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บทคัดยอ 

 

 ในการจัดทําโครงการเลมน้ีจัดทําขึ้นเกี่ยวกับระบบการขายอุปกรณออกกําลังกาย ซึ่งระบบที่

พัฒนาขึ้นมาสามารถบันทึกขอมูลของการซื้อสั่งชื้อสินคา ลบขอมูลที่ไมตองการ สามารถยอนดูการชื้อ

สินคารายการเกาไดและสามารถคํานวณเงินไดโดยอัตโนมัติ สั่งพิมพใบเสร็จใหลูกคาได และยังเพิ่ม

ขอมูล และแกไขขอมูลที่มีอยูในระบบได 

 ผูจัดทําระบบการขายอุปกรณออกกําลังกาย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการซื้อสินคาในการ

พัฒนาโปรแกรมใหงายตอการใชงานเพื่อใหทุกคนใชงานไดสะดวก สบายและรวดเร็ว ดังน้ันผูจัดทําจึง

ไดจัดทําระบบการขายอุปกรณออกกําลังกาย เพื่อตอบสนองความตองการและมุงตรงไปสูกลุมลูกคา

ตามแบบที่ทานตองการไดทันที 

 ทายน้ีคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาระบบการขายอุปกรณออกกําลังกาย ที่ไดจัดทําขึ้นจะเปน

ประโยชนแกผูที่เขามาศึกษาหรือผูที่นําระบบไปใชงานเพื่อใหเปนแนวทางในการศึกษา 

 



ค 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงการเว็บไซตฉบับน้ีทําขึ้นมาดวยความต้ังใจและความพยายามเปนอยางมากในการ

ไดรับความรวมมือจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการและอาจารยทุกทานที่เกี่ยวของ

กับโครงการฉบับน้ีไมวาจะเปนอาจารยทุกทาน รวมถึงบุคคลอ่ืนๆที่มีสวนรวมในโครงการฉบับน้ี

ใหประสบความสําเร็จไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน ที่ปรึกษาหลักโครงการ และอาจารยดิฐประพจน 

สุวรรณศาสตร ที่ปรึกษารวม และเปนอาจารยในรายวิชาโครงการอุปกรณออกกําลังกายที่ไดใหการ

สนับสนุนและชวยเหลือรวมทั้งคําปรึกษาและแนะนําตลอดโครงการ รวมทั้งทานอาจารยสาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจทุกทานที่คอยตักเตือนสวนผิดพลาดของโครงการน้ี ขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการที่ใหสถานที่ในการจัดทําโครงการพรองทั้งขอบพระคุณทานคณะกรรมการใน

การสอบที่ใหคําติชมในการสอบวิชาโครงการ เพื่อที่คณะผูจัดทําไดนําไปแกไขและปรับปรุงแกไข

ในสวนที่บกพรองใหดีขึ้น เพื่อที่โครงการในคร้ังน้ีจะไดออกมาอยางสมบูรณ 

ขอขอบคุณผูปกครองคณะผูจัดทําทุกทานที่คอยใหกําลังใจและใหโอกาศในการศึกษาที่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ รวมทั้งเพื่อนๆ ปวส.2/26 ทุกทานที่ชวยใหคําปรึกษาและ

คอยใหกําลังใจรรวมทุกขรวมสุขและอุปสรรคตางๆ ไดดวยกันจนทําใหรายงานโครงการวิชาฉบับ

น้ีไดลุลวงเปนผลสําเร็จและผานไปไดดวยดี 

 

คณะผูจัดทํา 

 

 



ง 

คํานํา 

โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส)สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการนําความรูที่ไดศึกษามาสรางเปนผลงานทางวิชาการโดย  

คณะผูจัดทําไดเลือกที่จะทําโครงการประเภท ระบบขายสินคาออนไลนอุปกรณออกกําลังกาย 

การทําโปรแกรมฐานขอมูลจะบอกถึงการจัดการฐานขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการซื้อสินคาจะ 

ประกอบไปดวยรายการสินคา การสมัครสมาชิก การซื้อสินคา การบันทึกหรือลบขอมูลที่ไม

ตองการและคาชําระเงินการซื้อสินคา นอกจากน้ียังสามารถยอนดูหรือเพิ่มรายการซื้อสินคาและ

