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บทคดัย่อ 

          โครงการเวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์แกว้นาํเก็บความเยน็ ประเภท E-Commerce โดยจุดประสงค์

ของโครงการนนั เพือให้ลูกคา้สามารถสังซือสินคา้ได้ง่ายสะดวกสบายและประหยดัเวลามากขึน และ

รับรองความปลอดภยัในการสงัซือสินคา้ 

          ผลงานเว็บไซต์ทีทางคณะผูจ้ัดทาํได้ทาํนันสามารถสมัครสมาชิก สามารถแยกลูกคา้กับผูดู้แล

ระบบได้ ท ําให้ผู ้ดูแลระบบสามารถทํางานได้ง่ายขึน ในส่วนของสินค้า มีการแยกประเภทและ

หมวดหมู่ของสินคา้ สามารถเลือกขนาดของสินคา้และอุปกรณ์เสริมสะดวกมากขึน ในส่วนของการ

สังซือสามารถคาํนวณราคาของสินคา้ทีสงัซือไดโ้ดยจะแยกตามประเภทและหมวดหมู่ และสามารถเขา้

ดูประวติัของสมาชิกผูดู้แลได ้โดยมีขนาดไฟล์อยู่ที  MB โดยรวมผลในการดาํเนินงานเป็นไปตาม

วตัถุประสงคที์วางไว ้

           ลูกคา้จะสะดวกสบายมากขึนในการสังซือสินคา้ สามารถทีจะเลือกซือและชมสินคา้ได้ง่ายตาม

ประเภทและหมวดหมู่ทีมีให้ และผูที้สนใจในโครงการนีจะสามารถนาํไปศึกษาและต่อยอดไดใ้นการ

ทาํธุรกิจออนไลน์ 

       



ค 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

 โครงการนีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยธ์นาวุฒิ วิชยัอาจารย์ทีปรึกษาหลกั 

และอาจารยพ์รธณา เจือจารย ์ อาจารยท์ีปรึกษาร่วม ทีไดใ้ห้คาํเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนโครงการเล่มนีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และผูป้กครอง ทีให้คาํปรึกษาในเรืองต่าง ๆ รวมทงั

เป็นกาํลังใจทีดีเสมอมา ขอบคุณห้องสมุดของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการทีให้ใช้

สถานทีจดัทาํเอกสารและคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ 

 สุดทา้ยขอขอบคุณเพือน ๆ ทีช่วยในการทาํเวบ็ไซต์ออนไลน์และระบบฐานขอ้มูล ช่วย

แกไ้ขปัญหาตา่งๆ และให้คาํแนะนาํต่าง ๆ จนทาํให้โครงการสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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คํานํา 

 

การจดัทาํโครงการนี เป็นส่วนหนึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา  3204-8501  หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัทาํได้จดัทาํโครงการ

ประเภท การขายสินคา้ออนไลน์ โดยมีการสร้างเวบ็ไซตเ์พือนาํเสนอผลงานแก่ผูที้สนใจในการทาํ

ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ 

เวบ็ไซต์ทีทางคณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํนนั ประกอบไปดว้ย สินคา้ประเภทแกว้นาํเก็บความเยน็

มากมายหลากหลายมีขนาดให้เลือกซือ และมาพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทีสามารถอาํนวยความ

สะดวกแก่ผูใ้ช้มากขึน มีการนาํระบบการคาํนวณราคาสินคา้มาใช้เพือไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด และ

สะดวกต่อผูใ้ช้งาน มีการสร้างฐานข้อมูลและนํามาใช้ในส่วนของการสมัครสมาชิก ทางคณะ

ผูจ้ดัทาํหวงัวา่ผูใ้ช้จะสะดวกสบายในการใชง้าน และผูที้สนใจสามารถนาํไปเป็นกรณีศึกษาต่อไป

ได ้และสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง  

 หากโครงการนีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู ้จ ัดทํา ขออภัยไว้ ณ ทีนี และจะ

ดาํเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาให้ดีขึนไป  
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บทท ี1 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา 

ในปัจจุบนัตลาด E-commerce ได้เติบโตขึนอย่างรวดเร็ว และต่อเนืองในทุกประเทศทวั

โลกโดยยอดขาย E-commerce  ของประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาและเติบโตขึนไปพร้อมกับ

จาํนวนเว็บไซต์ E-commerce และนอกจากนีผูป้ระกอบการธุรกิจ E-commerce ก็ได้ประยุกต์นํา

เทคโนโลยีระบบ E-commerce มาใช้ในลกัษณะทีแตกต่างกันตามประเภทธุรกิจหรือองค์กรของ

ตวัเองทาํให้เกิดประเภทเว็บไซต์ E-commerce ทีแตกต่างกันด้วยเหตุนีทาํให้ผูค้นทัวไปมีความ

สะดวกและสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่จาํกดัสถานทีและเวลา 

Website ของเราเป็น website ทีจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทแกว้เก็บความเยน็ ซึงสามารถเก็บ

ความเยน็ของเครืองดืมไดถึ้ง  ชวัโมง และมีลวดลายสีสันให้ลูกคา้ไดเ้ลือกดูตามใจชอบอีกทงัยงั

พกพาไดส้ะดวกและยงัเป็นทีนิยมของทุกเพศทุกวยั ลูกคา้สามารถดูขอ้มูลของสินค้า สังซือและ

ชาํระเงินผา่นทางเวบ็ไซตข์องเราไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ตอ้งออกจากบา้น website จึงมี

อิทธิพลอยา่งมากต่อการเขา้ถึงคนในยคุสมยัใหม ่
จากทีกล่าวมา คณะผูจ้ดัทาํจึงพฒันา website เกียวกบัประเภทสินคา้แกว้เก็บความเยน็เพือ

เป็นประโยชน์ให้กบัธุรกิจการคา้และเพิมช่องทางการขายสินคา้ให้มีมากขึน เพือตอบสนองความ

ตอ้งการของผูท้ีให้ความสนใจเยียมชมผา่นทาง website ทีเราจดัทาํขึน ทงันีคณะผูจ้ดัทาํไดค้าํนึงถึง

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ  

1. เพอืพฒันาเวบ็ไซตท์างดา้นการขายสินคา้ประเภท แกว้นาํเก็บความเยน็ 

2. เพอืใหลู้กคา้สามารถเขา้มาเลือกซือสินคา้ไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์

3. เพอืพฒันาทกัษะการออกแบบเวบ็ไซตเ์พอืไปต่อยอดในการทาํงาน 

4. เพอืพฒันาเวบ็ไซตใ์นการเขียนโปรแกรมเชือมต่อฐานขอ้มูลดว้ยภาษา PHP 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1. ส่วนของสมาชิก  

1.1 ระบบสามารถสมครัสมาชิกได ้ 

1.2 ระบบสามารถ Login  เขา้สู่ระบบ และ Logout ออกจากระบบได ้ 

1.3 สมาชิกสามารถเลือกสินคา้ออนไลนได ้

1.4 ระบบมีทีความสามารถคาํนวนราคาสินคา้ได ้ 

1.5 ระบบมีความสามารถในการออกใบเสร็จรับเงินได ้  

2. ส่วนผูดู้แลระบบ    

2.1 ระบบสามารถเพมิ ลบ สินคา้ได ้   

2.2 ระบบสามารถแกไ้ขรายการสินคา้ได ้   

2.3 ระบบสามารถแจง้สถานะการชาํระเงินได ้   

2.4 ระบบสามารถปรินใบเสร็จรับเงินได ้

1.4 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  

1. ไดเ้วบ็ไซตท์างดา้นการขายสินคา้ประเภทแกว้นาํเก็บความเยน็ 

2. ไดผู้ที้สนใจเขา้มาชมเวบ็ไซตข์องเราผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต 

3. ไดค้วามรู้และวธีิการดาํเนินงานการทาํเวบ็ไซตเ์พอืใชใ้นการทาํงานจริง 

4. ไดเ้วบ็ไซตท์ีสามารถเขียนโปรแกรมเชือมต่อฐานขอ้มูลดว้ยภาษา PHP 
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart)  

 

รายการ 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กนัยายน 61 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการทาํ

โครงการนกัศึกษา 

ปวช.  และปวส.  

 
 

  

 

            29-30 มิถุนายน 61 

เสนอหวัขอ้ 

ATC.01โครงการ 

รอบที 1 (บทที1) 

 
 

  

 

            3-7 กรกฎาคม 1 

ประกาศผลหวัขอ้

โครงการ รอบที 1 
 

 
    

 

            กรกฎาคม 1 

เสนอหวัขอ้

โครงการ รอบที 2 

(บทที1) 

 
 

    

 

          -   กรกฎาคม 1 

ประกาศผลหวัขอ้

โครงการ รอบที 2 
 

 
     

 

          กรกฏาคม  61 

ส่งบทที 2        
 

         24-28 กรกฎาคม 61 

ส่งบทที 3         
 

        31  ก.ค. – 20 ส.ค. 61 

สอบหวัขอ้

โครงการ 
 

 
           

 

   9 กนัยายน 61 

ส่งความคืบหนา้ 

70% 
 

 
            

 

  18-22  กนัยายน 61 

ส่งความคืบหนา้ 

80% 
 

 
             

 

 25-29  กนัยายน 61 

รายการ 
พฤศจกิายน 1 ธันวาคม 1 มกราคม 62 กมุภาพนัธ์ 62 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 

100% 

 

 
               

1-10 พฤศจกิายน 61 

เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม 

ระดบัปวส2 
 

 

               4 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม 

ระดบั ปวช3 
 

 

               11 พฤศจิกายน 2561 

ส่งบทที 4       
 

           -  ธนัวาคม 61 

ส่งบทที 5           
 

      -  มกราคม 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และ

ค่าเขา้เล่ม 
 

 
          

 

    
23 มกราคม –  

 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

ตารางท ี .   แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 
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1.6 เครืองมือทใีช้   

1 ใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการสร้างเวบ็ไซต ์

2 ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซต ์

3 ใชภ้าษา PHP ในการพฒันาระบบงาน E-commerce  

4 ใชโ้ปรแกรม XAMPP Control Panel ในการสร้างฐานขอ้มูลผูใ้ช ้

5 ใชโ้ปรแกรม PHP MyAdmin ในการเก็บฐานขอ้มูล   

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน   

 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคา 

1.  กระดาษ A4 2 300  

2.  หมึกปริน 4 1,000 

3.  แผน่ CD 1 50 

4.  กล่องใส่แผน่ CD 1 50 

5.  ค่าอุปกรณ์เครืองเขียนและสมุด 10 500 

6.  เขา้รูปเล่ม 1 250 

รวมเป็นเงนิ 2,150 

 

ตารางท ี .  งบประมาณการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท ี  

ระบบงานและทฤษฎีทีเกยีวข้อง 

 

.  ระบบงานปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี2.1 Flow chart ระบบงานปัจจุบนั 
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ในโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไปไกลมากทังด้าน การคมนาคม      

และดา้นการติดต่อสือสาร Internet จึงเขา้มามีส่วนสําคญัในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็น

การติดต่อสือสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดต่อซือขายสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตต์่างๆ 
  การซือขายปัจจุบันผูซื้อบางกลุ่มมีความต้องการสินค้าทีหาได้ยาก หรือสินค้าทีมาจาก

ต่างประเทศ จึงให้ยากต่อการซือสินคา้ และสินคา้บางชนิดก็เป็นสินคา้ทียงัไม่ไดรั้บความนิยมทาง

ทอ้งตลาด จึงทาํให้การซือขายทางทอ้งตลาดนนัหาไดย้าก หรือในบางกรณีสินคา้ทีตอ้งการอยูไ่กล

จากทีอยู่อาศยัจากผูซื้อทาํให้การคมนาคมเป็นไปได้ยาก จึงทาํให้การซือขายสินค้าผ่านเวบ็ไซต ์ 

หรือระบบ E-Commerce เขา้มาช่วยเป็นตวัเลือกในการซือขายสินคา้ โดย E-Commerce มีชือทีแปล

เป็นภาษาไทยวา่ “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์” โดยความหมายของคาํว่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีผูใ้ห้คาํ

นิยามไวเ้ป็นจาํนวนมาก แตไ่ม่มีคาํจาํกดัความใดทีใชเ้ป็นคาํอธิบายไวอ้ยา่งเป็นทางการ ในภาครวม

นนั E-Commerce ในทีรู้จกักนัทวัไป คือการซือขายสินคา้ผา่นเวบ็ไซต์ ทีกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็น

อย่างมาก แต่ก็มี ช่องโหว่มากมายในการซือขาย ผ่านเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น การโกงลูกค้า         

โดยผูข้ายให้ผูซื้อโอนเงินผ่านทางธนาคารเขา้บญัชีก่อนได้รับสินค้า จากนนัผูข้ายก็ไม่ทาํการส่ง

สินค้าให้ลูกค้าตามทีก ําหนดไว้ ทําให้ ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยไว้วางใจทีจะทําการซือขาย             

ผ่านเว็บไซต์   จึงตอ้งมีระบบการกระทาํทีทาํให้ลูกค้าไวว้างใจในการซือขาย เช่น สามารถเช็ค

ประวติัของผูข้าย สามารถติดต่อผูข้ายได้โดยตรง โดยมีเบอร์โทรศัพท์และทีอยู่จริงตามบัตร

ประชาชนกาํกบั มีการออกใบเสร็จ ใบซือขาย และใบส่งของ เป็นหลกัฐานแก่ลูกคา้เพือความมนัใจ

ของลูกคา้ในการซือขาย 

 การขายสินคา้ผ่านเว็บไซต์คือ การทาํให้ลูกคา้มนัใจ และไวว้างใจผูข้ายสินค้ามากทีสุด 

คณะผูจ้ดัทาํจึงได้จดัทาํระบบขายสินคา้ออนไลน์ ทีมีระบบการขายทีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ทุก

