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บทคัดย่อ 
 ช่ือโครงการ เว็บไซต์ขายสินคา้ออนไลน์ประเภทเคร่ืองประดบั มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการแก่ผูท่ี้สนใจ และเพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่การสั่งซ้ือ ขอบเขตการศึกษาสมคัร
สมาชิก มีขอ้มูลสินคา้และราคาอยา่งชดัเจน สามารถล็อคอินเขา้สู่ระบบได ้มีการค านวณราคา มีช่องทาง
การช าระเงิน มีการออกแบบ มีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช ้Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการ
ออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์Adobe Dreamweaver CS6 ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต์ Adobe Illustrator CS6 ใช้ใน
การออกแบบโลโกเ้วบ็ไซต ์
 โครงการน้ีท าออกมามีช่องทางการช าระเงินหลายช่องทาง สามารถแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ได ้
ขนาดของโปรแกรม 2 กิกะไบตผ์ลการด าเนินงานตวัโปรแกรมทั้งหมดเป็นไปตามท่ีผูจ้ดัท าวางแผนไว้
ทุกอยา่งตรงกบัวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัท า  
 เวบ็ไซต์ขายสินคา้ออนไลน์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะท าให้ระบบไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย
สะดวกต่อการสั่งซ้ือเคร่ืองประดบั และเก็บขอ้มูลลูกคา้ และมีการค านวณราคาสินคา้ และช าระเงินได้
อยา่งสะดวก และยงัท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยลง 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ
จดัท าโครงการใหเ้สร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

คณะผูจ้ดัท าโครงการเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ประเภทเคร่ืองประดับ ต้องขอกล่าว
ขอบคุณคณะอาจารยท่ี์ให้ค  าแนะน าต่าง ๆ  อาจารยน์ราภรณ์ บวันุช อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  อาจารย์
ฐิติรัตน์ นยัพฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และคณะกรรมการท่ีให้ค  าแนะน าและการแกไ้ข ขอขอบคุณ
บิดาและมารดาท่ีให้ทุนทรัพยใ์นการท าโครงการและขอบคุณเพื่อนท่ีช่วยเป็นก าลงัใจและคอยให้
ค  าปรึกษาและร่วมกนัท าโครงการในคร้ังน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
 สุดทา้ยกลุ่มโครงการเวบ็ไซต์ขายสินคา้ออนไลน์ประเภทเคร่ืองประดบั ขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีคอยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าท่ีดีมาตลอดและขอบคุณเพื่อนสมาชิกในกลุ่มท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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 การจัดท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 3204-8501 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงการ
ประเภทเวบ็ไซต์ขายสินคา้ออนไลน์ประเภทเคร่ืองประดบั โดยมีการสร้างเวบ็ไซต์ ท่ีเป็นเวบ็ไซต์
ขายสินคา้ออนไลน์ประเภทเคร่ืองประดบั  ซ่ึงสามารถใชง้านได ้

เวบ็ไซต์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท านั้น ประกอบไปดว้ยสินคา้ต่าง ๆ และหน้าแรกจะเป็น
หน้าตวัอยา่งสินคา้ท่ีลดราคา และเป็นสินคา้ใหม่ จากนั้นเป็นเมนูต่าง ๆ ของเวบ็ไซต์ มีหน้าสมคัร
สมาชิก มีหนา้ตะกร้าสินคา้ และมีช่องทางการช าระเงินหลายช่องทาง 

สุดทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การท าโครงการน้ีจะไดใ้ห้ความรู้แก่ผูท่ี้ไดรั้บชม
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ท่ีสนใจในเร่ืองน้ีได้น าไป
ประยุกต์ใช้และหนังสือโครงการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มาศึกษาไม่มากก็น้อย หากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ดัท าขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี และจะพฒันาผลงานต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ 

ปัจจุบนัมีความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีไปไกลมาก อินเทอร์เน็ตจึงเขา้มามีส่วนส าคญัใน
การด ารงชีวิตประจ าวนั ไม่วา่จะเป็นการติดต่อธุรกิจบนเครือข่ายหรือการติดต่อซ้ือขายสินคา้ผ่าน
ทางเวบ็ไซตต่์างๆ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่การสั่งซ้ือสินคา้ 

ร้านคา้ออนไลน์ของเราเป็นร้านคา้ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีเป็นนิยมในกลุ่ม
วยัรุ่นและวยัท างาน ลูกคา้สามารถเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องเราเพียงแค่ปลายน้ิวก็
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ช าระค่าสินคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ไดทุ้กท่ีทุก
เวลาตลอด 24 ชัว่โมง และสามารถรอรับสินคา้ท่ีหนา้บา้นของคุณโดยท่ีไม่ตอ้งออกไปขา้งนอกให้
วุ่นวาย ดว้ยเหตุน้ีอินเทอร์เน็ตจึงเขา้มามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก จึงไดมี้การจดัท าโครงการเวบ็ไซต์
เก่ียวกบัประเภทสินคา้เคร่ืองประดบัข้ึน 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงได้เล็งเห็นถึงความตอ้งการของคนในปัจจุบนั เราจึงจดัท าเว็บไซต์
ประเภทธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ เคร่ืองประดบัข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้สนใจ
และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้และการบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงกำร 
1. เพื่อสร้างเวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ประเภทเคร่ืองประดบั 
2. เพื่อใหลู้กคา้ท่ีสนใจเคร่ืองประดบัเขา้มาดูขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้
3. เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ได ้
4. เพื่อพฒันาเวบ็ไซตก์ารเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานขอ้มูลดว้ยภาษา PHP 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1. มีการสมคัรสมาชิก 
2. มีขอ้มูลสินคา้และราคาอยา่งชดัเจน 
3. สามารถใหผู้เ้ขา้ใชเ้ขา้ล็อคอินระบบได ้
4. มีการค านวณราคาสินคา้ใหผู้ใ้ชง้าน 
5. มีช่องทางการช าระเงินหลายช่องทาง 
6. มีการออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์
7. มีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลกบัเวบ็ไซตด์ว้ย PHP 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ไดเ้วบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ประเภทเคร่ืองประดบั 
2. ไดเ้ปิดโอกาสใหก้บัลูกคา้ท่ีสนใจเคร่ืองประดบัเขา้มาดูผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้
3. ไดอ้ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ขา้ใชใ้นการหาสินคา้เก่ียวกบัเคร่ืองประดบั 
4. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์สามารถเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานขอ้มูลดว้ยภาษา PHP 
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1.5  แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

ตำรำงที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รำยกำร ภำคเรียนที ่1 
มถุินำยน 61 กรกฎำคม 61 สิงหำคม 61 กนัยำยน 61 

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

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                27-28 มิถุนายน 61 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน์)  

