รูปท่ี 4.13 สําหรับองคประกอบตางๆ ของ Appserv จะถูกติดต้ังไวที่โฟลเดอร C:\Appserv 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอรและพิมพ phpMyAdmin หรือคลิกที่ phpMyAdmin 

Database Manager Version 2013 เพื่อทําการเขาสูระบบฐานขอมูลภายในเคร่ือง 
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รูปท่ี 4.15 จะปรากฏหนาตางใหใส “ชื่อผูใช”และ”รหัสผาน”ที่ทําการติดต้ังต้ังแตตอนลง

โปรแกรม โดยชื่อผูใชจะเปน”root” สวนรหัสผานน้ันเปนรหัสที่ต้ังขึ้น ในรูปภาพที่----- *กรณีที่ลืม

รหัสผาน ใหทําการลบโปรแกรมAppserv ออก แลวทําการติดต้ังใหม 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว ใหพิมพ”store” ลงในชองการสรางฐานขอมูลใหม 

จากน้ันคลิก “สราง” เพื่อทําการสรางโฟลเดอรฐานขอมูลขึ้นมา *พิมพตามตัวอักษรที่ใหไวหามมีตัว

ใหญหรือพิมพตกหลนเด็ดขาด 
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รูปท่ี 4.17  เมื่อทําการกดสราง และปรากฏหนาจอดังภาพแลว แสดงวาไดสรางโฟลเดอร

ของฐานขอมูลเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.18 คลิกเลือกที่ “Import” จากน้ันคลิก “เลือกไฟล” เพื่อทําการนําฐานขอมูลลง

โปรแกรมมาลงภายในเซิรฟเวอรของเคร่ือง 
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รูปท่ี 4.19 เมื่อคลิกปุมเลือกไฟลจะปรากฏหนาตางขึ้น ใหทําการเปดโฟลเดอร Program 

Wed ที่ลงไวในเคร่ือง จากน้ันเลือกไฟลแลวกด Open เพื่อทําการเลือกไฟล 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 หลังจากน้ันทําการเลือกไฟลเสร็จแลว ใหกดปุม “ลงมือ” เพื่อนําฐานขอมูลของ

โปรแกรมเขาสูเซิรฟเวอร 
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รูปท่ี 4.21 เมื่อนําฐานขอมูลของโปรแกรมเขาสูเซิรฟเวอรเรียบรอยแลว จะปรากฏตาราง

ของฐานขอมูล ดังภาพ ซึ่งเปนอันเสร็จสมบรูณในการติดต้ังระบบฐานขอมูล 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.22 ไปที่ไดรฟ C จากน้ันเปดโฟลเดอร Appserv แลว ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร www 
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รูปท่ี 4.23  ใหทําการคัดลอกไฟลงานของโปรแกรมไปวางไวในโฟลเดอร www 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.24  เมื่อทําการคัดลอกไฟลงานไปใสไวในโฟลเดอร www แลว ก็จะสามารถเปด

งานผานโปรแกรม Appserv ได 

 

 



48 
 

4.4 วิธีเขาโปรแกรมมีวิธีการดังตอไปน้ี  

ไปที่ทูบารพิมพวา localhost/ club 

 

รูปท่ี 4.25 พิมพ localhost แลวกด Enter 
 

คลิกเขาสูเว็บไซต 

 

รูปท่ี 4.26 โปรแกรมเขาสูเว็บไซต 
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4.5 วิธี ใชงานโปรแกรม 

1.หนาหลักเขาไปใชงานโปรแกรม  

 

รูปท่ี 4.27 หนาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

2.หนาแสดงรายวิชา 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.28 หนาแสดงระบบของรายชื่อวิชา 
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3.หนาแสดงลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

4.หนาแสดงการตรวจสอบการลงทะเบียน 

 

                                         รูปท่ี 4.30 หนาระบบของการตรวจสอบลงทะเบียน 

 

 

รูปท่ี 4.29 หนาระบบของลงทะเบียนเรียน 
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5.หนาแสดงการตรวจสอบหองเรียน 

 

รูปท่ี 4.31 หนาระบบของการตรวจสอบหองเรียน 

 

6.หนาแสดงรายชื่อนักเรียนที่ยังไมลงทะเบียน 

 

รูปท่ี 4.32 หนาระบบรายชื่อนักเรียนที่ไมลงทะเบียน 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

5.1.1 สรุปผลโครงการ  

1. ไดฐานขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น 

2. เพิ่มความสะดวกในการศึกษาคนควาและเปนการเพิ่มความรูความเขาใจใหกับผูที่

ศึกษาผานทางขอมูล 

3.ศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

4.ศึกษาการเขียนภาษาPHP 

5.ศึกษาการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูลดวยภาษาPHP 

6.ศึกษาการออกแบบระบบฐานขอมูลสมาชิกดวยโปรแกรม PHPMyAdmin 

  

5.1.2 ขนาดของโปรแกรมแตละไฟล 

ลําดับที่ ช่ือไฟล ขนาด หมายเหตุ 

1.  template-index.php 3 KB หนาเขาสูเว็บไซต 

2.  template-index.php 13KB หนาเว็บไซตและหนาหลัก 

3.  index.php KB แสดงขอมูลวิชาเรียน 

4.  index.php KB แสดงขอมูลลงทะเบียนเรียน 

5.  index.php  KB แสดงขอมูลการตรวจสอบลงทะเบียน 

6.  index.php  KB แสดงขอมูลการตรวจสอบหองเรียน 

7.  index.php  KB แสดงขอมูลตรวจสอบที่ยังไมลงทะเบียน 

  