ขนัตอนในการทาํงานมีการออกใบเสร็จยืนยนัในการซือสินค้าให้แก่ลูกลูกค้าผ่านทาง E-mail         

มีระบบสมาชิกทีจะทาํให้ลูกคา้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีการส่ง SMS เขา้โทรศพัทมื์อถือ ของผู ้

ซือเมือโอนเงินเขา้บญัชีโดยอตัโนมติั หากผูซื้อตอ้งการทีจะสอบถามรายละเอียดสินคา้แก่ผูข้าย      

ก็สามารถทาํการสอบถามไดท้นัทีผ่านหน้า Chat ในระบบของเราตลอดระยะเวลาในการทาํงานที

กาํหนดไว ้หากนอกเวลางาน สามารถฝากขอ้ความไวห้รือ โทรมาสอบถามได้ตลอด  ชวัโมง     

จึงทาํใหลู้กคา้มนัใจไดว้า่จะไดรั้บสินคา้อยา่งแน่นอน 
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2.2 ปัญหาทเีกดิขึนในระบบงานปัจจุบัน 

1. ความไม่ปลอดภยัของขอ้มูลขาดการตรวจสอบการใชบ้ตัรเครดิตบนอินเทอร์เน็ตขอ้มูลบน

บตัรเครดิตอาจถูกดักฟังหรืออ่านเพือเอาชือและหมายเลขบตัรเครดิตไปใช้โดยทีเจา้ของ

บตัรเครดิตไม่รู้ไดก้ารส่งขอ้มูลจึงตอ้งมรการพฒันาวิธีการเขา้รหสัทีซบัซ้อนหลายขนัตอน

เพอืให้ขอ้มูลของลูกคา้ไดรั้บความปลอดภยัสูงสุด  

2. E-Commerce ยงัมีประเด็นเชิงนโยบายทีทาํให้รัฐบาลตอ้งเขา้มากาํหนดมาตรการเพือให้

ความคุม้ครองกบัผูซื้อและผูข้ายขณะเดียวกนัมาตรการมนเรืองระเบียบทีจะกาํหนดขึนตอ้ง

ไม่ขดัขวางการพฒันาเทคโนโลยี  

3. การทีผูข้ายไม่มนัใจว่าลูกคา้มีตวัตนอยูจ่ริง จะเป็นบุคคลเดียวกบัทีแจง้สังซือสินคา้หรือไม่

มีความสามารถในการทีจะจ่ายสินคา้และบริการ 

4. ผูซื้อไม่มนัใจเรืองการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ ขอ้มูลส่วนบุคคลเช่น ไม่มนัใจวา่จะมี

ผูน้าํหมายเลขบตัรเครดิตไปใชป้ระโยชน์ในทางทีมิชอบ 

 

2.3 การวเิคราะห์ความต้องการระบบใหม่ 

1. มีการใส่รหัสประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัรและของเจา้ของบตัรเครดิต เพือให้ไม่เกิด

ความเสียงในการใชบ้ตัรเครดิต ทีถูกขโมยมาเพือการซือสินคา้ 

2. มีการศึกษากฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐบาล เพือไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลงั และยงัใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีมีขึนอยู่เรือย เพือให้เป็นการพฒันาระบบและไม่ขดัขวางการพฒันา

ของเทคโนโลย ี

3. ในขนัตอนการซือสินคา้ จาํเป็นตอ้งให้ลูกคา้ทาํการโอนเงินเขา้บญัชีก่อนทีจะจดัทาํการส่ง

สินคา้ให้ลูกคา้ แลว้การสังซือสินคา้จาํเป็นตอ้งให้มีการ Login เขา้สู่ระบบของเราก่อนถึง

จะสามารถซือสินคา้ สังซือสินคา้ได ้นนัทาํให้มนัใจได้ว่าลูกคา้คนไหนเป็นคนสังสินคา้         

เพราะลูกคา้ไดมี้การ Login ในระบบแลว้นนัเอง 

4. มีการป้องกนัการเขา้ถึงของระบบเพอืไม่ให้ใครเขา้มานาํขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ออกไปได ้

และทางผูดู้แลไม่มีการกระทาํแบบนนัได ้
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2.4 ทฤษฎแีละระบบงานทเีกยีวข้อง 

 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถซือขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ทีเรียกว่า“การค้า

อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ซึงช่วยลดขนัตอนและความยุ่งยากเกียวกบัการซือ

ขายสินคา้ไดอ้ย่างยอดเยยีม ระบบอีคอมเมิร์ซได้เขา้มาแทนทีวิธีการซือขายสินคา้ในรูปแบบเก่า ๆ 

ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ในขณะเดียวกนับริษทัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ก็เร่งพฒันาซอฟต์แวร์ให้มี

ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ รวมทงัสร้างระบบอีคอมเมิร์ซให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึน

ลกัษณะขนัตอนการสังซือสินคา้จากเวบ็ไซต์ทีพบเห็นทวัไปนนัจะมีรูปแบบและวิธีการเดียวกนั  

โดยสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัคือ 

 - เวบ็เพจหนา้ร้าน (Store Front) คือ หนา้เวบ็เพจสําหรับใชใ้นการสังซือสินคา้หรือบริการต่างๆ 

จากร้านคา้ 

 - เวบ็เพจหลงัร้าน (Back Office) คือเวบ็เพจทีใชเ้ฉพาะบุคลากรของร้านคา้ซึงผูใ้ชง้านภายนอก

ไม่สามารถเขา้มาในส่วนนีได้ ประโยชน์เพือกาํหนดรายละเอียดต่างทีเกียวกับตวัสินคา้หน้าเว็บ

ร้านคา้  

 ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่ไดห้ยุดอยูแ่ค่นนัต่อมาไดม้ีการพฒันาระบบต่าง ๆ ขึนมากมาย

ทีนาํมาใชท้างธุรกรรมต่างๆ รวมทงัการขายสินคา้ออนไลน์ซึงในปัจจุบนัไดม้ีการพฒันาระบบหรือ

โปรแกรมทีเขา้มาช่วยในการสนบัสนุนการขายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

ปัจจุบนัมีการทาํธุรกิจผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดขึนมากมายโดยมีรูปแบบต่าง ๆ ดงันี 

  1. การประกาศซือขายเป็นรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce ทีเปิดโอกาสให้ผูที้สนใจประกาศ

ความตอ้งการซือขายสินคา้ของตนไดภ้ายในเวบ็ไซต์โดยเวบ็ไซต์จะทาํหน้าทีเหมือนกระดานข่าว

และตวักลางในการแสดงขอ้มูลสินคา้ต่างๆ และหากมีคนสนใจสินคา้ทีประกาศไวก้็สามารถติดต่อ

ตรงไปยงัผูป้ระกาศไดท้นัทีจากขอ้มูลทีประกาศอยูภ่ายในเวบ็ไซต ์

 2. เวบ็ไซต์แคทตาล็อกสินคา้ออนไลน์เป็นเวบ็ไซต์ทีมีรายละเอียดแสดงขอ้มูลสินคา้รูปภาพ

และรายละเอียดต่างๆรวมทงัขอ้มูลการติดต่อในกรณีทีสนใจจะซือสินคา้แต่จะไม่มีระบบการชาํระ

เงินหรือสงัซือสินคา้ 

 3. ร้านคา้ออนไลน์เป็นเวบ็ไซต ์E-Commerce ทีมีทงัระบบการจดัการสินคา้ระบบตะกร้าสินคา้

Shopping Cart ระบบการชําระเงินรวมถึงการขนส่งสินค้าครบสมบูรณ์แบบทาํให้ผูซื้อสามารถ

สังซือสินคา้ทาํการชาํระเงินผา่นเวบ็ไซตไ์ดท้นัที 

 4. การประมูลสินคา้เป็นเวบ็ไซต์ E-Commerce ทีมีรูปแบบของการนาํสินคา้ไปประมูลขายกนั

โดยจะเป็นการแข่งขนัใน การเสนอราคาสินค้าหากผูใ้ดเสนอราคาสินค้าได้สูงสุดในช่วงเวลาที

กาํหนดก็จะชนะการประมูลและสามารถซือสินคา้ชินนันไปได้ ด้วยราคาทีไดก้าํหนดไวโ้ดยส่วน

ใหญ่สินคา้ทีนาํมาประมูล หากเป็นสินคา้ใหม่ 
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 ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต (Internet) อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทีก่อตงั

ขึนโดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาเชือมต่อกนั มีชือ

เรียกสมัยนันว่า“อาร์ปาเน็ต”การเชือมต่อคอมพิวเตอร์จํานวนมากเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการ

แลกเปลียนและการสือสารทีเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ส่งผลให้อาร์ปาเน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว 

เพราะมีองค์กรทางทหารและมหาวิทยาลัย นาํเครืองคอมพิวเตอร์เชือมต่อกบัเครือข่ายเป็นจาํนวน

มาก ในปี พ.ศ.2532 มีเครืองคอมพิวเตอร์เชือมต่อกับเครือข่ายมากกว่า10,000เครืองทวัโลก และ

เครือข่ายนีไดถู้กขนานนามใหม่วา่“อินเทอร์เน็ต” 

การสือสารข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะมีข้อกําหนดทีเป็นมาตรฐาน หรือทีเรียกว่า“โพรโทคอล 

(Protocol)”โดยพืนฐานของการสือสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตจะใช้โครงสร้างแบบTCP/IPย่อมาจาก

“Transmission Control Protocol/Internet Protocol” (TCP/IP Model) ซึงเป็นมาตรฐานทีว่าด้วยการ

กําหนดวิธีการติดต่อสือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ทําให้คอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สามารถเชือมต่อเขา้หากนั และติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลกนัได ้

 ความรู้เกียวกบัการวเิคราะห์และออกแบบระบบการวเิคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 

คือ การศึกษาขนัตอนต่างๆ ของการทาํงานและปัญหาในระบบงานหนึงๆ และคน้หาแนวทางแกไ้ข 

(Solutions) วางโครงสร้างรูปแบบของระบบงาน (Design) เพือนาํมาพฒันาให้ระบบงานทีวิเคราะห์

และออกแบบมีประสิทธิภาพในแง่การปฏิบติัมากทีสุด ส่วนการออกแบบระบบก็คือ การนาํเอาความ

ต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนหรือเรียกว่าพิมพ์เขียวโมเดลทีใช้สําหรับการพัฒนาระบบ 

รูปแบบของภาพ เช่น ไดอะแกรม (Diagram) หรือ แผนภูมิ (Chart) ดงันี 
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สัญลกัษณ์ระบบกระแสข้อมูล 

 

ตารางท ี2.1 แสดงสัญลกัษณ์ระบบกระแสขอ้มูล 

 

แผนภาพแสดงการไหลกระแสของขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) Data Flow Diagram

เป็นเครืองมือของนกัวเิคราะห์ระบบทีช่วยให้สามารถเขา้ใจกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน

ซึงทราบถึงการรับส่งข้อมูลการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงานซึงเป็น

แบบจาํลองของระบบแสดงถึงการไหลของข้อมูลทงั INPUT และ OUTPUTระหว่างระบบกับ

แหล่งกาํเนิดรวมทงัปลายทางของการส่งขอ้มูลซึงอาจเป็นแผนก บุคคล หรือระบบอืนโดยขึนอยูก่บั

ระบบงานและการทาํงานประสานงานภายในระบบนนันอกจากนียงัช่วยให้รู้ถึงความตอ้งการขอ้มูล

และขอ้บกพร่อง(ปัญหา)ในระบบงานเดิมเพือใชใ้นการออกแบบการปฏิบตัิงานในระบบใหม่ 

Data Flow Diagram (DFD) เป็นภาพแสดงการเปลียนแปลงข้อมูลในขณะไหลผ่านกระบวนการ

ทาํงานต่าง ๆของระบบสารสนเทศDFDจึงเป็นโครงสร้างของระบบงานสารสนเทศทีสือเขา้ใจใน

การทาํงานของระบบงานในรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสข้อมูลและโปรเซส DFD

ภายใน DFD ทาํให้เราเขา้ใจส่วนประกอบของงาน เขา้ใจการใชข้อ้มูลในแต่ละโปรเซส และขอ้มูลที

เป็นผลจากการทาํงานโปรเซสโดยโครงสร้างจะเริมจากระดบัสูงสุดซึงจะแสดงส่วนทีอยู่ภายนอก

ระบบ ส่วนนีสําคญัเพราะวา่เป็นส่วนทีบอกวา่ระบบนนั ๆ ไดรั้บขอ้มูลมาจากทีใด และผลลพัธ์ต่าง 

ๆ ทีใด และผลลพัธ์ต่าง ๆ ถูกส่งไปทีใดบา้ง DFD ในระดบัลึกลงไปจะไม่แสดงสิงทีอยูน่อกระบบ 

คือ ไม่มีสิงนีเป็นส่วนประกอบโดยปกติ จะวางแหล่งทีมาของขอ้มูลไวท้างซ้ายมือของ DFD และ

สัญลกัษณ์  ( Symbol ) ความหมาย  ( Symbol  Name ) 

 

 

 

Source  Destination  สัญลกัษณ์สิงทีอยูภ่ายนอกระบบ 

 

 Process สัญลกัษณ์การประมวลผล 

 

 

 

Data  Store  สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูล 

 

 

Data Flow สัญลกัษณ์เส้นทางการไหลของขอ้มูล 
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ส่วนภายนอกทีรับผลลพัธ์ของระบบจะอยู่ทางขวามือ ทงันีเพือให้อยู่ในรูปแบบของกระแสขอ้มูล

จากซ้ายไปขวา แต่หลาย ๆ กรณีนี เราจะวางขอ้มูลและผลลพัธ์ไวใ้นทีเหมาะสมซึงอาจจะอยูเ่หนือ