                29 มิถุนายน -3 
กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                5  กรกฎาคม 61 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                9 กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี 2                 18-25 กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี 3                 1-17 สิงหาคม 61 

สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                20-24 สิงหาคม 61 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 61 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม  
50% 

                10-16 กนัยายน 61 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
60% 

                17-23 กนัยายน 61 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
70% 

                24-30 กนัยายน 61 

รำยกำร ภำคเรียนที ่2 
พฤศจกิำยน 61 ธันวำคม 61 มกรำคม 62 กมุภำพนัธ์ 62 ระยะเวลำ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหนา้ 90%                 2 พฤศจิกายน 2561 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2561 

ส่งบทท่ี 4                  11-21 ธนัวาคม 61 

ส่งบทท่ี 5                 14-26 มกราคม 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 27 มกราคม –  
3  กุมภาพนัธ์ 2562 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้  
1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์

 2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการออกแบบหนา้เวบ็ไซต์ 
3. โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใชใ้นการออกแบบโลโก ้

 
1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ 

1. กระดาษA4 2 รีม 300 
2. แผน่CD 2 แผน่ 50 
3. ค่าเยบ็เล่ม 1 เล่ม 150 

4. ค่าน ้าหมึก 1 อนั 500 

รวมเป็นเงิน 1,000 
 

ตำรำงที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที ่2 
ระบบงานและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ระบบงานในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการช าระเงิน 

 

กรอกขอ้มูล 

 

เขา้สู่เวบ็ไซต ์

 

ตรวจสอบสมาชิก 

 

เขา้สู่ระบบ 

 

สัง่ซ้ือสินคา้หรือไม่ 

 

สัง่ซ้ือสินคา้ 

 
ค านวณราคา 

 

บนัทึกขอ้มูล 

 

สมคัร 

จบการท างาน 

 

เร่ิมตน้  

N 

N 

Y

N 

Y

N 

รูปที ่2.1 Flow chart ระบบงานในปัจจุบนั 
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ปัจจุบนัเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการขายสินคา้ออนไลน์ต่างๆ มีจ านวนมากและมีการขายผา่น 
ช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก แต่ละเวบ็ไซตก์็เสนอรูปแบบไม่เหมือนกนั มีความแปลกใหม่ 
แตกต่างกนัไป และมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยไีปไกลมาก ทั้งดา้นการคมนาคม ดา้นการ 
ติดต่อการส่ือสารทาง Internet จึงเขา้มามีส่วนส าคญัในการด ารงชีวติประจ าวนั ไม่วา่จะเป็นการ 
ติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดต่อซ้ือขายสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตต่์างๆ 

การซ้ือขายปัจจุบนัผูซ้ื้อบางกลุ่มมีความตอ้งการหาสินคา้ไดย้าก หรือสินคา้ท่ีมาจากต่าง 
ประทศ จึงยากต่อการซ้ือขาย และสินคา้บางชนิดท่ีเป็นสินคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บความนิยมทางทอ้งตลาด 
ดว้ยความท่ีวา่การเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีสามารถเช่ือมทุกคนจากทุกมุมโลก การพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (องักฤษ: Electronic commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือพาณิชยกรรม 
ออนไลน์ การท าธุรกรรมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถกระท าผา่น 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ แมก้ระทัง่ซ้ือขายออนไลน์ แต่ก็มีช่องโหว ่ผูซ้ื้ออาจ 
ไม่แน่ใจวา่สั่งซ้ือแลว้จะไดรั้บสินคา้จริง หรือไดรั้บสินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามคาดหวงั หรือสินคา้ช ารุด 
เสียหายหรือสูญหาย ขอ้มูลสินคา้บางอยา่งอาจมีการโออ้วดคุณภาพสินคา้เกินจริง โดยท่ีเราไม่ 
สามารถตรวจสอบไดใ้นระบบกฎหมายของไทย ยงัไม่มีการใหค้วามคุม้ครองอยา่งทัว่ถึงเพียงพอ 
ความปลอดภยัในขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตจึงยงัไม่ปลอดภยัพอ จึงตอ้งมีระบบการกระท าท่ีท าลูกคา้ 
ไวว้างใจในการซ้ือขาย เช่น สามารถเช็คประวติัของผูซ้ื้อขายสามารถติดต่อผูข้ายไดโ้ดยตรงโดยมี 
เบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยูจ่ริงตามบตัรประชาชนก ากบัมีการออกใบเสร็จ ใบซ้ือขาย และใบส่งของ 
เป็นหลกัฐานแก่ลูกคา้เพื่อความมัน่ใจของลูกคา้ในการซ้ือ 

การขายสินคา้ผา่นเวบ็ไซตคื์อ การท าใหลู้กคา้มัน่ใจ และวางใจผูข้ายสินคา้มากท่ีสุดคณะ 
ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าระบบขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีมีระบบการขายท่ีมาตรฐาน ตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน 
ในการท างานมีการออกใบเสร็จยนืยนัในการซ้ือสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ หากผูซ้ื้อตอ้งการท่ีจะสอบถาม 
รายละเอียดสินคา้ สามารถสอบถามได ้ผา่นช่องทาง Line Facebook สามารถท าการสอบถามได ้
ทนัทีผา่นหนา้ Chat ในระบบของเราตลอดระยะเวลาในการท างานท่ีก าหนดไว ้หากนอกเวลาท่ี 
ก าหนดทางร้านก็สามารถโทรสอบถามได ้24 ชม.จึงท าให้ลูกคา้มัน่ใจวา่ไดรั้บสินคา้แน่นอน 
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2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 
 1. ปัจจุบนัไม่มีการอธบายหรือแนะน าสินคา้ท่ีชดัเจนถึงสรรพคุณของสินคา้หรือโออ้วด
สรรพคุณเกินจริง 
 2. ปัญหาดา้นการหาขอ้มูลในการจดัท าเวบ็ไซตก์ารออกแบบ พฒันาเวบ็ไซต ์ตกแต่งลูกเล่น
สีสัน ไม่ค่อยดึงดูดลูกคา้เท่าไหร่ ท าใหเ้วบ็ไซตน่์าสนใจตอ้งใช ้ความรู้ทกัษะ ความสามารถมาก 
 3. ปัจจุบนัผูซ้ื้อไม่นิยมไปซ้ือถึงตลาดหรือหนา้ร้านเอง 
 

2.3 การวเิคราะห์และความต้องการของระบบใหม่ 
 1. ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปซ้ือตามทอ้งตลาดโดย
สามารถสั่งซ้ือผา่นเวบ็ไซตไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 2. สามารถพฒันาออกแบบหนา้ร้านขายสินคา้ไดต้ามใจและไม่เสียค่าใชจ่้ายในการตกกแต่ง
หนา้ร้าน การเช่าสถานท่ี ซ่ึงสามารถขายไดผ้า่นหนา้เวบ็ไซต ์
 3. มีการสร้างเวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ โดยการบอกขอ้มูลท่ีใชใ้นการผลิตอยา่ง ชดัเจน
และมีการรีววิหลงัการขาย การประชาสัมพนัธ์ใหก้บัลูกคา้ผา่นเวบ็ไซต ์
 