ตารางท่ี 5.1 ขนาดของโปรแกรมฐานขอมูลโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
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5.1.3 ขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1. การออกแบบไมคอยเปนที่นาพอใจไมคอยเปนระเบียบ 

2. การผิดพลาดของโคดในการเขียนระบบไมตอบสนองคําสั่ง 

5.1.4 ขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1. การคิดคํานวณเงินในระบบอาจทําใหเกิดการเก็บเงินที่ผิดพลาด 

2. ภาพอาจมีขนาดเล็กเกินและมองเห็นไมชัด 

 

5.2  ปญหาและอุปกรณในการดําเนินงาน 

1. โปรแกรมที่ใชพัฒนาไมรองรับระบบปฏบิัติการเกาๆ 

2. โปรแกรมที่ใชพัฒนาคอนขางใชทรัพยากรเยอะทําใหการพัฒนาเกิดความลาชา 

3. สมาชิกในกลุมมีเวลาในการทํางานไมตรงกัน 
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5.3 สรุปการดําเนินงานจริง 

 

ตารางท่ี 5.2  สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 

หมายเหตุ    เสนสีดํา    คือ  ระยะเวลากําหนด 

 เสนสีแดง คือ  ระยะเวลาในการดําเนินงานจริง  

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 

มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 ระยะเวลา 

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

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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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ A4 1 270 

2 คา Print เอกสาร 300 1,500 

3 คาเขาเลม 1 200 

4 คาซีดี+กลองซีดี 1 30 

5 คาสกีนแผนซีดี 2 100 

รวมเปนเงิน 2,100 

                                            

                                       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.   นางสาวปรียา โชคเมตตาธรรม  รหัสนักศึกษา  40046  ระดับ ปวส.2/31 

              2.   นายอารักษ  เทียมคํา                                  รหัสนักศึกษา  39579  ระดับ ปวส.2/31 

  

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท  ระบบฐานขอมูล 

ชื่อโครงการภาษาไทย     ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนของโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ      System  ST.Joseph  Thiphawan  School 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

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

                                             (นางสาวปรียา  โชคเมตตาธรรม ) 

                                                                                                                    หัวหนากลุมโครงการ  
 

            ผาน                     ไมผาน         

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

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

              ลงชื่อ ........................................                                                          ลงชื่อ ........................................                             

      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 



  

 
ATC.0201 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  8  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษารวมโครงการ 

เรียน อาจารย ดิฐประพจน  สวุรรณศาสตร 

ขาพเจา  1.   นางสาวปรียา โชคเมตตาธรรม รหัสนักศึกษา  40046  ระดับ ปวส. 2/31 

              2.   นายอารักษ  เทียมคํา                     รหัสนักศึกษา 39579  ระดับ ปวส. 2/31 

  

 

 มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร มาเปนที่ปรึกษารวมโครงการของ

กลุมขาพเจา ซึ่งไดจัดทําโครงการประเภท เว็บไซต  ชื่อโครงการภาษาไทย “ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนของ

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล”  

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวขอโครงการมาดวย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

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

                     (นางาวปรียา  โชคเมตตาธรรม)                                               (นายอารักษ   เทียมคํา) 

                
 

             

 

 

 

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

                                                         (อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร) 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  24  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 1) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นางสาวปรียา โชคเมตตาธรรม รหัสนักศึกษา  40046  ระดับ ปวส. 2/31 

              2.   นายอารักษ  เทียมคํา                     รหัสนักศึกษา  39579  ระดับ ปวส. 2/31  

   

  

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซต 

ชื่อภาษาไทย          ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนของโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 

 ชื่อภาษาอังกฤษ    System  ST.Joseph  Thiphawan  School 

 

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 

                                                (นางสาวปรียา  โชคเมตตาธรรม) 

                                                                                                                      หัวหนากลุมโครงการ  



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทึกรายงานความคืบหนา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

  โครงการเว็บไซต เร่ือง ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนของโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 

   System  ST.Joseph  Thiphawan  School 

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

ท่ีปรึกษาหลักโครงการ อาจารย ฐิติรัตน นัยพัฒน 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

ลําดับ รายการ วัน/เดือน/ป อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม 

ภาคเรียนที่ 1/2561 

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

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

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

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

5 สงเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

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

  

ภาคเรียนที่ 2/2561 

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.   นางสาวปรียา โชคเมตตาธรรม  รหัสนักศึกษา  40046  ระดับ ปวส. 2/31 

 2.   นายอารักษ                      เทียมคํา                                   รหัสนักศึกษา  39579  ระดับ ปวส. 2/31 

4.   นางสาวคอมพิวเตอร        บริหารธุรกิจ  ปวช. 3/xx 

โครงการประเภท เว็บไซต 

เร่ือง  ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลนของโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
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ประวัติผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปรียา  โชคเมตตาธรรม  เกิดเมื่อวันที่ 08  กันยายน  2534 

สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่6จากโรเรียนขุนแมลาเมื่อปการศึกษา

2548 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนแมโถป

การศึกษา 2551 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

แมโถเมื่อปการศึกษา 2554 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการป

การศึกษา 2561 

เบอรโทรศัพท  090-1296846 

E-mail : priyachokmettatham@gmail.com 
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       นายอารักษ  เทียมคํา  เกิดเมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2540 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนประภามนตรี 3  เมื่อ

ปการศึกษา 2554 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

บางพลีราษฎรบํารุง เมื่อปการศึกษา 2557 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการปการศึกษา 2561 

เบอรโทรศัพท  097-3318910 

E-mail : divinesleep01@gmail.com 

Line ID : 097-3318910 
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