โปรเซสหรือใต้โปรเซสก็ได้ DFD ระดับรองลงมา (Low-Level Data Flow Diagram) คือส่วนที

แสดงระบบย่อยลงมาจาก DFD ทีกล่าวมาหรือเรียกว่าระดับแม่เมือระดับแม่ไม่สามารถแสดง

รายละเอียดทงัหมดไดเ้ป็นตอ้งแตก Level ยอ่ยออกมาเพือแสดงการประมวลผลนนัตามขนัตอนการ

ทาํงานให้ชดัเจนยงิขึน 

 

สัญลกัษณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 

สัญลกัษณ์ ชือเรียก ความหมาย 

 

Entity องคป์ระกอบมูลฐาน 

 
Weak entity 

เอนทิ ตี ทีไม่มี  attribute เป็นของ

ตนเอง 

 
Relationship ความสัมพนัธ์ 

 
Identifying relationship 

ความสัมพนัธ์ทีเกียวพนัธ์เพือผ่าน

ไปยงั owner (ใชก้บั weak entity) 

 
Attribute คุณสมบตัิเฉพาะของเอนทิตี 

 
Key attribute 

Attribute ข อ ง เอ น ทิ ตี ที ค่ าข อ ง 

Attribute ไม่เท่ากนั 

 
Multi-valued attribute 

Attribute ของเอนทิตีหนึงมีค่าได้

มากกวา่  ค่า 

 
Derived attribute 

Attribute ทีสมารถคาํนวณหาค่าได้

จาก Attribute อืน 

 
Composite attribute 

Attribute ที ส า ม า ร ถ แ บ่ ง แ ย ก

ออกเป็น attribute ยอ่ยได ้

 

ตารางท ี2.2 แสดงสัญลกัษณ์ในการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
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ทฤษฎีการใช้โปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 

 เครืองมือใน Photoshop CS5 จะแตกต่างจาก CS3 และ CS4 ไปบ้างเล็กน้อย กล่าวคือ โดย

พืนฐานจะคงเดิม แต่จะปรับการใช้งานให้ดูง่ายขึน มีการเก็บรวบรวมเครืองมือทีเกียวขอ้งเอาไว ้ที

เดียวกนั เพมิชุดเครืองมือเขา้มาใหม่ และลดขนัตอนการทาํงานใหน้อ้ยลง ทาํให้ใชง้านสะดวกยงิขึน 

ในเวอร์ชนันีได้เพิมคาํสัง และแถบเครืองมือทีใช้บ่อย ๆ วางแยกออกมาจากกลุ่มเครืองมือเดิม เช่น 

เครืองมือปรับมุมมอง เครืองมือปรับแต่งภาพทีรวมอยู่ในพาเนลเดียวกนั เช่น พาเนล Adjustments 

ส่วนการทาํงานหลกั ๆ ยงัคงอิงการใชง้านเหมือนเวอร์ชนัทีผา่นๆ มา ซึงหนา้จอใหม่ของPhotoshop 

CS5 มีส่วนประกอบ ดงัภาพ 

 
 

รูปท ี2.4 หนา้ต่างโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 

 

รายละเอยีดส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS5 

1. Application Bar (แอพพลิเคชนับาร์) จะเป็นแถบเครืองมือทีเก็บปุ่มคาํสังทีใชง้านบ่อย ๆ 

เอาไว ้เช่นเปิดโปรแกรมBridgeหมุนพืนทีทาํงานยอ่ขยายภาพ, จดัเรียงวนิโดวภ์าพและจดั

องคป์ระกอบของเครืองมือตามพนืทีใชง้าน (Workspace)  

2. Menu Bar (เมนูบาร์) ประกอบดว้ยกลุ่มคาํสังต่างๆทีใชจ้ดัการกบัไฟล,์ ทาํงานกบัรูปภาพ

และใชก้ารปรับแต่งการทาํงานของโปรแกรมโดยแบ่งเมนูตามลกัษณะงานนอกจากนีบางเมนูหลกั

จะมีเมนูยอ่ยซอ้นอยู ่โดยสังเกตจากเครืองหมาย ซึงคุณตอ้งเปิดเขา้ไปเพือเลือกคาํสงัภายในอีกที  
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3. Workspace Menu (เวิร์คสเปซเมนู) หรือพืนทีการทํางานเป็นการกาํหนดรูปแบบการ

แสดงเครืองมือและพาเนลทีมีความเกียวขอ้งกบังานทีทาํการเลือกWorkspaceทีเหมาะสมจะทาํให้

สามารถเลือกใชเ้ครืองมือไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใน Photoshop CS5 มี Workspace ใหเ้ลือกใช ้7 แบบ คือ  

- Essentialsเป็นWorkspaceพืนฐานทีเหมาะกบัการทาํงานทุกรูปแบบเนืองจากมีพาเนลที

ครอบคลุมงานทวัไปใหใ้ชง้าน  

- Design เป็น Workspace ทีเหมาะกบัการออกแบบงานกราฟิก โดยมีพาเนล Swatches และ

Character เพมิเขา้มาเพอืใชใ้นการออกแบบ 

- Painting เป็น Workspace สําหรับการทํางานด้านวาดภาพ และระบาย ซึงสามารถใช้

ร่วมกบั Tablet ไดเ้ป็นอยา่งดี 

- Photography เป็น Workspace สําหรับด้านภาพถ่ายโดยเฉพาะ แต่จะเน้นดา้นโทนความ

สวา่ง แสงเงา และสีสันของภาพเป็นหลกั 

- 3 D และ Motion เป็น Workspace ทีมีอยูเ่ฉพาะในเวอร์ชนั Extended ซึงเนน้การทาํงาน  

3D และการสร้างภาพเคลือนไหว (Animation) 

- New in CS5 เป็น Workspace ทีแสดงเฉพาะเครืองมือและคาํสงัใหม่ ๆ ในเวอร์ชนั CS5 

เหมาะแก่การศึกษาฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรม 

4. Option Bar (ออปชนับาร์) เป็นส่วนทีใช้ปรับแต่งค่าการทาํงานของเครืองมือต่างๆโดย

รายละเอียดในออปชนับาร์จะเปลียนไปตามเครืองมือทีเราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนนัเช่นเมือเรา

เลือกเครืองมือBrush (พู่กัน) บนออปชันบาร์จะปรากฏออปชันทีใช้ในการกําหนดขนาด และ

ลกัษณะ หวัแปรง, โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอตัราการไหลของสี เป็นตน้  

5. Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเครืองมือ จะประกอบไปดว้ยเครืองมือตา่ง ๆ ทีใช้ใน

การวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครืองมือเหล่านีมีจาํนวนมาก ดังนันจึงมีการรวมเครืองมือทีทาํ

หน้าทีคลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่ มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหลียมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดงัภาพ 

เพอืบอกใหรู้้วา่ในปุ่มนียงัมีเครืองมืออืนอยูด่ว้ย 

6. Panel ( พาเนล ) เป็นวินโดวย์่อยๆ ทีใช้เลือกรายละเอียด หรือคาํสังควบคุมการทาํงาน

ต่างๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่น พาเนล Color ใชส้ําหรับเลือกสี 

, พาเนลInf oใช้แสดงค่าสีตรงตาํแหน่งทีชีเมาส์รวมถึงขนาด/ตาํแหน่งของพืนทีทีเลือกไวP้hotoshop

เป็นโปรแกรมในชุด Creative Suite 5หรือเรียกสันๆว่าCS5ซึงใช้สําหรับสร้างและตกแต่ง

ภาพกราฟิกซึงมีประสิทธิภาพและมีชือเสียงมากโปรแกรมหนึงดว้ยความสามารถทีหลากหลายทงั

การสร้างภาพใหม่และตกแต่งภาพด้วยเครืองมือและเทคนิคพิเศษต่างๆจึงทําให้Photoshopเป็น

โปรแกรมสําคญัทีจาํเป็นตอ้งมีติดตงัใช้งานในเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้งานส่วนหญ่ในทีนีขอ

กล่าวถึง Photoshop ทีได้ผ่านการพฒันามาจนถึงเวอร์ชันที 12 ซึงมีชือเรียกอย่างเป็นทางการว่า 

Adobe Photoshop CS5 โดยในเวอร์ชันนีจะแบ่งออกเป็น 2เวอร์ชันย่อยคือ Photoshop CS5 และ 
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Photoshop CS5Extended ซึงทงั 2 เวอร์ชนันีมีความสามารถแตกต่างกนัออกไปPhotoshop CS5 เป็น

เวอร์ชนัแบบธรรมดาทีเนน้การทาํงานดา้นการตกแต่งตดัต่อภาพถ่ายเป็นเวอร์ชนัทีนิยมใช้กนัอยา่ง

แพ ร่ห ล ายเพ ราะ มี ฟั งก์ชัน ก ารทํางาน พื น ฐ าน ที ค รบ ถ้วน PhotoshopCS5Extendedได้ เพิ ม

ความสามารถนอกเหนือจากการตกแต่งและการตดัต่อคือการทาํงานดา้น 3D (3 มิติ) ให้รูปทรงมี

แสงเงาสมจริง สร้างภาพเคลือนไหวดว้ย Timeline แต ่Photoshop CS5ไม่วา่จะเวอร์ชนัธรรมดาหรือ

เวอร์ชันExtendedถูกออกแบบให้มีความสามารถเพิมมากขึนและออกแบบเครืองมือให้เรียกใช้ได้

สะดวกขึนซึงสามารถนาํมาใชใ้นการออกแบบชินงานดา้นตา่งๆดงันี 

     1. สือสิงพิมพไ์ม่วา่จะเป็นนิตยสารวารสารหนงัสือแผน่พบัและโบชวัร์ 

     2. งานกราฟิกโฆษณาสินคา้ทางโทรทศัน์ 

     3. งานนาํเสนอ (Presentation) และตกแต่งภาพสาํหรับภาพยนตร์และมีเดียทวัไป 

    4. ออกแบบกราฟิกสาํหรับเวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Toolbox 

 คือ ชุดเครืองมือทีใชง้านกบังานของเราจะถูกจดัอยูใ่นส่วนทีแยกออกมาต่างหากถา้หากไม่

มี เปิดการใช้งานที  Menu>Window>Tool ใช้งานร่วมกับ Menu Tools Option Bar จะเป็นส่วน

ปรับแต่งในรายละเอียดต่างๆของเครืองมือทีเลือกใช้ Toolsบางอนัมีรูปภาพสามเหลียมอนัเล็กๆอยู่

ดา้นล่างขวา เมือเรากดเมาส์คา้งหรือคลิกขวาบนปุ่มนนั จะมีเครืองมือ ทีถูกจดัให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั

ออกมา 

เครืองมือในTool Box 

 

 

รูปท ี .  แสดง Tool Box 

 

1. Marquee Tool เป็นการเลือกแบบสีเหลียมผืนผ้า, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส์ หรือ

คอลมัน์ 1 พิกเซลส์ 

2. Lasso Tool จะใช้เพือสร้าง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดทีคลิก) และ 

Magnetic (ดึงเขา้หาขอบรูปภาพ) 

3. Slice Tool ใชใ้นการสร้าง Slice และ Slice Selection Tool ใชเ้ลือก Slice ทีคุณสร้างขึนมา 

4. Healing Brush Tool ใชใ้นการระบายสี เพอืซ่อมแซมรูปภาพใหส้มบูรณ์แบบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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5. Clone Stamp Tool ใช้ก็อปปีรูปโดยอาศยัรูปภาพต้นฉบบัและ Pattern Stamp Tool ใช้เพือ

วาดรูปโดยใชบ้างส่วนของรูปภาพทีมีอยูเ่ป็นตน้ฉบบั 

6. Eraser Tool ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วนของพิกเซลส์และทาํการเก็บส่วนต่างๆ เป็น 

State ต่างๆ ใน History Palette 

7. Blur Tool เป็นอุปกรณ์ทีใช้สําหรับปรับค่า ความคมชัดของสีภาพ ซึงจะประกอบด้วย Blur, 

Sharpen เลือกโดยการคลิกเมา้คา้งใว ้ 

8. Pen ใชใ้นการสร้างเสน้ภาพสาํ หรับวาดภาพซึงจะสร้างเสน้ตรงก่อนแลว้ดดัให ้โคง้ตามตอ้งการ 

9. Path Selection Tool ใช้เพือเลือก Shape หรือ Path เพือแสดง Anchor Paint, Direction Line 

และ Direction Paint 

10. 3D Rotate tool ใชห้มุนวตัถุตามแกน X ไดร้อบดา้น 360 องศา 

11. Hand tool เป็นเครืองมือใชเ้ลือนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ 

12. Move tool ใชใ้นการยา้ยวตัถุ 

13. Quick Selection Tool เป็นเครืองมือทีใชเ้ลือกขอบเขตวตัถุ 

14. Eyedropper Tool ใชใ้นการดูดสีจากรูปภาพเพอืใชเ้ป็นตน้แบบของสีกบังานชินอืนๆ 

15. Burn Tool ใชล้ดความสวา่งทาํใหรู้ปภาพดูมืดลง 

16. History Brush Tool ใชก้ลบัคืนรูปภาพเดิมจาก State หรือ Snapshot ของรูปเดียวกนั 

17. Gradient Tools ใช้เพือไล่สีระหว่างสีหลายๆ สี ในแบบต่างๆ Straight-line, Radial, Angle, 

Reflected และ Diamond 

18. Burn Tool ใชล้ดความสวา่งทาํใหรู้ปภาพดูมืดลง 

19. Type Mask Tool ใชส้ร้าง Selection เป็นรูปร่างตวัหนงัสือ 

20. Custom Shape Tool ใชเ้ลือกรูปภาพเลือกรูปภาพทีมีรูปร่างเฉพาะจาก Custom Shape List 

21. 3D Camera Tools จดัการกลอ้งงานดา้น 3D ไม่วา่จะเป็นการซูม หมุน เคลือน 

22. Zoom Tool ใชใ้นการขยายและยอ่ส่วนการแสดงภาพบนหนา้จอ 

23. Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ขึนมาเพือให้เราเลือกค่าสี