2.4 ทฤษฎีและระบบงานทีเ่กี่ยวข้อง 

E-Commerce หรือ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินธุรกิจโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีองคก์รไดว้างไว ้เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการ การโฆษณา

ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่จะเป็นโทรศพัท ์โทรทศัน์ วิทย ุหรือแมแ้ต่อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ่้าย และเพื่มประสิทธิภาพขององคก์ร โดยการลดบทบาทองคป์ระกอบ

ทางธุรกิจลง เช่น ท าเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดงัเก็บสินคา้ หอ้งแสดงสินคา้ รวมถึงพนกังาน

ขาย พนกังานแนะน าสินคา้ พนกังานตอ้นรับลูกคา้ เป็นตน้ จึงลดขอ้จ ากดัของระยะทาง และเวลาลง 
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ความหมายของ E-Commerce 
E-Commerce ย่อมาจาก Electronic Commerce หรือท่ีเรียกว่า พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดย

ความหมายของค าวา่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีผูใ้หค้  านิยามไวเ้ป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีค  าจ  ากดัความ
ใดท่ีใชเ้ป็นค าอธิบายไวอ้ยา่งเป็นทางการ ซ่ึงมีดงัน้ี 

E-Commerce คือ การด าเนินธุรกิจโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์  
E-Commerce คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภณัฑ์และ

บริการโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
E-Commerce คือ ธุรกรรมทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้ งในระดับ

องค์กรและส่วนบุคคล บนพื้นฐานของ การประมวลและการส่งขอ้มูลดิจิทลัท่ีมีทั้งขอ้ความ เสียง 
และภาพ 

 E-Commerce คือ กิจกรรมเชิงพาณิชยท่ี์ด าเนินการโดยมีการแลกเปล่ียน เก็บรักษา หรือ
ส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร โดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ 
และอ่ืน ๆ 

E-Commerce คือ การใชว้ิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคท์าง
ธุรกิจ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น EDI การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยกีารส่ือสารคมนาคมอ่ืน ๆ โทรทศัน์และการใชอิ้นเทอร์เน็ต  

E-Commerce คือ การซ้ือขายสินค้า บริการ และสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งอินเทอร์เน็ต 
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กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
1. การคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนแรกของการซ้ือสินคา้เป็นการคน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ และ 

น าขอ้มูลแต่ละร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั โดยใช้เว็บไซต์ท่ีนิยม หรือ Search Engines เช่น 
http://www.google.com เป็นตน้  

2. การสั่งซ้ือสินคา้ เม่ือลูกคา้เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการแลว้ จะน ารายการท่ีตอ้งการเขา้สู่ระบบ
ตะกร้าและจะมีการค านวณ ค่าใชจ่้ายทั้งหมด โดยลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนรายการและปริมาณท่ี
สั่งได ้ 

3. การช าระเงิน เม่ือลูกค้าตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ีต้องการ ในขั้นถัดมาจะเป็นการก าหนด
วธีิการช าระเงิน ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของลูกคา้วา่จะเลือกวธีิไหน  

4. การส่งมอบสินคา้ เม่ือลูกคา้ก าหนดวิธีการช าระเงินเรียบร้อยแลว้ จะเขา้สู่วิธีเลือกส่ง
สินคา้ ซ่ึงการส่งมอบสินคา้อาจจดัส่งใหลู้กคา้โดยตรง การใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ หรือส่งผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็นตน้  

5. การให้บริการหลงัการขาย หลงัจากเสร็จส้ินการสั่งสินซ้ือแต่ละคร้ัง ร้านคา้ตอ้งมีบริการ
หลงัการขายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นติดต่อกบัลูกคา้ผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล ์และ
เวบ็บอร์ด 
 
การเร่ิมต้นท า E-commerce 

1.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกคา้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    -  กลุ่มเป้าหมายหลกั คือกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจกบัสินคา้หรือบริการอยา่งชดัเจน จะ 

   เป็นตวัช้ีวดัวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จหรือไม่ 
-  กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มลูกคา้ย่อยท่ีให้ความสนใจกบัสินคา้หรือบริการไม่                   
แน่นอน ซ่ึงอาจพฒันามาเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัไดใ้นอนาคต 

2.  ก าหนดขอบเขตของธุกิจ เป็นการวางแผนให้กบัธุรกิจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จะมี
การพฒันาในส่วนใดบา้งเพื่อเป็นการขยายการเติบโตทางธุรกิจ การก าหนดขอบเขตของธุรกิจ
จะดูจากกลุ่มลูกคา้เป็นหลกั 

 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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ลกัษณะของขอบเขตธุรกจิ สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะคือ  
1. การท า E-Commerce แบบท่ีมีขนาดเล็ก มีลกัษณะดงัน้ี 

-  กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นคนในประเทศ  
-  ออกแบบเวบ็ไซตแ์บบง่ายๆ ตามสไตลข์องสินคา้และกลุ่มเป้าหมาย  
-  ใชร้ะบบตะกร้าในการเก็บสินคา้หรือไม่ก็ได ้ 
-  รูปแบบการช าระเงินอาจใชก้ารโอนผา่นบญัชีธนาคารเท่านั้น 
- การจดัส่งใชก้ารส่งทางไปรษณีย ์ 

2. การท า E-Commerce แบบท่ีมีขนาดใหญ่ มีลกัษณะดงัน้ี 
-  กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นทั้งคนในประเทศและคนต่างประเทศ  
-  ออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งมีความน่าเช่ือถือค่อนขา้งมาก  
-  การประชาสัมพนัธ์ ท่ีเขา้ถึงคนทัว่โลก  
-  มีการใชร้ะบบการสั่งซ้ือและจดัส่งสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน  
-  รูปแบบการช าระเงินส่วนมากเป็นการช าระผา่นบตัรเครดิต 
ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการใชบ้ตัรของลูกคา้ดว้ย  
-  การขยายขอบเขตธุรกิจเป็นไปไดม้ากจึงควรมีการวางแผนท่ีเป็นไปอยา่ง 
รอบคอบ  

3. การเร่ิมตน้สร้างเวบ็ไซต ์โครงสร้างของระบบ E-Commerce องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์
ท่ีท าการคา้แบบ E-Commerce ควรมีระบบการท างาน ดงัน้ี  