ตามทีตอ้งการ 

24. เป็นเครืองมืออีกรูปแบบหนึงของการเลือกโดยใชสี้เพือแยกความแตกต่างระหว่าง พืนทีที

ถูกเลือกและพืนที ทีไม่ถูกเลือก บริเวณทีมีสีแดงเป็นเหมือนการใส่หนา้กาก ห้ามไม่ให้ทาํ

การปรับแต่งภาพบริเวณนัน ใช้มากในกรณีทีเพือเลือกเป็นพืน ทีอิสระ ไม่มีรูปทรงที

แน่นอนและรูปทีไม่มีความแตกต่างของสีรูปภาพ 
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2. โปรแกรม SQL Server หรือ Microsoft SQL Server  

คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database management system หรือ 

RDBMS) ผลิตโดยบริษัท  Microsoft เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ Client/Server และรันอยู่บน 

Window NT ซึงใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรียกขอ้มูลดว้ยเหตุทีขอ้มูลส่วนใหญ่ทวัโลกเก็บไวใ้น

เครืองทีใช้ Microsoft Windows เป็น Operating System จึงทาํ ให้เป็นการง่ายต่อ Microsoft SQL ที

จะนาํขอ้มูลทีอยูใ่นรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และประกอบกบัการทีราคาถูกและ

หาง่าย จึงเป็นปัจจยัหลกัทีทาํ ให ้Microsoft SQL จึงเป็นระบบฐานขอ้มูลทีมกัจะถูกเลือกใช ้

3. โปรแกรม Dreamweaver CS5  

อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือชือเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ 

(Macromedia Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแกไ้ข HTML พฒันาโดยบริษทัแมโครมีเดีย (ปัจจุบนั

ควบกิจการรวมกบับริษทั อะโดบีซิสเต็มส์) สําหรับการออกแบบเวบ็ไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG 

กบัการควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพฒันาโปรแกรมทีมีการรวมทงัสองแบบเข้า

ดว้ยกนัแบบนีทาํให้ ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมทีแตกต่างจากโปรแกรมอืนๆ ในประเภทเดียวกนั 

ในช่วงปลายปีทศวรรษ 2533 จนถึงปีพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอร์มีสัดส่วนตลาดโปรแกรมแก้ไข 

HTML อยู่มากกว่า 70% ดรีมวีเวอร์มีทังในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท์

วนิโดวส์ ดรีมวฟีเวอร์ยงัสามารถทาํงานบนระบบปฏิบติัการแบบยูนิกซ์ ผา่นโปรแกรมจาํลองอยา่ง 

WINEได ้รุ่นล่าสุดคือ ดรีมวีฟเวอร์ CS4การเริมกาํหนดโครงสร้างของเวบ็ ก่อนดาํเนินการสร้างเวบ็

เพจ ขนัแรกควรกาํหนดให้ข้อมูลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งอยู่ใน Folder เดียวกนั เพือง่ายต่อค้นหาและ

จดัเก็บ ตวัอยา่งเช่นทาํเวบ็เพจของหน่วยงานก่อนอนืเราควรสร้าง Folder ชือของหน่วยงานก่อนอาจ

เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ แล้วใน Folder หน่วยงานค่อยสร้าง Folder ย่อยอีกที อาจ

ประกอบดว้ยหลาย Folder ย่อย เพือใช้สําหรับแยกเก็บไฟล์ต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ เช่น ไฟล์รูปภาพ 

ไฟล์ HTML และ ไฟล ์Multimedia ต่าง ๆ 

Dreamweaver เป็นเครืองมือในการสร้างเวบ็เพจทีมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบนัDreamweaver 

ได้พฒันาเป็น CS แลว้ เป็นโปรแกรมสร้างเวบ็เพจแบบเสมือนจริง ของค่าย Adobe ซึงช่วยให้ผูที้

ต้องการสร้างเว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML หรือโค๊ดโปรแกรม หรือทีศัพท์เทคนิคเรียกว่า 

"WYSIWYG โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันทีทา ให้ผูใ้ช้สามารถจดัวางข้อความ รูปภาพ 

ตาราง ฟอร์ม วิดีโอรวมถึงองคป์ระกอบอืนๆ ภายในเวบ็เพจไดอ้ยา่งสวยงามตามทีผูใ้ชต้อ้งการ โดย

ไม่ตอ้งใช้ภาษาสคริปต์ทียุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อน Dreamweaver มีทงัในระบบปฏิบติัการ แมค

อินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ ยงัสามารถทา งานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่าน

โปรแกรมจา ลองอยา่ง WINE ไดเ้วอร์ชนัล่าสุดของโปรแกรมตวันีคือ Adobe Dreamweaver CS5.5 
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ความสามารถของ Dreamweaver CS5 

1. สนบัสนุนการทา งานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความวา่ 

อะไรก็ตามทีเราทา บนหนา้จอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกนับนเวบ็เพจ ซึงช่วยให้การ

สร้างและแกไ้ขเวบ็เพจนนัทา ไดง่้าย โดยไม่ตอ้งมีความรู้ภาษา HTML เลย 

2. มีเครืองมือในการสร้างรูปแบบหนา้จอเวบ็เพจ ซึงช่วยอา นวยความสะดวกใหผู้ใ้ชง้าน 

ไดม้าก 

3. สนบัสนุนภาษาสคริปตต์่าง ๆ เช่น Java, ASP, PHP, CGI, VBScript 

4. มีเครืองมือทีช่วยในการ Upload หนา้เวบ็ทีสร้างไปที Server เพอืทาการเผยแพร่งานที 

สร้างบน Internet 

5. รองรับการใชม้นัติมีเดียต่าง ๆ เช่น เสียง กราฟฟิก และภาพเคลือนไหว ทีสร้างโดย 

โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เป็นตน้ 

6. มีความสามารถทา การติดต่อกบัฐานขอ้มูล เพือเชือมต่อกบัเวบ็ไซต ์

ส่วนประกอบ  Adobe Dreamweaver CS5 

1. เมนูบาร์ (Menu bar) เป็นส่วนทีใช้ในการสร้างและทาํงานกบัโปรแกรม ซึงมีการแบ่งเป็น

กลุ่มคาํสังต่างๆ เป็นหมวดหมู่และเก็บไวเ้ป็นเมนู โดยในแต่ละเมนูก็จะมีเมนูยอ่ยๆ ไวเ้รียกใชง้าน

ตามตอ้งการ 

2. แถบเครืองมือ (Insert bar) เป็นส่วนของการรวบรวมเครืองมือทีใชใ้นการสร้างวตัถุหรือ

องคป์ระกอบตา่งๆ ของหนา้เวบ็เพจ ซึงแบ่งเป็นกลุ่มๆ มีทงัหมด  กลุ่ม คือ 

             - Common เป็นกลุ่มเครืองมือทีใช้งานบ่อยๆ ในการสร้างเวบ็เพจ เช่น การแทรกตาราง การ

แทรกรูปภาพ เป็นตน้ 

- Layout ใช้สําหรับวางวตัถุทีใช้จดัโครงสร้างของเว็บเพจ เช่น ตาราง เฟรม และ AP 

Element 

- Forms ใชส้าํหรับวางวตัถุทีใชส้ร้างแบบฟอร์มเพือรับขอ้มูลจากผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์เช่น การ

สมคัรสมาชิก เป็นตน้ 

             - Data ใชส้าํหรับวางคาํสงัทีใชจ้ดัการกบัฐานขอ้มูลและนาํฐานขอ้มูลออกมาแสดงบนหนา้

เวบ็เพจ 

             - Spray ใชส้าํหรับวางวตัถุทีใชเ้ทคโนโลยขีอง Spary ในรูปแบบต่างๆ 

             - InContext Editing ใชส้ําหรับสร้างพนืทีเทมเพลตเพอือาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชใ้นการ

แกไ้ขเนือหา 

             - Text ใชส้าํหรับจดัรูปแบบของขอ้ความภายในเวบ็เพจ เช่น ตวัหนา ตวัเอียง หวัขอ้ บุลเล็ต 

และแทรกสัญลกัษณ์ต่างๆ ได ้

             - Favorites ใชส้าํหรับเพมิเครืองมือทีเรียกใชง้านบ่อยๆ โดยเพมิจากกลุ่มเครืองมืออืนๆ ได้
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โดยคลิกเมา้ส์ขวาบน Insert bar แลว้เลือก Customize Favorites (ตวัอยา่งดา้นล่างเป็นการดึงเครือง

ทีใชง้านบ่อยๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image) 

หน้าต่างการทาํงาน (Document Window) เป็นบริเวณทีใช้ในการออกแบบและสร้างเว็บ

เพจตามตอ้งการ ซึงสามารถแทรกขอ้ความ รูปภาพ และวตัถุต่างๆ ลงไปไดเ้ลย 

3. แถบสถานะ (Status bar) เป็นส่วนทีแสดงขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบังานทีกาํลงัทาํอยู ่เช่น การ

ปรับขนาดการแสดงผลและเวลาทีใชใ้นการโหลดเวบ็เพจนนัๆ 

4. Properties Inspector ใช้ในการกาํหนดค่าคุณสมบติัของหน้าเว็บเพจและในส่วนของวตัถุ

ต่างๆ ซึงจะมีรายละเอียดแสดงขึนมา เมือมีการคลิกเลือกวตัถุนนัๆ 

5. พาเนล (Panel) เป็นหน้าต่างหรือชุดคาํสังพิเศษทีใช้งานเฉพาะดา้น เช่น ฐานขอ้มูล ไฟล์

งานต่างๆ สร้างการเชือมโยง รวมถึงเรืองการอพัโหลดไฟลง์านขึนเซิร์ฟเวอร์ 

4. Database (ฐานข้อมูล) 

คือระบบทีรวบรวมขอ้มูลไวใ้นทีเดียวกนั ซึงประกอบไปด้วยแฟ้มขอ้มูล (File) ระเบียน 

(Record) และ เขตขอ้มูล (Field) และถูกจดัการดว้ยระบบเดียวกนั โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเขา้ไป

ดึงขอ้มูลทีตอ้งการได ้อยา่งรวดเร็ว ซึงอาจเปรียบฐานขอ้มูลเสมือนเป็น electronic filing system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี .6 แสดงระบบฐานขอ้มูล 

บิต (bit) ย่อมาจาก Binary Digit ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะแสดงได้ 2 สถานะคือ 0 

หรือ 1 การเก็บขอ้มูลต่างๆไดจ้ะตอ้งนาํ บิต หลายๆ บิต มาเรียงต่อกนั เช่นนาํ 8 บิต มาเรียงเป็น 1 

ชุด เรียกวา่ 1ไบตเ์ช่น 

10100001 หมายถึง ก 

Database 

File 

Record 

Field 

Byte 

Bit 

A collection of related files 

A collection of related records 

A collection of related field 

A collection of related byte 

A collection of related bit 

A binary digit 0 or 1 
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10100010 หมายถึง ข 

เมือเรานาํ ไบต์ (byte) หลายๆ ไบต์ มาเรียงต่อกนั เรียกวา่ เขตขอ้มูล (field) เช่น Name ใช้

เก็บชือ Last Name ใช้เก็บ นามสกุล เป็นต้นเมือนําเขตข้อมูล หลายๆ เขตข้อมูล มาเรียงต่อกัน 

เรียกวา่ ระเบียน (record) เช่น ระเบียน ที 1 เก็บชือนามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของ นกัเรียนคนที 1 เป็น

ตน้การเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกนั เรียกวา่ แฟ้มขอ้มูล (File) เช่น แฟ้มขอ้มูล นกัเรียน จะ

เก็บชือนามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของนกัเรียน จาํนวน 500 คน เป็นตน้การจดัเก็บ แฟ้มขอ้มูล หลายๆ 

แฟ้มขอ้มูล ไวภ้ายใตร้ะบบเดียวกนั เรียกวา่ ฐานขอ้มูล หรือ Database เช่น เก็บแฟ้มขอ้มูล นกัเรียน 

อาจารย ์วิชาทีเปิดสอน เป็นต้นการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลจึงจาํเป็นต้องมีระบบการจัดการ

ฐานขอ้มูลมาช่วยเรียกว่า database management system (DBMS) ซึงจะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถจดัการ

กับข้อมูล ตามความต้องการได้ในหน่วยงานใหญ่ๆอาจมีฐานข้อมูลมากกว่า 1 ฐานข้อมูลเช่น 

ฐานขอ้มูลบุคลากร ฐานขอ้มูลลูกคา้ ฐานขอ้มูลสินคา้ เป็นตน้ 

สาระสําคัญ 

ฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ทาํให้ผูใ้ช้สามารถใชข้อ้มูลทีเกียวขอ้งใน

ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกนัได ้โดยทีจะไม่เกิดความซาํซ้อนของขอ้มูล และยงัสามารถหลีกเลียงความ

ขดัแยง้ของขอ้มูลดว้ย อีกทงัขอ้มูลในระบบก็จะถูกตอ้งเชือถือได ้และเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยจะ

มีการกาํหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึนนับได้ว่าปัจจุบนัเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นที

ยอมรับกนัวา่ สารสนเทศเป็นขอ้มูลทีผา่นการกลนักรองอยา่งเหมาะสม สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์

อยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นการนาํมาใชง้านดา้นธุรกิจ การบริหาร และกิจการอืน ๆ องคก์รทีมีขอ้มูล

ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากลาํบากในการจดัเก็บข้อมูล ตลอดจนการนําข้อมูลทีต้องการ

ออกมาใช้ให้ทนัต่อเหตุการณ์ ดงันันคอมพิวเตอร์จึงถูกนํามาใช้เป็นเครืองมือช่วยในการจดัเก็บ

ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล ซึงทาํให้ระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นไปไดส้ะดวก ทงันีโปรแกรมแต่

ละโปรแกรมจะตอ้งสร้างวิธีควบคุมและจดัการกบัขอ้มูลขึนเอง ฐานขอ้มูลจึงเขา้มามีบทบาทสําคญั

อย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ทีใช้คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

จึงตอ้งคาํนึงถึงการควบคุมและการจดัการความถูกตอ้งตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชข้อ้มูล

ดว้ย 

ระบบจดัการฐานขอ้มูลซอฟต์แวร์สําหรับจดัการฐานขอ้มูลนนั โดยทวัไปเรียกว่า ระบบ

จัดการฐานข้อมูล  หรือ ดีบี เอ็ม เอส (DBMS -Database Management System) สถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์ของดีบีเอ็มเอสอาจมีได้หลายแบบ เช่น สําหรับฐานข้อมูลขนาดเล็กทีมีผูใ้ช้คนเดียว 

บ่อยครังทีหนา้หมดจะจดัการดว้ยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว ส่วนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ทีมีผูใ้ช้

จาํนวนมากนนั ปกติจะประกอบดว้ยโปรแกรมหลายโปรแกรมดว้ยกนั และโดยทวัไปส่วนใหญ่จะ

ใชส้ถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ (client-server)โปรแกรมส่วนหน้า (front-end) ของดีบีเอ็มเอส 

(ไดแ้ก่ โปรแกรมรับบริการ) จะเกียวขอ้งเฉพาะการนาํเขา้ขอ้มูล,การตรวจสอบ, และการรายงานผล
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เป็นสําคญั ในขณะทีโปรแกรมส่วนหลงั (back-end) ซึงไดแ้ก่ โปรแกรมให้บริการ จะเป็นชุดของ

โปรแกรมทีดาํเนินการเกียวกับการควบคุม, การเก็บข้อมูล, และการตอบสนองการร้องขอจาก

โปรแกรมส่วนหน้า โดยปกติแล้วการค้นหา และการเรียงลําดับ จะดําเนินการโดยโปรแกรม

ใหบ้ริการรูปแบบของระบบฐานขอ้มูล มีหลากหลายรูปแบบดว้ยกนั นบัตงัแต่การใชต้ารางอยา่งง่าย 

ทีเก็บในแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียว ไปจนกระทัง ฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก ทีมีระเบียนหลายล้าน

ระเบียน ซึงเก็บในห้องทีเต็มไปดว้ยดิสก์ไดรฟ์ หรืออุปกรณ์หน่วยเก็บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์รอบขา้ง 

(peripheral) อืนๆ 

การออกแบบฐานขอ้มูลการออกแบบฐานขอ้มูล (Designing Databases) มีความสําคญัต่อ

การจดัการระบบฐานข้อมูล (DBMS) ทงันีเนืองจากขอ้มูลทีอยู่ภายในฐานขอ้มูลจะตอ้งศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการทีโปรแกรม

ประยุกตจ์ะเรียกใชฐ้านขอ้มูล ดงันนั เราจึงสามารถแบ่งวธีิการสร้างฐานขอ้มูลได ้3 ประเภท 

1. รูปแบบขอ้มูลแบบลาํดบัขนั หรือโครงสร้างแบบลาํดับขนั (Hierarchical data model) 

วิธีการสร้างฐาน ขอ้มูลแบบลาํดบัขนัถูกพฒันาโดยบริษทั ไอบีเอ็ม จาํกดั ในปี 1980 ไดรั้บความ

นิยมมาก ในการพัฒนาฐานข้อมูลบนเครืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยที

โครงสร้างขอ้มูลจะสร้างรูปแบบเหมือนตน้ไม ้โดยความสัมพนัธ์เป็นแบบหนึงต่อหลาย (One- to -

Many) 

  2. รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network data Model) ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายมีความ

คลา้ยคลึงกบัฐาน ขอ้มูลแบบลาํดบัชนั ต่างกนัทีโครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลาย

ต่อหนึง (Many-to-one) หรือ หลายต่อ 

หลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ (Parent) มากกว่าหนึง สําหรับตัวอย่าง

ฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายให้ลองพิจารณาการจดัการขอ้มูลของห้องสมุด ซึงรายการจะประกอบดว้ย 

ชือเรือง ผูแ้ต่ง สาํนกัพิมพ ์ทีอยู ่ประเภท 

3. รูปแบบความสัมพนัธ์ขอ้มูล (Relation data model) เป็นลกัษณะการออกแบบฐานขอ้มูล

โดยจดัขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของตารางทีมีระบบคลา้ยแฟ้ม โดยทีขอ้มูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะ

แทนเรคอร์ด (Record) ส่วน ขอ้มูลนแนวดิงจะแทนคอลมัน์ (Column) ซึงเป็นขอบเขตของขอ้มูล 

(Field) โดยทีตารางแต่ละตารางทีสร้างขึนจะเป็นอิสระ ดงันนัผูอ้อกแบบฐานขอ้มูลจะต้องมีการ

วางแผนถึงตารางขอ้มูลทีจาํเป็นตอ้งใช้ เช่นระบบฐานขอ้มูลบริษทัแห่งหนึง ประกอบดว้ย ตาราง

ประวติัพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ แสดงประวติัพนักงานตารางแผนก และ

ตารางขอ้มูลโครงการการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์การออกแบบฐานขอ้มูลในองค์กรขนาด

เล็กเพอืตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านอาจเป็นเรืองทีไม่ยุง่ยากนกั 

เนืองจากระบบและขนัตอนการทาํงานภายในองคก์รไม่ซบัซ้อน ปริมาณขอ้มูลทีมีก็ไม่มาก 

และจาํนวนผูใ้ช้งานฐานข้อมูลก็มีเพียงไม่กีคน หากทว่าในองค์กรขนาดใหญ่ ซึงมีระบบและ
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ขนัตอนการทํางานทีซับซ้อน รวมทังมีปริมาณข้อมูลและผูใ้ช้งานจํานวนมาก การออกแบบ

ฐานข้อมูลจะเป็นเรืองทีมีความละเอียดซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการดําเนินการนานพอควร

ทีเดียว ทงันีฐานขอ้มูลทีได้รับการออกแบบอยา่งเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผู ้ใช้งานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรได้ ซึงจะทําให้การดําเนินงานขององค์กรมี

ประสิทธิภาพดียิงขนั เป็นผลตอบแทนทีคุ ้มค่าต่อการลงทุนเพือพฒันาระบบฐานข้อมูลภายใน

องคก์รทงันี การออกแบบฐานขอ้มูลทีนาํซอฟตแ์วร์ระบบจดัการฐานขอ้มูลมาช่วยในการดาํเนินการ 

สามารถจาํแนกหลกัในการดาํเนินการได ้6 ขนัตอน คือ 

1. การรวบรวมและวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชข้อ้มูล 

2. การเลือกระบบจดัการฐานขอ้มูล 

3. การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด 

4. การนาํฐานขอ้มูลทีออกแบบในระดบัแนวคิดเขา้สู่ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

5. การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบักายภาพ 

6. การนาํฐานขอ้มูลไปใชแ้ละการประเมินผล 

5. ทฤษฏี HTML 

คือ ภาษาทีใช้ในการเขียนเว็บเพจ ย่อมาจากคา ว่า Hypertext Markup Language โดย

Hypertext หมายถึง ขอ้ความทีเชือมต่อกนัผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียน

ขอ้ความ language หมายถึงภาษา ดงันนั HTML จึงหมายถึง ภาษาทีใชใ้นการเขียนขอ้ความ ลงบน

เอกสารทีต่างก็เชือมถึงกันใน Cyberspace ผ่าน Hyperlink นันเองHTML เริมขึนเมือ ปี 1990 เพือ

ตอบสนองความตอ้งการในการสือสารแลกเปลียนขอ้มูลกนัของนกัวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบนั

และมหาวิทยาลัยต่างๆทัวโลก โดย Tim Berners-Lee นักพัฒนาของ CERN ได้พัฒนาภาษาทีมี

รากฐานมาจาก SGML ซึงเป็นภาษาทีซบัซอ้นและยากต่อการเรียนรู้ จนมาเป็นภาษาทีใช้ไดง่้ายและ

สะดวกในการแลกเปลียนเอกสารทางวทิยาศาสตร์ผา่นการเชือมโยงกนัดว้ยลิงคใ์นหน้าเอกสาร เมือ 

World Wide Web เป็นทีแพร่หลาย HTML จึงถูกนามาใช้จนเกิดการแพร่หลายออกไปยงัทวัโลก 

จากความง่ายต่อการใชง้านHTML ในปัจจุบนัพฒันามาจนถึง HTML 4.01 และ HTML 5 นอกจากนี

ยงัมีการพัฒนาไปเป็น XHTML ซึงคือ Extended HTML มีความสามารถและมาตรฐานทีมาก

กวา่เดิมโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ W3C (World Wide Web Consortium) 

6. ทฤษฏี PHP 

  เกิดในปี 1994 โดย  RasmusLerdorf โปรแกรมเมอร์อเมริกนัไดคิ้ดคน้สร้างเครืองมือทีใช้

ในการพฒันาเว็บส่วนตวั โดยใช้ขอ้ดีของภาษา C และ Perl เรียกว่า Personal Home Page และได้

สร้างส่วนติดต่อกบัฐานขอ้มูลทีชือว่า Form Interpreter ( FI ) รวมทงัสองส่วน เรียกว่า PHP/FI ซึง

เป็นจุดเริมตน้ของ PHP มีผูที้เขา้มาเยียมชมเวบ็ไซตแ์ละชอบจึงติดต่อขอเอาโคด้ไปใช้ และนา ไป

พฒันาต่อในลกัษณะของ Open Source ภายหลงัมีความนิยมขึนเป็นอยา่งมากภายใน 3 ปี มีเวบ็ไซต์
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ทีใช้ PHP/FIในติดต่อฐานขอ้มูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอืนๆ มากกว่า 50,000ไซต์ PHP2 

(ในตอนนนัใช้ชือว่า PHP/FI) ในช่วงระหวา่ง 1995-1997 RasmusLerdorf ได้มีผูที้มาช่วยพฒันาอีก 

2 คนคือ ZeevSuraski และ AndiGutmans ชาวอิสราเอล ซึงปรับปรุงโคด้ของ Lerdorf ใหม่โดยใช ้

C++ ให้ มีความสามารถจัดการเกียวกับแบบฟอร์มข้อมูลทีถูกสร้างมาจากภาษาHTML และ

สนับสนุนการติดต่อกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL จึงทาให้ PHP เริมถูกใช้มากขึนอยา่ง

รวดเร็ว และเริมมีผู ้สนับสนุนการใช้งาน PHP มากขึน โดยในปลายปี 1996 PHP ถูกนา ไปใช้

ประมาณ15,000 เว็บทัวโลก และเพิมจา นวนขึนเรือยๆ ต่อมามีผู ้มาช่วยพัฒนาอีก 3 คน คือ 

StigBakken รับผิดชอบความสามารถในการติดต่อ Oracle, Shane Caraveo รับผิดชอบดูแล PHP บน 

Window9x/NT, และ Jim Winsteadรับผิดชอบการตรวจความบกพร่องต่างๆ และไดเ้ปลียนชือเป็น 

ProfessionalHome Page ในเวอร์ชนัที 2PHP3 ออกมาในช่วงระหวา่งเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 

มีคุณสมบตัิเด่นคือสนบัสนุนระบบปฏิบติัการทงั Window 95/98/ME/NT, Linux และเวบ็เซร์ฟเวอร์ 

อย่าง IIS, PWS, Apache,OmniHTTPdสนับสนุน ระบบฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่น SQL 

Server, MySQL, mSQL, Oracle,Informix, ODBCPHP4 ตังแต่  1999 - 2007 ซึงได้เพิม  Functions 

การทา งานในดา้นต่างๆให้มากและง่ายขึนโดย บริษทั Zend ซึงมี Zeev และ AndiGutmansได้ร่วม

ก่อตงัขึน (http://www.zend.com ) ในเวอร์ชนันีจะเป็น compile script ซึงในเวอร์ชันหน้านีจะเป็น 

embed script interpreter ในปัจจุบนัมีคนไดใ้ช้ PHPสูงกว่า 5,100,000ไซต์ในทวัโลก และผูพ้ฒันา

ไดต้งัชือของ PHPใหม่ว่า PHP: Hypertext Preprocessorซึงหมายถึงมีประสิทธิภาพระดบัโปรเฟส

เซอร์สา หรับไฮเปอร์เท็กซ์PHP5 ตงัแต่ 2007-ปัจจุบนั มี ไดเ้พมิ Functions การทา งานในดา้นต่าง ๆ 

เช่น Object Oriented Model 

1. การกาํหนดสโคป public/private/protected 

2. Exception handling 

3. XML และ Web Service 

4. MySQLi และ SQLite 

5. Zend Engine 2.0 

ลกัษณะเด่นของ PHP 

1. สามารถใชไ้ดฟ้รี 

2. PHP เป็นโปรแกรมวงิขา้ง Sever ดงันนัขีดความสามารถไม่จา กดั 

3. Conlatfun นนัคือ PHP วงิบนเครือง UNIX ,Linux ,Windows ไดห้มด 

4. เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝังเขา้ไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษา

ง่ายๆ 

5. ใชร่้วมกบั XML ไดท้นัที 

6. ใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลได ้
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7. ใชก้บัขอ้มูลตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ใชก้บัโครงสร้างขอ้มูลใชไ้ดแ้บบ Scalar ,Array ,Associative array 

9. ใชก้บัการประมวลผลภาพได ้

 