ระบบหน้าร้าน 
-  ส่วนประกอบท่ีส าคญัของการคา้แบบ E-Commerce  
-  เป็นระบบต่อเน่ืองจากหนา้ร้าน ถูกใชเ้ม่ือลูกคา้ตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้  
-  ระบบจะแสดงรายการสินคา้ท่ีถูกสั่งซ้ือพร้อมค านวณราคาค่าใชจ่้ายใหท้ราบ  
-  ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนรายการสินคา้ไดจ้นกวา่จะเขา้ถึงขั้นตอนการช าระเงิน 
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ระบบการช าระเงิน 
-  เป็นรูปแบบวธีิการช าระเงินค่าสินคา้ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น การโอนเงินเขา้ บญัชี 
ธนาคาร การช าระดว้ยบตัรเครดิต เป็นตน้  
-  เพื่อความสะดวกของลูกคา้ ผูข้ายควรมีทางเลือกใหลู้กคา้สามารถช าระค่าบริการได ้
  หลายๆทาง  
-  เป็นการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ เพื่อประโยชน์ในการรับขอ้มูลข่าวสารของร้านคา้และการ 
จดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  ผูข้ายสามารถน าขอ้มูลลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ได ้ 
ระบบขนส่งสินค้า 

-  ตอ้งมีทางเลือกหลายทางใหก้บัลูกคา้เช่นเดียวกบัการช าระเงิน  
-  ผูข้ายควรมีการแจง้รายละเอียดในการคิดค่าขนส่งสินคา้ หรือมีการเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซต ์
บริษทัขนส่งเพื่อความสะดวกในการค านวณค่าใชจ่้ายในการขนส่ง  
-  เม่ือผา่นขั้นตอนการสั่งซ้ือแลว้ลูกคา้จะไดห้มายเลขค าสั่งซ้ือ เพื่อใชใ้นการติดตาม 
สถานการณ์จดัส่งสินคา้ไดว้า่อยูใ่นขั้นตอนใด  
-  เป็นระบบท่ีเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ไดว้า่จะไดรั้บสินคา้อยา่งแน่นอน 
 

ขั้นตอนการท าระบบ E-Commerce 
1.  ผูบ้ริโภคท่ีมีธุรกิจอยูแ่ลว้ มีความสนใจท่ีจะน าธุรกิจเขา้สู่ระบบ E-Commerce เร่ิมแรก

ควร ท่ีจะตอ้งเร่ิมจาก 
2.  เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต 
3.  คน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการขาย โดยดูวา่สินคา้อะไร และเขา้ไปดูวา่สินคา้ท่ีคุณมีอยูแ่ลว้นั้น

ใน อินเทอร์เน็ตมีขายหรือไม่ 
4.  เลือกประเภทในการท า E-Commerce และศึกษาวา่ใครเป็นลูกคา้ของธุรกิจ เพื่อท่ีจะได ้

ออกแบบเวบ็ใหเ้หมาะสมกบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมีคนเขา้มาดูเวบ็มากข้ึน 
5.  ติดต่อท่ีปรึกษาต่าง ๆ ตามบริษทัใหค้  าปรึกษา 
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ความหมายของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ (ใช้สัญลกัษณ์ของ Gane & Sarson) 

 

ตารางที ่2.1 ความหมายของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 

   Process หรือ ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ งานท่ีด าเนินการ/ตอบสนองขอ้มูลท่ีรับเขา้ หรือ
ด าเนินการ/ตอบสนองต่อเง่ือนไข/ สภาวะใดๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่ขั้นตอนการด าเนินงานนั้นจะกระท า
โดยบุคคล หน่วยงาน หุ่นยนต ์เคร่ืองจกัร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ตาม โดยจะเป็นกริยา (Verb) 

เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flows) เป็นการส่ือสารระหวา่งขั้นตอนการท างาน 
(Process) ต่างๆ และสภาพแวดลอ้มภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอ้มูลท่ีน าเขา้ไปในแต่
ละ Process และขอ้มูลท่ีส่งออกจาก Process ใชใ้นการแสดงถึงการบนัทึกขอ้มูล การลบขอ้มูล การ
แกไ้ขขอ้มูลต่างๆ สัญลกัษณ์ท่ีใชอ้ธิบายเส้นทางการไหลของขอ้มูลคือ เส้นตรงท่ีประกอบดว้ยหวั
ลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของขอ้มูล 

ตัวแทนข้อมูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หน่วยงานในองคก์ร องคก์รอ่ืนๆ หรือ
ระบบงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตของระบบ แต่มีความสัมพนัธ์กบัระบบ โดยมีการส่งขอ้มูลเขา้
สู่ระบบเพื่อด าเนินงาน และรับขอ้มูลท่ีผา่นการด าเนินงานเรียบร้อยแลว้จากระบบ สัญลกัษณ์ท่ีใช้
อธิบาย คือ ส่ีเหล่ียมจตุรัส หรือส่ีเหล่ียมผนืผา้ ภายในจะตอ้งแสดงช่ือของ External Agent โดย
สามารถท าการซ ้ า (Duplicate) ไดด้ว้ยการใชเ้คร่ืองหมาย \ (back slash) ตรงมุมล่างซา้ย 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูล (Data Store) เป็นแหล่งเก็บ/บนัทึกขอ้มูล เปรียบเสมือนคลงัขอ้มูล 
(เทียบเท่ากบัไฟลข์อ้มูล และฐานขอ้มูล) โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงท่ี
ตอ้งการเก็บ/บนัทึก สัญลกัษณ์ท่ีใชอ้ธิบายคือส่ีเหล่ียมเปิดหน่ึงขา้ง  
Adobe Photoshop CS6 

 
รูปที ่2.2 โปรแกรม Adobe Photoshop 

 
1. เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar ประกอบดว้ย 

1. File หมายถึง รวมค าสั่งท่ีใชจ้ดัการกบัไฟลรู์ปภาพ เช่น สร้างไฟลใ์หม่, เปิด, ปิด, บนัทึก
ไฟล,์ น าเขา้ไฟล,์ ส่งออกไฟล ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัไฟล ์

2. Edit หมายถึง รวมค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขภาพ และปรับแต่งการท างานของโปรแกรม 
เบ้ืองตน้ เช่น ก๊อปป้ี, วาง, ยกเลิกค าสั่ง, แกไ้ขเคร่ืองมือ และอ่ืน ๆ 

3. Image หมายถึง รวมค าสั่งท่ีใชป้รับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size), 
ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอ่ืน ๆ 

4. Layer หมายถึง รวมค าสั่งท่ีใชจ้ดัการกบัเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และ 
การจดัการกบัเลเยอร์ในดา้นต่าง ๆ 

5. select รวม ค าสั่งเก่ียวกบัการเลือกวตัถุหรือพื้นท่ีบนรูปภาพ (Selection) เพื่อน าไปใชง้าน
ร่วมกบัค าสั่งอ่ืน ๆ เช่น เลือกเพื่อเปล่ียนสี, ลบ หรือใชเ้อฟเฟ็กตต่์าง ๆ กบัรูปภาพ 

6. Filter เป็นค าสั่งการเล่น Effects ต่างๆส าหรับรูปภาพและวตัถุ 
7. View เป็นค าสั่งเก่ียวกบัมุมมองของภาพและวตัถุในลกัษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพ

และยอ่ภาพใหดู้เล็ก 
8. Window เป็นส่วนค าสั่งในการเลือกใชอุ้ปกรณ์เสริมต่างๆท่ีจ าเป็นในการใชส้ร้าง 

Effects ต่างๆ 
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9. Help เป็นค าสั่งเพื่อแนะน าเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรม
อยูใ่นนั้น 
 
2. เมนูของพื้นท่ีท างาน Panel menu 

Panel (พาเนล) เป็นวินโดวย์อ่ย ๆ ท่ีใชเ้ลือกรายละเอียด หรือค าสั่งควบคุมการท างานต่าง ๆ 
ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น พาเนล Color ใชส้ าหรับเลือกสี, 
พาเนล Layers ใชส้ าหรับจดัการกบัเลเยอร์ และพาเนล Info ใชแ้สดงค่าสีตรงต าแหน่งท่ีช้ีเมาส์ 
รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพื้นท่ีท่ีเลือกไว ้
 
3. พื้นท่ีท างาน Stage หรือ Panel 

เป็นพื้นท่ีวา่งส าหรับแสดงงานท่ีก าลงัท าอยู ่ 
 
4. เคร่ืองมือท่ีใชง้าน Tools panel หรือ Tools box 
  Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การวาด ตกแต่ง และแกไ้ขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก ดงันั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือท่ีท า
หนา้ท่ีคลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียมอยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ 2 
เพื่อบอกให้รู้วา่ในปุ่มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 
 
5. ส่ิงท่ีควบคุมเคร่ืองมือท่ีใชง้าน Tools control menu หรือ Option bar 

Option Bar (ออปชัน่บาร์) เป็นส่วนท่ีใชป้รับแต่งค่าการท างานของเคร่ืองมือต่าง ๆ โดย
รายละเอียดในออปชัน่บาร์จะเปล่ียนไปตามเคร่ืองมือท่ีเราเลือกจากทูลบอ็กซ์ในขณะนั้น เช่น เม่ือ
เราเลือกเคร่ืองมือ Brush (พูก่นั) บนออปชัน่บาร์จะปรากฏออปชัน่ท่ีใชใ้นการก าหนดขนาด และ
ลกัษณะหวัแปรง, โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอตัราการไหลของสี เป็นตน้ 
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HTML คืออะไร 

HTML คือ ภาษาประเภท Markup Language ท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็เพจข้ึนมา โดยมีแม่แบบท่ีมาจาก
ภาษา SGML โดย HTML จะเป็นภาษาในการสร้างเวบ็ท่ีสามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจไดง่้าย ซ่ึง
ในปัจจุบนัก็มีการน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายและมีการพฒันาและก าหนดมาตรฐานจากองคก์ร 
World Wide Web Consortium (W3C) 

CSS คืออะไร 

CSS คือ ภาษาท่ีใชส้ าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ใหมี้หนา้ตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลงั 
เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ CSS ยอ่มาจาก Cascading Style Sheets มีลกัษณะเป็นภาษาท่ีมี
รูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถู้กก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหน่ึงในการ
ตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

 
Adobe Dreamweaver CS6 

 
รูปที ่2.3 โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

  Adobe Dreamweaver คือโปรแกรมท าเวบ็ แกไ้ข HTML ส าหรับการออกแบบเวบ็ไซตใ์น
รูปแบบ WYSIWYG กบัการควบคุมของส่วนแกไ้ขรหสั HTML ในการพฒันาโปรแกรมท่ีมีการ
รวมทั้งสองแบบเขา้ดว้ยกนัแบบน้ี ท าให ้ดรีมวฟีเวอร์เป็นโปรแกรมท่ีแตกต่างจากโปรแกรมอ่ืนๆ 
ในประเภทเดียวกนั Dreamweaver สามารถท างานกบัภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเวบ็ไซต ์
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ความสามารถของโปรแกรม Dreamweaver 

ในการเขียนเวบ็เพจ จะมีลกัษณะคลา้ยกบัการพิมพง์านในโปรแกรม Text Editor ทัว่ไป คือ
วา่มนัจะเรียงชิดซา้ยบนตลอดเวลา ไม่สามารถยา้ย หรือ น าไปวางต าแหน่งท่ีตอ้งการไดท้นัท่ี
เหมือนโปรแกรมกราฟิก เพราะฉะนั้นหากเราตอ้งการจดัวางรูปแบบตามท่ีเราตอ้งการ ก็ใชต้าราง 
Table เขา้มาช่วยจดัต าแหน่ง ซ่ึงเม่ือมีการจดัวางรูปแบบท่ีซบัซอ้นมากข้ึน การเขียนภาษา HTML ก็
ซบัซอ้นยิง่ข้ึนเช่นกนั โปรแกรม Dreamweaver อาจจะไม่สามารถเขียนเวบ็ไดต้ามท่ีเราตอ้งการ
ทั้งหมด วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดคือ ควรจะเรียนรู้หลกัการของภาษา HTML ไปดว้ย ซ่ึงถือวา่
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากส าหรับผูท่ี้ตอ้งการประกอบอาชีพ Webmaster แบบจริงจงั อาจจะไม่ตอ้งถึงกบั
ท่องจ า Tag ต่าง ๆ ไดท้ั้งหมด แต่ขอใหรู้้ เขา้ใจหลกัการก็พอแลว้ เพราะหลาย ๆ คร้ังท่ีเราจะเขียน
เวบ็ใน Dreamweaver แลว้กลบัไดผ้ลผดิเพี้ยนไป ไม่ตรงตามท่ีตอ้งการ ก็ตอ้งมาแกไ้ข Code HTML 
เอง และความสามารถของ Dreamweaver สรุปไดด้งัน้ี 

1. สนบัสนุนการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความ
วา่ เวบ็ท่ีเราเขียนหนา้จอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกบัเวบ็เพจจริงๆ ช่วยใหเ้ราเขียนเวบ็
เพจง่ายข้ึน ไม่ตอ้งเขียน Code HTML เอง 

2. มีเคร่ืองมือในการช่วยสร้างเวบ็เพจ ท่ีมีความยืดหยุน่สูง 
3. สนบัสนุนภาษาสคริปตต่์างๆ ทั้งฝ่ัง Client และ Server เช่น Java, ASP, PHP, 
CGI,VBScript 
4. มีเคร่ืองมือในการ Upload หนา้เวบ็เพจไปท่ีเคร่ือง Server เพื่อท าการเผยแพร่งานท่ีเรา

สร้างในอินเทอร์เน็ต โดยการส่งผา่น FTP หรือ โดยการใชโ้ปรแกรม FTP ภายนอกช่วย เช่น WS 
FTP 