โปรแกรมฐานข้อมูลทนิียมใช้ 

โปรแกรมฐานขอ้มูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ทีช่วยจดัการขอ้มูลหรือรายการต่าง ๆ ที

อยู่ในฐานขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการจดัเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงขอ้มูล โปรแกรมฐานขอ้มูล จะ

ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว ซึงโปรแกรมฐานขอ้มมูลทีนิยมใช้มีอยู่ด้วยกัน

หลายตวั เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เป็นตน้ โดยแต่ละโปรแกรม

จะมีความสามารถต่างกนั บางโปรแกรมใชง่้ายแต่จะจาํกดัขอบเขตการใช้งาน บ่งโปรแกรมใช้งาน

ยากกวา่ แต่จะมีความสามารถในการทาํงานมากกวา่โปรแกรม Access นบัเป็นโปรแกรมทีนิยมใช้

กนัมากในขณะนี โดยเฉพาะในระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่สามารถสร้างแบบฟอร์มทีตอ้งการจะ

เรียกดูขอ้มูลในฐานขอ้มูล หลงัจากบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะสามารถคน้หาหรือ

เรียกดูขอ้มูลจากเขตขอ้มูลใดก็ได ้นอกจากนี Access ยงัมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดย

การกาํหนดรหสัผา่นเพือป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบไดด้ว้ย 

โปรแกรม FoxPro เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลทีมีผูใ้ชง้านมากทีสุด เนืองจากใชง่้ายทงัวิธีการ

เรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกต์โปรแกรมขึนใช้งาน โปรแกรมทีเขียนด้วย FoxPro จะ

สามารถใช้กลับ dBase คําสังและฟังก์ชันต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถใช้งานบน FoxPro ได ้

นอกจากนีใน FoxPro ยงัมีเครืองมือช่วยในการเขียนโปรแกรม เช่น การสร้างรายงาน 

โปรแกรม dBase เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลชนิดหนึง การใช้งานจะคล้ายกับโปรแกรม 

FoxPro ข้อมูลรายงานทีอยู่ในไฟล์บน dBase จะสามารถส่งไปประมวลผลในโปรแกรม Word 

Processor ได ้และแมแ้ต่ Excel ก็สามารถอ่านไฟล์ .DBF ทีสร้างขึนโดยโปรแกรม dBase ไดด้ว้ย 

โปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลทีมีโครงสร้างของภาษาทีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อน มี

ประสิทธิภาพการทาํงานสูง สามารถทาํงานทีซับซ้อนได้โดยใช้คาํสังเพียงไม่กีคาํสัง โปรแกรม 

SQL จึงเหมาะทีจะใช้กบัระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และเป็นภาษาหนึงทีมีผูนิ้ยมใช้กนัมาก โดย

ทวั ไปโปรแกรมฐานขอ้มูลของบริษทัต่าง ๆ ทีมีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เช่น Oracle, DB2 ก็มกัจะมีคาํสัง 

SQL ทีต่างจากมาตรฐานไปบา้งเพอืนใหเ้ป็นจุดเด่นของแต่ละโปรแกรมไป 

ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็น

ฐานขอ้มูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงันี 
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1. สามารถลดความซาํซอ้นของขอ้มูลได ้

การเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลาย ๆ ทีทาํให้เกิดความซาํซ้อน (Redundancy) ดงันนัการนาํขอ้มูล

มารวมเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล จะชาวลดปัญหาการเกิดความซาํซ้อนของขอ้มูลได้ โดยระบบจดัการ

ฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) จะช่วยควบคุมความซําซ้อนได้เนืองจาก

ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะทราบไดต้ลอดเวลาวา่มีขอ้มูลซาํซอ้นกนัอยูที่ใดบา้ง 

2. หลีกเลียงความขดัแยง้ของขอ้มูลไดห้ากมีการเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลาย ๆ ทีและมี

การปรับปรุงขอ้มูลเดียวกนันี แต่ปรับปรุงไม่ครบทุกทีทีมีขอ้มูลเก็บอยู่ก็จะทาํให้เกิดปัญหาขอ้มูล

ชนิดเดียวกนัอาจมีค่าไม่เหมือนกนัในแต่ละทีทีเก็บขอ้มูลอยู ่จึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของขอ้มูลขึน 

(Inconsistency) 

3. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัไดฐ้านขอ้มูลจะเป็นการจดัเก็บขอ้มูลรวมไวด้ว้ยกนั ดงันนัหาก

ผูใ้ชต้อ้งการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูลทีมาจากแฟ้มขอ้มูลต่างๆ ก็จะทาํไดโ้ดยง่าย 

4. สามารถรักษาความถูกต้องเชือถือได้ของข้อมูลบางครังพบว่าการจดัเก็บข้อมูลใน

ฐานขอ้มูลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึน เช่น จากการทีผูป้้อนขอ้มูลป้อนขอ้มูลผิดพลาดคือป้อนจาก

ตวัเลขหนึงไปเป็นอีกตวัเลขหนึงโดยเฉพาะกรณีมีผูใ้ชห้ลายคนตอ้งใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลร่วมกนั 

หากผูใ้ช้คนใดคนหนึงแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ทาํให้ผูอื้นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบ

จดัการฐานขอ้มูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑเ์พอืควบคุมความผดิพลาดทีเกิดขึน 

5. สามารถกาํหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกนัของขอ้มูลได้การเก็บขอ้มูลร่วมกนัไวใ้น

ฐานข้อมูลจะทาํให้สามารถกาํหนดมาตรฐานของขอ้มูลได้รวมทงัมาตรฐานต่าง ๆ ในการจดัเก็บ

ขอ้มูลให้เป็นไปในลกัษณะเดียวกนัได ้เช่นการกาํหนดรูปแบบการเขียนวนัทีในลกัษณะวนั/เดือน/ปี

หรือ ปี/เดือน/วนั ทงันีจะมีผูท้ีคอยบริหารฐานขอ้มูลทีเราเรียกวา่ ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล  

(Database Administrator: DBA) เป็นผูก้าํหนดมาตรฐานต่างๆ 

6. สามารถกาํหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูลไดร้ะบบความปลอดภยัในทีนี เป็นการ

ป้องกันไม่ให้ผูใ้ช้ทีไม่มีสิทธิมาใช้ หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบผูบ้ริหารฐานข้อมูลจะ

สามารถกาํหนดระดบัการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนไดต้ามความเหมาะสม 

7. เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลจะมีตวัจดัการฐานขอ้มูลทีทาํหน้าที

เป็นตวัเชือมโยงกบัฐานขอ้มูล โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างขอ้มูลทุกครัง ดงันนั

การแกไ้ขขอ้มูลบางครัง จึงอาจกระทาํเฉพาะกบัโปรแกรมทีเรียกใช้ขอ้มูลทีเปลียนแปลงเท่านนั 

ส่วนโปรแกรมทีไม่ไดเ้รียกใชข้อ้มูลดงักล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปลียนแปลง 

7. ทฤษฎสีี 

สีเป็นสิงทีมีความสําคญัต่อวิถีชีวิต นบัแต่สมยัดึกดาํบรรพจ์นถึงปัจจุบนั ไดน้าํสีมาใช้ให้

เกิดประโยชน์โดยใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในการถ่ายทอดความหมายอย่างใดอยา่งหนึง สีจึงเป็นสิงทีควร

ศึกษาเพอืใชป้ระโยชน์กบัวถีิชีวิตของเราเพราะสรรพสิงทงัหลายทีแวดลอ้มตวัเราประกอบไปดว้ยสี
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ทงัสินในงานศิลปะสีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหนึงและในวิถีชีวติของเราสีเป็นองคป์ระกอบทีมี

อิทธิพลต่อ ความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจแม่สี ประกอบดว้ย  สี แดง สีเหลือง และสีนาํเงิน ซึงเมือนาํ

แม่สีทงัสามมาผสมกนัในอตัราส่วนต่าง ๆ ก็จะเกิดสีขึนมามากมาย ซึงประโยชน์ จากการทีเรานาํ

สีมาผสมกนัทาํให้เรา สามารถเลือกสีต่าง ๆ มาใช้ได้ตามความพอใจ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที

งดงามตามความพอใจขอผูส้ร้างสีทีเกิดจากการนําเอาแม่สีมาผสมกนั เกิดสีใหม่เมือนาํมาจดัเรียง

อยา่งเป็นระบบรวมเรียกวา่วงจรสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี2.7 ภาพแสดงวงจรของสีทีเกิดจากการนาํแม่สีมาผสมกนั 

 

การเกิดสีดงัภาพ เกิดจากการนาํเอาแม่สีมาผสมกนั ในอตัราส่วนต่างๆกนัซึงสรุปไดด้งันี 

สีขนัที  (Primary Color)   คือสีพนืฐานมีแม่สี  สี 

1. สีพนืฐานแม่สี 

 

 

 

 

 

รูปท ี2.8 สีพนืฐานแม่สี 
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.  แดง  

.  สีเหลือง  

.  สีนาํเงิน  

สีขันที   (Binary Color) คือสีที เกิดจากการนําเอาสีขันที   หรือแม่สีมาผสมกันใน

อตัราส่วนเท่ากนัจะทาํใหเ้กิดสีใหม่  สีไดแ้ก่ 

.  สีเขียว เกิดจากการนาํเอา สีเหลือง กบั สีนาํเงิน มาผสมกนัในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั 

.  สีส้ม  เกิดจากการนาํเอา สีเหลือง กบั สีแดง มาผสมกนัในอตัราส่วนทีเท่า ๆ กนั 

.  สีม่วง เกิดจากการนาํเอา สีนาํเงิน กบั สีแดง มาผสมกนัในอตัราส่วนทีเท่า ๆ กนั 

สีขนัที  (Intermediate Color) คือ สีทีเกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีของแม่สีกีบสีขนัที  จะเกิดสี

ขึนอีก  สีไดแ้ก่ 

 

 

 

 

รูปท ี2.9 สีเหลืองแกมเขียว 

 

- สีเหลืองแกมเขียว เกิดจาก การผสมกนัระหวา่งสีเหลืองกบัสีเขียวอยา่งละเท่าๆ 

 

 

 

 

รูปท ี2.10 สีนาํเงินแกมม่วง 

 

 - สีนาํเงินแกมม่วง เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีนาํเงินกบัสีม่วงอยา่งละเท่าๆกนั  

 

 

 

รูปท ี2.11 สีแดงแกมม่วง 

 

- สีแดงแกมม่วง เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีแดงกบัสีม่วงอยา่งละเท่าๆกนั  
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รูปท ี2.12 สีแดงแกมส้ม 

 

- สีแดงแกมส้ม เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีแดงกบัสีส้มอยา่งละเท่าๆกนั  

 

 

 

รูปท ี2.13 สีเหลืองแกมส้ม 

 

- สีเหลืองแกมส้ม เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีเหลืองกบัสีส้มอยา่งละเท่าๆกนั  

 

 

 

รูปท ี2.14 สีนาํเงินแกมเขียว 

 

- สีนาํเงินแกมเขียวเกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีนาํเงินกบัสีเขียวอยา่งละเท่าๆกนั 

คุณลกัษณะของสีมี  ประการ คือ 

- สีแทห้รือความเป็นสี(Hue) หมายถึงสีทีอยูใ่นวงจรสีธรรมชาติทงั  สี 

สีทีเราเห็นอยูทุ่กวนันีแบ่งเป็น  วรรณะ โดยแบ่งวงจรสีออกเป็น  ส่วน จากสีเหลืองวนไปถึง 

สีม่วง คือ 

 - สีร้อน (Warm Color) ใหค้วามรู้สึกรุนแรงร้อนตืนเตน้ประกอบดว้ย สีเหลืองสีม่วง  

สีเหลืองส้ม สีส้ม สีแดงส้ม สีแดง สีม่วงส้ม 

 - สีเยน็ (Cool Color) ให้ความรู้สึกเยน็สงบสบายตาประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สี

เขียว สีนาํเงินเขียว สีนาํเงิน สีม่วงนาํเงิน สีม่วงเราจะเห็นวา่ สีเหลือง และสีม่วง เป็นสีทีอยูไ่ดท้งั  

วรรณะ คือเป็นสีกลาง เป็นไดท้งัสีร้อน และสีเยน็ 
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ความเข้มของสี (Intensity)  

เกิดจาก สีแท ้คือสีทีเกิดจากการผสมกนัในวงจรสี เป็นสีหลกัทีผสมขึนตามกฎเกณฑ์และ

ไม่ถูกผสมดว้ยสีกลางหรือสีอืน ๆ จะมีค่าความเขม้สูงสุด หรือแรงจดัทีสุด เป็นค่าความแทข้องสีที

ไม่ถูกเจือปน เมือสีเหล่านี อยูท่่ามกลางสีอืน ๆ ทีถูกผสมให้เขม้ขึน หรืออ่อนลง ให้มืด หม่น หรือ

เปลียนค่าไปแลว้ สีแทจ้ะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาให้เห็น อยา่งชดัเจน ซึงจะทาํใหเ้กิดจุด

สนใจขึนในผลงานลกัษณะเช่นนี เหมือนกบั ดอกเฟืองฟ้าสีชมพูสด หรือบานเยน็ ทีอยูท่่ามกลางใบ

เฟืองฟ้าทีเขียวจดั ๆ หรือ พลุทีถูกจุดส่องสวา่งในยามเทศกาล ตดักบัสีมืด ๆ ทึบ ๆ ของทอ้งผา้ยาม

คาํคืน เป็นตน้ 

 

นําหนักของสี  (Value)  

เป็นการใชสี้โดยให้มีค่านาํหนกัในระดบัต่าง ๆ กนั และมีสีหลาย ๆ สี ซึงถา้เป็นสีเดียว ก็จะ