5. รองรับมลัติมีเดีย เช่น การใส่เสียง, การแทรกไฟลว์ดีิโอ, การใชง้านร่วมกบัโปรแกรม 
Flash, Fireworks 
 
 

การเลือกใช้สีในการออกแบบเวบ็ไซต์ 
การออกแบบเวบ็ไซต ์สีเป็นส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัหลกัของเวบ็ไซต ์เพราะสามารถ

ส่ือใหผู้ท่ี้เขา้มาดู หรือเขา้มาใชง้าน สามารถรู้ถึงความหมายของการใชสี้ในเวบ็ไซต ์หรือตอ้งการ
ส่ืออารมณ์แบบไหน และการใชสี้ภายในเวบ็ไซตก์็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้วบ็สามารถดึงดูดใหผู้เ้ใช้
งานใหติ้ดใจ หรืออาจท าใหผู้ใ้ชง้านเปล่ียนใจไม่มาเขา้ชมเวบ็ไซตน้ี์อีกไดเ้ช่นกนั 
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ส าหรับการเลือกใชสี้ภายในเวบ็ไซตน์ั้นควรเลือกใชเ้พียงแค่ 3 - 4 สี ก็พอ โดยมีการใชสี้
ตามทฤษฎี 60-30-10 โดยเนน้ท่ีสีพื้น 60%, สีรอง 30% และสีเนน้ 10%  

 

 
รูปที ่2.4 สีตามทฤษฎี 

 
1. Monochrome 

โมโนโครม คือ จอภาพสีเดียว การเลือกใชสี้โทนเดียว เพียงแต่เราจะเพิ่ม Value หรือ Saturation เขา้
ไปท าใหเ้กิดน ้าหนกั อ่อน-แก่ 

2. Dyad 
การเลือกใชส้องสีท่ีตรงกนัขา้ม เพื่อใหเ้กิดเป็นภาพคู่สีท่ีมีความแตกต่างกนั เกิดเป็นความสวยงาม
และความแตกต่างอยา่งลงตวั 

3. Triad 
การใชสี้ใหเ้ขา้กนัเป็นรูปสามเหล่ียมจตุรัส ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยวาดรูปสามเหล่ียมบนวงลอ้สี ก็จะ
ไดสี้ท่ีเขา้กนั 

4. Split Complementary 
การเลือกสีจะมีลกัษณะคลา้ยๆ กบั Triad คือลกัษณะการเลือกโทนสีนั้นจะเป็นรูปสามเหล่ียม
เช่นกนั แต่ฐานของสามเหล่ียม Split Complementary น้ีจะแคบเขา้ 

5.Analogous 
การเลือกใชโ้ทนสี 3 สีท่ีติดกนั 
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โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 

นายกณัตถณ  สุสรรณศิลป์, นายจิรายสุ  วนัทรัพย ์(2560) ระบบขายสินคา้ออนไลน์
ประเภท อุปกรณ์เดินป่า E-commerce for Hiking equipment สร้างเวบ็ไซตโ์ดยการใชโ้ปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 มาสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีมีอยูร่วมถึงการน าโปรแกรม
มา พฒันาเวบ็ไซตท์ าให้เวบ็ไซต ์และใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการออกแบบ Logo 
  

นายอคัรพล  ธรรมรัตนพร, นางสาวมนพิมาน  ไชยคง (2560) ระบบขายสินคา้ออนไลน์
ประเภท อุปกรณ์สุนขัและแมว E-commerce for Dog and Cat Accessories เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะเขา้มาชมเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัเคร่ืองของใชสุ้นขัและแมว โดยการใชโ้ปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 มาสร้างเวบ็ไซต ์
  

นายกิตติสิทธ์ิ  ใจยิม้, นางสาวอรนภา  ผวิไผ ่(2560) เวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ประเภท
ร้านขายเส้ือผา้เด็ก Selling baby clothes จดัท าข้ึนเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้น
การซ้ือสินคา้ออนไลน์ ประหยดัเวลาในการเดินทางและมีระบบการซ้ือท่ีทนัสมยั 
 
2.5 การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในระบบ 
 1. การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชก้บัระบบเครือข่ายในการคน้หาขอ้มูล 
 2. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์แบบ 
 3. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของเวบ็ไซต์ 
 4. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการออกแบบโลโกแ้ละแบนเนอร์ของเวบ็ไซต ์
 5. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นออกแบบหนา้เวบ็เพจ 



 
 

บทที ่3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

3.1 การออกแบบระบบงาน Flow chart 
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รูปที ่3.1       ย  Flow Chart   ย      ป   ภ        ป  ด   
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2.  Flow Chart แ ด                                  

                

 

 

 

รูปที ่3.2  Flow Chart Process 1            
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3. Flow Chart แ ด      ย    
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รูปที ่3.3 Flow Chart Process 2 แ ด   ย    
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3.2 การออกแบบภาพบริบท Context Diagram 
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รูปที ่3.4       ย  Context Diagram           ย             ป  ด   
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1. Data Flow Diagram Level 1 

 

รูปที ่3.5 Data Flow Diagram Level 1 
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2. Data Flow Diagram Level 1 โป        1 

                  D2

1.1            

  ย     ยด            

            

 

 

รูปที ่3.6       ย  Data Flow Diagram Level 1 โป        1              

 

3. Data Flow Diagram Level 1 โป        2 

                

2.1
            

D1

            

ย  ย                 
      

2.2

2.3

  ย     ยด              

  ด                

  ย     ยด      

  ย     ยด      

            

 

 

รูปที ่3.7 Data Flow Diagram Level 1 โป        2             
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4. Data Flow Diagram Level 1 โป        3 
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รูปที ่3.8 Data Flow Diagram Level 1 โป        3                    
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5. Data Flow Diagram Level 1 โป        4     

 

 

รูปที ่3.9       ย  Data Flow Diagram Level 1 โป        4               
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6. Data Flow Diagram Level 1 โป        5 

 

 

 

รูปที ่3.10       ย  Data Flow Diagram Level 1 โป        5 แ ด ผ   ย   

D3                  

ผ  ด แ     
                 

                 

                 

                 

  ย     ยด           

        ด   

5.1
          
แ   โ         

      

5.2

            

5.2

แ ด   ย   
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพนัธ์ของข้อมูล E-R Diagram 

 

 

 

รูปที ่3.11 E-R Diagram          ย      ป   ภ        ป  ด   
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3.4 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary 

   แ  ฐ               ย             ป   ภ        ป  ด   ด      

                  

Field Name 
       ด  

Type 
   ด          

Field side 
   ด   ด  

Description 
              

   ย     

ID Int 13    ป        
ป       

PK 

Username varchar 20     ผ           
Password varchar 30     ผ           
Name varchar 60             
E-mail varchar 30         
Telephone varchar 10      โ  ศ พ    