มีลกัษณะเป็นสีเอกรงค์ การใชค้่านาํหนกัของสี จะทาํให้เกิดความกลมกลืน เกิดระยะใกลไ้กล ตืน

ลึก ถา้มีค่านาํหนกัหลาย ๆ ระดบั สีก็จะกลมกลืนกนัมากขึนแต่ถา้มีเพียง  -  ระดบัทีห่างกนั จะทาํ

ใหเ้กิดความแตกต่าง 

ความรู้สึกของสี 

การใชว้รรณะร้อนเช่นสีแดงส้ม ทาํให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ทา้ทาย เคลือนไหวสิงต่าง ๆ ที

เราสัมผสัดว้ยสายตา จะทาํให้เกิดความรู้สึกขึนภายในต่อเรา ทนัทีทีเรามองเห็นสี ไม่วา่จะเป็น การ

แต่งกาย บ้านทีอยู่อาศยั เครืองใช้ต่าง ๆ แล้วเราจะทาํอย่างไร จึงจะใช้สีได้อย่างเหมาะสม และ

สอดคล้องกับหลกัจิตวิทยา เราจะตอ้งเข้าใจว่าสีใดให้ความรู้สึกต่อมนุษยอ์ย่างไร ซึงความรู้สึก

เกียวกบัสีสามารถจาํแนกออกไดด้งันี 
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รูป สี ความหมาย 

 สีแดง ให้ความรู้สึกร้อนรุนแรง กระตุ้น  ตืนเต้น เร้าใจ ความอุดมสมบูรณ์

ความมงัคงั ความรัก 

 สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน มีชีวิตชีวา วยัรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย 

ความเปรียว การระวงั 

 สีเหลือง ใหค้วามรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความมีชีวติใหม่ ความสุข 

 สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบ เงียบ ร่มเย็น การพกัผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ 

ความสุขมุ เยอืกเยน็ 

 สีนาํเงิน ให้ความรู้สึกสงบเงียบ สุขุม สุภาพ ละเอียด สง่างาม มีศักดิศรี เป็น

ระเบียบถ่อมตน 

 สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม มีอาํนาจความรัก ความเศร้าความสงบ 

ความผดิหวงั ความสูงศกัดิ 

 สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กวา้ง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย 

ความสวา่ง 

 สีดาํ ให้ความรู้สึก มืด ลึกลบั ความสินหวงั จุดจบ ความตาย โหดร้าย อดทน

หนกัแน่น เขม้แขง็  มีพลงัความเศร้า 

 สีชมพ ู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก ความน่ารัก 

ความสดใส 

 สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า อาลยั ทอ้แท ้ความลึกลบั ความหดหู่ ความชรา สุขุม

ความสงบ ความเงียบ สุภาพ ถ่อมตน 

 สีทอง ให้ความรู้สึก ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิงสําคญั ความมงัคงั

ความเจริญรุ่งเรือง  

 

ตารางท ี2.4 ความรู้สึกของสี 
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สีกบัการออกแบบ 

ผูส้ร้างสรรค์งานออกแบบจะเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัการใช้สีโดยตรงมณัฑนากรจะคิดคน้สี

ขึนมาเพอืใชใ้นงานตกแต่งคนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคน้สีเกียวกบัแสง จิตรกรก็จะคิดคน้

สีขึนมาระบายใหเ้หมาะสมกบัความคิดและจินตนาการของตนแลว้ตวัเราจะคิดคน้สีขึนมาเพอืความ

งามความสุขสําหรับเรามิไดห้รือสีทีใช้สําหรับการออกแบบนนัถา้เราจะใชใ้ห้เกิดความสวยงามตรง

ตามความตอ้งการของเรา มีหลกัในการใชก้วา้งๆ อยู ่  ประการ คือ การใชสี้กลมกลืนกนัและการใช้

สีตดักนั  

การใช้สีกลมกลืนกนั การใช้สีให้กลมกลืนกนัเป็นการใช้สีหรือนาํหนกัของสีให้ใกลเ้คียง

กนัหรือคลา้ยคลึงกนัเช่น การใช้สีแบบเอกรงค์เป็นการใช้สีสีเดียวทีมีนาํหนักอ่อนแก่หลายลาํดับ

การใช้สีขา้งเคียงเป็นการใชสี้ทีเคียงกนั  –  สี ในวงสี เช่น สีแดง สีส้มแดง และสีม่วงแดง การใช้

สีใกลเ้คียงเป็นการใชสี้ทีอยูเ่รียงกนัในวงสีไม่เกิน  สี ตลอดจนการใชสี้วรรณะร้อนและวรรณะเยน็ 

(warm tone colors and cool tone colors) ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  

การใชสี้ตดักนั สีตดักนัคือสีทีอยูต่รงขา้มกนัในวงจรสี การใชสี้ใหต้ดักนัมีความจาํเป็นมาก

ในงานออกแบบ เพราะช่วยใหเ้กิดความน่าสนใจในทนัทีทีพบเห็น สีตดักนัอยา่งแทจ้ริงมีอยูด่ว้ยกนั

6 คู่สีคือ  

- สีเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วง 

- สีส้ม ตรงขา้มกบั สีนาํเงิน 

- สีแดง ตรงขา้มกบั สีเขียว 

- สีเหลืองส้ม ตรงขามกบั สีม่วงนาํเงิน  

- สีส้มแดง ตรงขา้มกบั นาํเงินเขียว 

- สีม่วงแดง ตรงขา้มกบั สีเหลืองเขียว  

การใช้สีตดักัน ควรคาํนึงถึงความเป็นเอกภาพด้วย วิธีการใช้มีหลายวิธี เช่น ใช้สีให้มี

ปริมาณต่างกนั เช่น ใชสี้แดง  % สีเขียว % หรือ ใชเ้นือสีผสมในกนัและกนัหรือใช้สีหนึงสีใด

ผสมกบัสีคู่ทีตดักนัดว้ยปริมาณเล็กนอ้ยรวมทงัการเอาสีทีตดักนัมาทาํใหเ้ป็นลวดลายเล็ก ๆ สลบักนั 

ในผลงานชินหนึง อาจจะใชสี้ให้กลมกลืนกนัหรือตดักนัเพียงอยา่งใดอยา่งหนึงหรืออาจจะใชพ้ร้อม

กนัทงั  อยา่ง ทงันีแลว้แต่ความตอ้งการและความคิดสร้างสรรคข์องเราไม่มีหลกัการหรือรูปแบบที

ตายตวัในงานออกแบบหรือการจดัภาพหากเรารู้จกัใช้สีให้มีสภาพโดยรวมเป็นวรรณะร้อน หรือ

วรรณะเยน็เราจะสามารถควบคุมและสร้างสรรค์ภาพให้เกิดความประสานกลมกลืนงดงามไดง่้าย

ขึนเพราะสีมีอิทธิพลต่อ มวล ปริมาตร และช่องว่างสีมีคุณสมบติัทีทาํให้เกิดความกลมกลืน หรือ

ขดัแยง้ได้ สีสามารถขบัเน้นให้ให้เกิดจุดเด่น และการรวมกนัให้เกิดเป็นหน่วยเดียวกนัได้เราใน

ฐานะผูใ้ช้สีตอ้งนําหลักการต่างๆของสีไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในงานของเรา

เพราะสีมีผลต่อการออกแบบคือ 
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- สร้างความรู้สึกสีใหค้วามรู้สึกต่อผูพ้บเห็นแตกต่างกนัไปทงันีขึนอยูก่บัประสบการณ์และ

ภูมิหลงัของแต่ละคนสีบางสีสามารถรักษาบาํบดัโรคจิตบางชนิดไดก้ารใช้สีภายในหรือภายนอก

อาคารจะมีผลต่อการสัมผสัและสร้างบรรยากาศได ้

- สร้างความน่าสนใจสีมีอิทธิพลต่องานศิลปะการออกแบบจะช่วยสร้างความประทบัใจ

และความน่าสนใจเป็นอนัดบัแรกทีพบเห็น 

- สีบอกสัญลกัษณ์ของวตัถุซึงเกิดจากประสบการณ์หรือภูมิหลงั เช่นสีแดงสัญลกัษณ์ของ

ไฟหรืออนัตรายสีเขียวสัญลกัษณ์แทนพืชหรือความปลอดภยัเป็นตน้ 

- สีช่วยให้เกิดการรับรู้การออกแบบตอ้งการให้ผูพ้บเห็นเกิดการจดจาํใจรูปแบบแลผลงาน 

หรือเกิดความประทบัใจ การใชสี้จะตอ้งสะดุดตา และมีเอกภาพ 

โครงการทเีกยีวข้อง 

   นายสุวรรณ ยิงยง และ นายเจตพล รอดสวสัดิ ( ) โครงการขายสินคา้ออนไลน์ประเภท

รองเทา้กีฬา, โครงการนีจดัทาํขึนเพือให้ผูที้สนใจสินคา้ไดค้วามสะดวก รวดเร็ว ต่อการคน้หาสินคา้

ในแต่ละประเภท เช่น รองเท้าฟุตซอล รองเทา้วิง รองเทา้ฟุตบอล เป็นตน้และมีระบบการ Login 

เพอืเป็นการบนัทึกขอ้มูลในการสังซือสินคา้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายนวพล คล้ายสาหร่าย และ นายสุทธิรักษ์ สนธิสําราญ ( ) โครงการขายสินค้า

ออนไลน์ประเภทร้านขายเสือผา้เด็ก, โครงการนีจดัทาํขึนเพือการตอบสนองของผูใ้ช้ในการซือ

สินคา้ออนไลน์ ประหยดัเวลาในการเดินทาง และมีระบบการซือสินคา้ทีทนัสมยัและใช้งานได ้มี

การบอกวธีิการสงัซือสินคา้และวธีิการชาํระเงินเมือสังซือสินคา้ครบตามรายการทีตอ้งการ 

นายรัฐธวฒัน์ ขนัมณี และ นายพุทธิพงษ ์พร้อมเพรียง ( ) โครงการขายสินคา้ออนไลน์

ประเภทเฟอร์นิเจอร์เครืองประดบัตกแต่งบา้น, โครงการนีจดัทาํขึนเพอืเห็นถึงความสําคญัของการ

ซือขายสินคา้และการพฒันาโปรแกรมเพอืให้ง่ายต่อการใช้งานและตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2.5 การนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบ 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ในการทาํเวบ็ไซต ์

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5.1 ในการตกแต่งภาพ 

3. โปรแกรม Appserv ในการจาํรองเครือง Server 

4. โปรแกรม PHP My Admin ในการทาํฐานขอ้มูล 

5. โปรแกรม Microsoft Visio 2007 ในการทาํ Flowchart 

 



 
 

บทที 3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 

  

 

 

                                                         รูปที 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 
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1. Flowchart การสมัครสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.2 Flowchart การสมคัรสมาชิก 
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1. Flowchart การเข้าสู่ระบบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.3 Flowchart การเขา้สู่ระบบ 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.4 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ขอ้มลูการสงัซือ 

0 
ระบบขายแกว้นาํเกบ็ความเยน็ 

E-Commerce for the  

Cool Glasses Store 

ผูดู้แลระบบ 

-ขอ้มลูการชาํระเงิน 

-รายละเอียดสินคา้ 

-ขอ้มลูสมาชิก 

-รายละเอียดของสมาชิก 

-รายละเอียดของสินคา้ 

-รายละเอียดการชาํระเงิน 

-รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน -ใบเสร็จรับเงิน 

-วธีิการชาํระเงิน 

-ขอ้มลูรายการสินคา้ 

-ขอ้มลูสมาชิก 

-รายงานสมาชิก 

-รายงานรายละเอียดสินคา้ 

-รายงานการสงัซือ 

-รายงานการชาํระเงิน 

ลูกคา้ 
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1. แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 1.1 Data Flow Diagram Level 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบขายแกว้นาํเก็บความเยน็ 
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1.2 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบ สมาชิก 
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1.3 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 เขา้สู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

คียข์อ้มูลเขา้สู่ระบบ 

2.2 

ตรวจสอบการเขา้ระบบ 

2.3 

แสดงผลการเขา้สู่ระบบ 

ลูกคา้ 

ผูดู้แลระบบ 

D1 แฟ้มลูกคา้ 

ขอ้มลูลูกคา้ 

ขอ้มลูลูกคา้ 

แสดงผลการเขา้สู่ระบบ 
แสดงผลการ

เขา้สู่ระบบ 

ขอ้มลูผูดู้แลระบบ 



40 
 

1.4 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 3ระบบสังซือสินคา้ 

3.5 

บนัทึกสินคา้ 
ขอ้มลูการสงัซือ 

3.1 

คียร์หสัสินคา้ 

3.3 

แสดงรายการสินคา้ 

3.4 

สงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ขอ้มูลสินคา้ 

D2 แฟ้มขอ้มลูสินคา้ 

D3 แฟ้มขอ้มลูการสังซือ 

ขอ้มลูการสังซือ 

3.2 

คน้หารหัสสินคา้ 

3.6 

ชาํระเงิน 

3.7 

ใบเสร็จ 

ขอ้มลูสินคา้ 

ขอ้มลูสินคา้ 

ขอ้มลูสินคา้ 

ขอ้มลูการชาํระเงิน 

รายการสินคา้ 

ขอ้มลูสินคา้ 

ขอ้มลูสินคา้ 

ขอ้มลูใบเสร็จ 



41 
 

1.5 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.9 Data Flow Diagram Level 1Process 4 แสดงผลรายงาน 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  รูปที 3.10 E-R Diagramระบบการขายสินคา้ออนไลน์ประเภทแกว้นาํเก็บความเยน็ 
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3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 ออกแบบฐานขอ้มูล ระบบขายสินคา้ออนไลน์ประเภทแกว้นาํเก็บความเยน็ 