ตารางที ่3.1                   

 

                       

Field Name 
       ด  

Type 
   ด          

Field side 
   ด   ด  

Description 
              

   ย     

ID_order Int 13     ผ           PK 
Name_order varchar 30     ผ           
E-mail_order varchar 30       ผ            
Tel_order varchar 10      โ  ศ พ   

ผ           
 

ตารางที ่3.2                        
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             ย     ยด            

Field Name 
       ด  

Type 
   ด          

Field side 
   ด   ด  

Description 
              

   ย     

ID_pro Int 6            PK 
Name_pro varchar 20             
Price_pro int 5             

ตารางที ่3.3              ย     ยด            

 

                  

Field Name 
       ด  

Type 
   ด          

Field side 
   ด   ด  

Description 
              

   ย     

ID_pro Int 6            PK 
Name_pro varchar 20             
Detail_pro varchar 30   ย     ยด        
Price_pro int 5             
picture varchar 30   ป        

ตารางที ่3.4                   

 

           ป   ภ        

Field Name 
       ด  

Type 
   ด          

Field side 
   ด   ด  

Description 
              

   ย     

ID_type Int 4     ป   ภ        PK 
Name_type varchar 20             

ตารางที ่3.5            ป   ภ        
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3.5 การออกแบบผงัโครงสร้างเวบ็ไซต์ Site map 

 

 

 

รูปที ่3.12        แ  ผ  โ                 Site map
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3.6 การออกแบบ Story Board 

 

รูปที ่3.13      Index   

 

 

รูปที ่3.14                       
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รูปที ่3.15                   

 

 

รูปที ่3.16                 
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รูปที ่3.17            

 

 

รูปที ่3.18            ป  ด  ผ   ญ    
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รูปที ่3.19           ป   ภ     ย  ผ   ญ   

 

 

รูปที ่3.20           ป   ภ            ผ   ญ   
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รูปที ่3.21           ป   ภ แ   ผ   ญ   

 

 

รูปที ่3.22           ป   ภ       ผ   ญ   
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รูปที ่3.23           ป   ภ     ย       ผ   ญ   

 

 

รูปที ่3.24           ป   ภ             ผ   ญ   
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รูปที ่3.25                  ป  ด  ผ    ย 

 

 

รูปที ่3.26           ป   ภ     ย  ผ    ย 
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รูปที ่3.27           ป   ภ แ   ผ    ย 

 

 

รูปที ่3.28           ป   ภ       ผ    ย 
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รูปที ่3.29                     

 

 

รูปที ่3.30                         
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รูปที ่3.31       ด       

 

3.7 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Data) 
 1.              
 2.              
 3.                    
 4.    ย  ย               
 
3.8 การออกแบบส่ิงน าออก (Output Data) 
 1.          พ                               
 2.        ฉ ยโป                            โ       
 3.         Printer          ด          
 4.                          
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บทที ่4 
การพฒันาระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทเคร่ืองประดบั 

 (E-Commerce for Accessories) 
 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
 1. หน่วยความจ า (RAM) 4.00 GB. (3.88 GB usable) 
 2. การ์ดจอ (VGA) NVIDIA GEFORCE 930mx 4 GB. 
 3. หน่วยประมวลผล (CPU) INTEL® CORE™ I3-6006U 1.99 GHz. 
 4. ความจุของพื้นท่ี (HARDDISK)HDD 1.0 TB. 
 
4.2 โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้ในการพฒันา 
 1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการท า Banner ของเวบ็ไซต ์
 2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์
 3. โปรแกรม SQL Server ใชส้ าหรับเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
 4. โปรแกรม Appserv Version 2.5.10 ใชใ้นการจ าลอง Server 
              5. โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใชใ้นการออกแบบ Logo ของเวบ็ไซต ์
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 
 1.โปรแกรม Appserv Version 2.5.10 

หนา้จอแสดงการติดตั้งโปรแกรม Appserv 2.5.10ใหค้ลิกท่ี  ปุ่ม Next เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการ
ติดตั้ง 

รูปที ่4.1 แสดงหนา้จอการติดตั้ง 
 
หนา้จอ Appserv 2.5.10 – License Agreement เป็นขอ้ความแสดงลิขสิทธ์ GNU LESSER 

เม่ือเราอ่านและเขา้ใจลิขสิทธ์ิน้ีแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม I Agree ไดเ้ลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2 แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
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หนา้จอ Appserv 2.5.10 – Choose Install Location เป็นการเลือกโฟร์เดอร์ท่ีใชใ้นการติดตั้ง 
Appservโดยค่าเร่ิมตน้จะเลือกติดตั้งไปท่ีโฟรเดอร์ C:\Appserv เม่ือเราเลือกโฟร์เดอร์ไดแ้ลว้ใหค้ลิก
ปุ่ม Next เพื่อไปหนา้ถดัไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่4.3 แสดงขั้นตอนการเลือกไดร์ฟเก็บโฟลเดอร์ของ Appserv 

 
หนา้จอ Appserv 2.5.10 –SelectComponentเป็นการเลือกส่วนประกอบของ Appservใหเ้รา

เลือกส่วนประกอบทั้งหมด โดยคลิกถูกหนา้ช่องทั้งหมด แลว้คลิกปุ่ม Next เพื่อไปหนา้ถดัไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4 แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
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หนา้จอ Appserv 2.5.10 – Apache HTTP Server Information เป็นการกรอกรายละเอียด
ของโปรแกรมเวบ็เซิร์ฟเวอร์ Apache ใหเ้ราท าการกรอกรายละเอียดใหค้รบทั้งหมดแลว้กดปุ่ม Next 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่4.5 แสดงขั้นตอนการใส่ Sever name 

 
หนา้จอ Appserv 2.5.10 – MySQL Server Configuration เป็นการระบุรายละเอียดของ

โปรแกรมฐานขอ้มูล MySQL ใหใ้ส่เรา Password เป็น root  ทั้งสองช่อง แลว้เลือกภาษาเป็น UTF-8 
แลว้คลิกปุ่ม Install เพื่อท าการติดตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
รูปที ่4.6 แสดงขั้นตอนการใส่รหสัผา่น 



46 
 

หนา้จอ Installing แสดงความคืบหนา้ของโปรแกรมท่ีเร่ิมติดตั้ง Appserv 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
รูปที ่4.7 แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 
หนา้จอ Completing  แสดงการติดตั้งโปรแกรมเสร็จส้ินใหเ้ราคลิกปุ่ม Finish เพื่อจบการ

ติดตั้งโปรแกรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่4.8 แสดงหนา้จอขั้นตอนส้ินสุดการติดตั้งโปรแกรม AppServ 
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4.4 วธีิการใช้งาน  
เขา้ไปท่ีโปรแกรม Chrome ตรงช่อง Url ใหใ้ส่ 127.0.0.1/ accessoriesstore/index.php และกด Enter 
 