1. ตารางขอ้มูลสมาชิก (tb_member) 

ตารางที 3.1 ตารางขอ้มูลสมาชิก 

 

2. ตารางขอ้มูลใบเสร็จ (tb_order) 

Field Name 

ชือฟิลด์ 

Type 

ชนิดของข้อมูล 

Field Side 

ขนาดฟิลด์ 

Description 

ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Id_oreder Int 11 เลขทีใบเสร็จ PK 

Name_order varchar 60 ชือผูส้งัซือ  

Email_order varchar 60 อีเมลผู์ส้งัซือ  

Tel_order varchar 20 เบอร์ผูส้งัซือ  

Address_order text  ทีอยูผู่ส้งัซือ  

Total_order int 11 ยอดรวมการสังซือ  

Date_order date  วนัทีสงัซือ  

ตารางที 3.2 ตารางขอ้มูลการสังซือ 

 

 

 

Field Name 

ชือฟิลด์ 

Type 

ชนิดของข้อมูล 

Field Side 

ขนาดฟิลด์ 

Description 

ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

id int 11 รหัสลูกคา้ PK 

username varchar 20 ชือผูเ้ขา้ใช ้  

password varchar 30 รหสัผูเ้ขา้ใช ้  

name varchar 60 ชือลูกคา้  

sex varchar 5 เพศ  

email varchar 30 อีเมล ์  

telephone varchar 10 โทรศพัท ์  

address varchar 100 ทีอยู ่  
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3. ตารางขอ้มูลรายละเอียดสังซือ (tb_order_detail) 

Field Name 

ชือฟิลด์ 

Type 

ชนิดของข้อมูล 

Field Side 

ขนาดฟิลด์ 

Description 

ใช้เก็บข้อมูล 

หมายเหตุ 

key_id_order int 11 รหสัใบสงัสินคา้ PK 

ref_product int 11 ชือสินคา้  

number int 11 ลาํดบัสินคา้  

price int 11 ราคาสินคา้  

ตารางที 3.3 ตารางขอ้มูลรายละเอียดสังซือ 

 

4. ตารางขอ้มูลสินคา้ (tb_product) 

Field Name 

ชือฟิลด์ 

Type 

ชนิดของข้อมูล 

Field Side 

ขนาดฟิลด์ 

Description 

ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

id_prd int 11 รหัสใบสงัสินคา้

สินคา้ 

PK 

name_prd varchar 60 ชือสินคา้  

price_prd int 11 ราคาสินคา้  

proto_prd varchar 50 รูปสินคา้  

ตารางที .4 ตารางขอ้มูลสินคา้ 

 

5. ตารางขอ้มูลประเภทสินคา้ (tb_type) 

Field Name 

ชือฟิลด์ 

Type 

ชนิดของข้อมูล 

Field Side 

ขนาดฟิลด์ 

Description 

ใช้เก็บข้อมูล 

หมายเหตุ 

id_type int 5 รหสัประเภท

สินคา้ 

PK 

nametape varchar 60 ชือสินคา้  

ตารางที 3.5 ตารางขอ้มูลประเภทสินคา้ 
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3.6 การออกแบบ Story Board 

 

 
รูปที 3.12 แสดงหนา้ index 

 

 
รูปที 3.13 แสดงหนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
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รูปที 3.14 แสดงหนา้สินคา้แกว้  Oz 

 

 

 
 

รูปที 3.15 แสดงหนา้สินคา้แกว้  Oz 
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รูปที 3.16 แสดงหนา้สินคา้แกว้  Oz 

 

 

 
รูปที 3.17 แสดงหนา้หูจบัและฝาแกว้นาํ 

 

 

 

 



49 
 

 

 
รูปที 3.18 แสดงหนา้ถุงใส่แกว้ 

 

 

 
รูปที 3.19 แสดงหนา้ทีรองแกว้และหลอด 
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รูปที 3.20 แสดงหนา้สังซือสินคา้ 

 

 

 

 
รูปที 3.21 แสดงหนา้ Login 
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รูปที 3.22 แสดงหนา้สมคัรสมาชิก 

 

 

 

 
รูปที 3.23 แสดงหนา้ติดต่อผูดู้แล 
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3.7 การออกแบบสิงนําเข้า ( Input Data ) 

 1. User/Password 

 2. มีรูปภาพสินคา้ประกอบ 

 . มีรายละเอียดสินคา้ครบถว้น 

.  การออกแบบสิงนาํออก ( Output data ) 

 1. มีการแสดงออกทางหนา้จอ 

 2. มีการคาํนวณสินคา้ออกทางหนา้จอ 

 . มีการออกใบเสร็จรับเงิน 



 

 

 

บทท ี4 

การพฒันาระบบเวบ็ไซต์โครงการแก้วนําเกบ็ความเยน็ 

 

4.1  เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ 

1.   Intel(R) Core(TM) i5-4460U  CPU @ 3.20 GHz  3.20 GHz 

2.   NVIDIA  GTX 1050 Ti 

3.   SSD 1  TB 

4.   Intel  on  Board 

5.   Notebook  ASUS 

6.   Mouse  Razer 

7.   Keyboard  Razer 

8.   Printer  Samsung 

9.   Flash drive Kington 1 TB 

 

 

4.2    โปรแกรมทงัหมดทใีช้พฒันา 

1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ใชใ้นการทาํเวบ็ไซต ์

2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CS   ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 

  3.  โปรแกรม Appserv 2.5.10  ใชใ้นการเชือมต่อฐานขอ้มูล 

  4.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ใชใ้นการทาํเอกสาร 

           5.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ใชใ้นการทาํงานนาํเสนอ 
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4.3    วธีิการติดตังโปรแกรม 

 

รูปท ี4.1 เขา้ไดร์ C จากนนัเขา้ AppServ 

 

 

 
 

รูปท ี4.2  เขา้ไฟล ์WWW 
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รูปท ี4.3 คดัลอกไฟล ์Website นาํไปวางทีไฟล์ WWW 

 

 

 

 
 

รูปท ี4.4 เขา้ไปยงั localhost php MyAdmin 
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รูปท ี4.5 ทาํการสร้างฐานขอ้มูลขึนมาใหม่ 

 

 

 

 
 

รูปท ี4.6 คดัลอกไฟลฐ์านขอ้มูล เขา้ไปในฐานขอ้มูลทีสร้างใหม่ 
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รูปท ี4.7 หนา้ฐานขอ้มูลของ Website 
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4.4 วธีิการใช้งานเว็บไซต์ 

 

 
 

รูปท ี .8  เปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์และพิมพ ์127.0.0.1/Website/index.php 

 

 

 
 

รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    หนา้เขา้สู่ระบบ ( Index ) 
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รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    หนา้หลกัของระบบ (Home) 

 

 

 
 

รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    การสมคัรสมาชิก 
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รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    สินคา้ของ Website 

 

 

 
 

รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    แกว้ขนาด  ออนซ์ 
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รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    แกว้ขนาด  ออนซ์ 

 

 

 
 

รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    แกว้ขนาด  ออนซ์ 
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รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    อุปกรณ์เสริม 

 

 

 

 
 

รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที    หนา้สรุปการซือ 
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รูปท ี .   แสดงหนา้จอรูปที  10  หนา้ผูจ้ดัทาํ 

 



 

 

บทท ี  

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตอ์อกมาตามทีวางแผนไว ้

2. ไดเ้วบ็ไซตท์ีผูใ้ชส้ามารถสังซือสินคา้ได ้ 

3. ไดเ้วบ็ไซตที์สามารถนาํไปต่อยอดและใช่ไดจ้ริงในการทาํธุรกิจ 

4. ไดค้วามรู้และหลกัการในการทาํธุรกิจออนไลน์มากขึน 

.  ไดเ้วบ็ไซตที์ผูใ้ชน้นัสามารถเผยแพร่โฆษณาสินคา้และขายสินคา้ได ้

     

. .  สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที ชือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 

1 Index.php 3 KB หนา้แรกของเวบ็ไซต ์

2 Home.php 12 KB หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์

3 Register.php 7 KB หนา้สมคัรสมาชิก 

4 Login.php 14 KB หนา้ล็อกอิน 

5 about.php 5 KB หนา้ประวติัผูจ้ดัทาํ 

6 check.php 2 KB หนา้ตรวจสอบการเป็นสมาชิก 

7 product.php 11 KB หนา้เลือกไซตสิ์นคา้ 

8 p01.php 10 KB หนา้สินคา้ไซต ์  oz 

9 p02.php 17 KB หนา้สินคา้ไซต ์20 oz 

10 p03.php 13 KB หนา้สินคา้ไซต ์  oz 

11 accessroy.php 10 KB หนา้สินคา้อุปกรณ์เสริม 

12 b01.php 13 KB หนา้สรุปยอดรวมราคาไซต ์  0z 

13 b02.php 17 KB หนา้สรุปยอดรวมราคาไซต ์  0z 

ตารางท ี .  แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ที ชือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 

14 b03.php 03 KB หนา้สรุปยอดรวมราคาไซต ์  0z 

15 b04.php 12 KB หนา้สรุปยอดรวมราคาอุปกรณ์เสริม 

16 2product.php 11 KB หนา้เลือกไซตสิ์นคา้ 

17 2p01.php 9 KB หนา้เนือหาบทเรียนที  หวัขอ้ที  

18 2p02.php 15 KB หนา้หลกัของบทเรียนที  

19 2p03.php 11 KB หนา้เนือหาบทเรียนที  หวัขอ้ที  

20 2accessroy.php 9 KB หนา้เนือหาบทเรียนที  หวัขอ้ที  

21 2about.php 5 KB หนา้เนือหาบทเรียนที  หวัขอ้ที  

 

ตารางท ี .  แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
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5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทมีีต่อการออกแบบระบบงาน 

1.  มีความล่าชา้ในการจดัทาํโปรแกรม 

 2.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนทีสับซอ้นเกินความเคา้ใจของนกัศึกษา 

 3.  เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเห็นในการทาํโปรแกรม 

 4.  ไม่สะดวกในการพบเจอกบัเพอืนร่วมกลุ่ม เนืองจากสถานอยูไ่กล 

 

5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทมีีในโปรแกรม 

 1.  โคด้ปัญหาไม่สามารถ Run ได ้โคด้ทบัซอ้นกนัเปิดไม่ติด 

.  รูปภาพในเวบ็ไซตไ์ม่มีแสดง ตอ้งหารูปภาพใหม่มาแกไ้ข 

3.  มีการสะกดคาํผดิ ใช่ภาษาไม่ถูกตอ้ง 

 4.  เชือมฐานขอ้มูลสาํเร็จ แต่ไม่สามารถเรียกใชง้านได ้

 5.  ฐานขอ้มูลไม่จดจาํขอ้มูลทีทาํการป้อนค่าเขา้ไป 

 6.  เมือนาํฐานขอ้มูลไปเชือมต่อกบัเครืองเซิฟเวอร์อืน จะมีฐานขอ้มูลซาํกนัทาํใหข้อ้มูลไม ่

      ตรงกนักบัโปรแกรม 

 7.  ตวัอกัษรทีใช่มีขนาดเล็กเกินไป  

 8.  มีตวัหนงัสือใหอ่้านเยอะเกินไป จนทาํใหเ้วบ็ดูไม่หนา้สนใจ 

 

.   ปัญหาและอปุสรรค์ในการดําเนินงาน 

 1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver เกิดขอ้ผิดพลาดไม่สามารถใช่งานได ้

 2.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการทาํงานไม่ตรงกนั 

3.  การติดต่อสือสารระหวา่งกลุ่มไม่ต่อเนืองทาํใหง้านล่าชา้และผดิแผนทีวางไว ้

 4.  แบ่งเวลางานไม่ดี ทาํให้โปรแกรมเสร็จชา้และไม่สมบูรณ์เท่าทีควร
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 5.3 สรุปการดําเนินงานจริง 

รายการ 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กนัยายน61 

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

เสนอหวัขอ้

โครงการ รอบที 

1 (บทที1) 

  
 

             
22-25 

มิถุนายน 61 

ประกาศผล

หวัขอ้โครงการ 

รอบที 1 

   
 

            

29 มิถุนายน 

61 

เสนอหวัขอ้

โครงการ รอบที 

2(บทที1) 

   
 

            

29-30 

มิถุนายน 61 

ประกาศผล

หวัขอ้โครงการ 

รอบที 2 

                

6 กรกฎาคม 

61 

ส่งบทที2                 

6-20 

กรกฎาคม 61 

ส่งบทที3                 
20 ก.ค. – 10 

ส.ค. 61 

สอบหวัขอ้

โครงการ 
                

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.  
                

7 พฤศจิกายน 

61 

ส่งบทที 4                  

21 ธ.ค. 58 – 

25 ม.ค. 62 

ส่งบทที 5                 

25 ม.ค. 59 – 

8 ก.พ. 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี 

และค่าเขา้เล่ม 
                

8 - 12 ก.พ. 

62 

ตารางท ี .  สรุปเวลาการดาํเนินงานจริง 

หมายเหตุ  เส้นสีดาํ คือ ระยะเวลาทีกาํหนด 

   เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการดาํเนินงานจริง 
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.  สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจริง 

 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษ  A4  รีม 540 

2. หมึกปริน 1 ชุด 1,000 

3. แผน่ CD 2 แผน่ 100 

4. กล่องใส่แผน่ 1 กล่อง 50 

5. เขา้รูปเล่ม  ชุด 250 

รวมเป็นเงนิ 1,940 

 

ตารางท ี .  สรุปค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจริง 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมติัการทาํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ATC.01) 

- ใบอาจารยที์ปรึกษาร่วม    (ATC.02) 

- ใบขอสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ATC.03)  

- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.04)   

- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยที์ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

นายเอกรินทร์ เลาจ๋า เกิดวนัที  ตุลาคม  สําเร็จการศึกษา
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