 
 

รูปที ่4.9 เขา้สู่ 127.0.0.1/accessoriesstore /Index.php 
 
 
หนา้ Index และใหก้ดปุ่ม “Login” เพื่อเขา้ไป Login 

 

 
 

รูปที ่4.10 แสดงหนา้ Index 
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หนา้ Home เป็นหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบดว้ยปุ่มต่าง ๆของเวบ็ไซต ์ 
 

 

 
 

  รูปที ่4.11 แสดงหนา้ Home 
 

หนา้ Shop เป็นหนา้แสดงสินคา้ทั้งหมด 
 

 
   
 

รูปที ่4.12 แสดงหนา้ Shop 
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หนา้ Login เป็นหนา้ท่ีผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการพิมพ ์Username และ Password เพื่อท าการ 
Login เขา้สู่เวบ็ไซตไ์ดเ้ลย แต่ถา้ผูเ้ขา้ใชง้านคนใดยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ใหท้  าการกดปุ่ม Register 
เพื่อท าการสมคัรสมาชิก 

 

 

รูปที ่4.13 แสดงหนา้ Login 
 
 หนา้ Register เป็นการสมคัรสมาชิก เพื่อเก็บไวฐ้านขอ้มูล โดยจะตอ้งท าการใส่ 
Username, Password และละเอียดของผูใ้ช ้และปุ่มลงทะเบียนเพื่อสมคัรเป็นสมาชิก 

 

 

รูปที ่4.14 แสดงหนา้ Register 
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หนา้ Shopping Cart เป็นหนา้แสดงการสั่งซ้ือสินคา้ เพื่อใหก้ดยนืยนัการสั่งซ้ือสินคา้อีกคร้ัง 
 

 
 

รูปที ่4.15 แสดงหนา้ Shopping Cart 
 
 
หนา้ผูจ้ดัท า จะเป็นหนา้แสดงรูปภาพและประวติัของผูจ้ดัท า 
 

 
 

รูปที ่4.16 แสดงหนา้ผูจ้ดัท า 
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บทที ่5 

สรุปผลการท าโครงการ 
 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดมี้ความรู้เร่ืองการสร้างเวบ็ไซตม์ากข้ึน 
2. ไดรู้้ถึงการใชโ้ปรแกรมต่างๆ จากการท าโครงการ 
3. ไดเ้รียนรู้การใชเ้วบ็ไซตใ์นชีวติประจ าวนัมากข้ึน 
4. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูจ้ดัท าสามารถน ามาหาขอ้มูลไดจ้ริง 
5.  ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดจ้ริง 
 

5.2 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 Index.php 2 KB หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
2 home.php 5 KB หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
3 register.php 9 KB หนา้สมคัรสมาชิก 
4 Login.php 7 KB หนา้ล็อกอิน 
5 contact.php 4 KB หนา้ประวติัผูจ้ดัท า 
6 Shop.php 3 KB หนา้สินคา้ทั้งหมด 
7 cart.php 6 KB หนา้ตะกร้าสินคา้ 
8 Connect.php 1 KB ไฟลท่ี์เช่ือมต่อกบั Data base 
9 Footer.php 7 KB ไฟลไ์วแ้สดงส่วนทา้ยของเวบ็ไซต ์

10 Menu.php 2 KB ไฟลไ์วแ้สดงแถบเมนูของเวบ็ 
11 Order.php 8 KB ไฟลเ์ก็บรายละเอียดการซ้ือขายของ

ลูกคา้ 
12 Removecart.php 1 KB ไฟลล์บค าสั่งของสินคา้ 
13 Updatecart.php 1 KB ไฟลท่ี์ดึงขอ้มูลใน Data base 
14 Updateorder.php 2 KB ไฟลท่ี์ดึงขอ้มูลใน Data base 

ตารางที ่5.1 สรุปขนาดของโครงการ 

 



 
 

52 
 

5.3 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 
1.  สัญลกัษณ์โลโกไ้ม่ตรงกบัท่ีออกแบบไวใ้นตอนแรก  

 2.  มีการเปล่ียนแปลงระบบงานบ่อยคร้ัง 
 3.  รูปแบบเวบ็ไซตไ์มต่รงตามท่ีออกแบบไว ้
 4.  ออกแบบหนา้แรกของเวบ็ไซตไ์ม่สวยงานเท่าท่ีควรจึงตอ้งออกแบบใหม่ 
 
5.4 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 
 1.  หนา้ Index ถา้ไม่มี internet ลูกเล่นต่างๆ จะไม่สามารถใชง้านได ้
 
5.5 ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
 1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver มกัจะคา้งอยูบ่่อยคร้ัง  

2.  แบ่งเวลาในการท างานไดไ้ม่ดีท าใหก้ารท างานนั้นล่าชา้ 
 3.  ความคิดเห็นไม่ตรงกนัในบางเร่ือง 
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5.6 สรุปการด าเนินงานจริง 

รายการ 
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 

เสนอหัวขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 
(บทท่ี1) 

  
 

             
22-25
มิถุนายน 61 

ประกาศผลหัวขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 

   
 

            

29 มิถุนายน 

61 

เสนอหัวขอ้
โครงการ รอบท่ี 2(
บทท่ี1) 

   
 

            

29-30 

มิถุนายน 61 

ประกาศผลหัวขอ้
โครงการ รอบท่ี 2 

                
6 กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี2                 

6-20 

กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี3                 
20 ก.ค. – 10 
ส.ค. 61 

สอบหัวขอ้โครงการ                 
5 กนัยายน 61 

รายการ 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กมุภาพนัธ์ 62 

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

ส่งความคืบหนา้ 
70% 

                
2 พฤศจิกายน 
61 

ส่งความคืบหนา้ 
80% 

                
4 พฤศจิกายน 
61 

ส่งความคืบหนา้ 
100% 

                
5 พฤศจิกายน 
61 

สอบโปรแกรม 
ระดบั ส.2 

                
7 พฤศจิกายน 
61 

ส่งบทท่ี 4                  

21 ธ.ค. 61 – 

25 ม.ค. 62 

ส่งบทท่ี 5                 

25 ม.ค. 62 – 

8 ก.พ. 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และ
ค่าเขา้เล่ม 

                
8 - 12 ก.พ. 62 

ตารางที ่5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 
หมายเหตุ  เส้นสีด า คือ ระยะเวลาท่ีก าหนด 
   เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานจริง 
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5.7 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1. กระดาษDouble A  A4 1 รีม 120 
2. หมึกเคร่ือง Printer สีด า,แดง,น ้าเงิน,เหลือง 1 ชุด 1,000 
3. ค่าเยบ็เล่มเอกสาร 1 เล่ม 250 
4. ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 30 
  รวมเป็นเงิน 1,400 

    
ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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