แกไขขอมูลลูกคาที่มีอยูในระบบได 

 ทางคณะผูจัดทําโครงการน้ีหวังเปนอยางยิ่งวาระบบขายสินคาออนไลนอุปกรณออกกําลัง

กาย จะมีประโยชนตอผูอ่ืนไมมากก็นอย หากเอกสารประกอบโครงการเลมน้ีมีขอผิดพลาดประการ

ใดทางคณะผูจัดทําตองขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย 

 

 

คณะผูจัดทํา 
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บทที ่1 

   บทนํา 

  

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา 
ปจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกาวหนาไปมาก ใหสื่อมีมากมายหลายประเภท และก็

สามารถประยุกตสื่อตาง ๆ ใหมารวมกันบนระบบคอมพิวเตอรได ผูใชสามารถโตตอบกับระบบ

คอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ กันได เทคโนโลยีเหลาน้ีไดพัฒนาขึ้น พรอมกับการพัฒนาสื่อ เชน 

เว็บไซตขายสินคาออนไลน หรือรูปแบบใดก็ได ซึ่งการถายทอดเน้ือหาน้ัน กระทําผานทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกสการซื้อขายสินคาผานระบบเว็บไซต E-commerce น้ันงายตอการแกไขเน้ือหา และ

กระทําไดตลอดเวลา เน่ืองจากระบบการผลิตจะใช คอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลัก นอกจากน้ี

ผูใชบริการก็สามารถเลือกซื้อสินคาโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่ 

อุปกรณการออกกําลังกายบางชนิดยังเห็นผลไดอยางรวดเร็ว จากการเลนอยางสม่ําเสมอ 

ทั้งการเลือกใชเคร่ืองออกกําลังกายทั้งแบบการออกกําลังกายในรมและ 7เคร่ืองออกกําลังกาย

กลางแจง7ปจจุบันมีเคร่ืองออกกําลังกายผลิตออกมาจําหนายมากมาย โดยเฉพาะ 7เคร่ืองออกกําลังกาย

กลางแจง7เน่ืองจากภาครัฐไดใหความสําคัญกับปญหาสุขภาพของประชาชน ทําใหเราพบเห็นเคร่ือง

ออกกําลังกายติดต้ังไวตามสถานที่ตางๆมากมาย ทั้งในสวนสาธารณะสถานศึกษาหรือสนามกีฬา

ของหนวยงานตางๆ การดูแลสุขภาพดวยเคร่ืองออกกําลัง จึงควรศึกษาถึงความสําคัญรวมถึงการ

เลือกใชอุปกรณแตละชนิดอยางถูกตอง โดยที่คุณสามารถออกกําลังแบบงายๆไดดวยการเลือกใช

เคร่ืองออกกําลังกายไมวาจะเปน ลูว่ิงไฟฟา จักรยาน ลูเดินวงรี พรอมเทคนิคการออกกําลัง ดูแล

สุขภาพกายแบบครบวงจร 
ดังน้ัน คณะผูจัดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจากปญหาดังกลาวจึงไดมีการจัดทํา  “เว็บไซต

ขายอุปกรณออกกําลังกายออนไลน” หรืออีกชื่อที่เรียกวา “E-commerce Selling Fitness Equipment 

Online” จัดทําขึ้นเพื่อใหคนที่สนใจอยากเลนฟตเนตอยางจริงจัง เคร่ืองออกําลังกายเปนอุปกรณที่

ชวยเสริมการออกกําลังกายใหสนุกสนานเพลิดเพลิน และไมรูสึกเบื่อหนายในการออกกําลังกา



 

1.2 วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพื่อศึกษาโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS.6 สําหรับสรางเว็บไซต 

2. เพื่อพัฒนาเว็บไซตเร่ืองการพัฒนาการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

3. เพื่อเผยแพรความรูเร่ืองการออกกําลังกายใหผูที่สนใจไดศึกษา 

4. เพื่อสรางฐานขอมูลลูกคาที่สนใจสั่งสินคาออนไลน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. สามารถลงทะเบียน Login เขาเว็บไซตได 

2. มีเน้ือหาขอมูล ออกมาในรูปแบบรูปภาพที่สามารถชมผานเว็บไซต 

3. สามารถสั่งซื้อสินคาผานทางเว็บไซตได 

4. มีการเลือกจํานวนสินคา 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับความรูจากโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS.6 สําหรับสรางเว็บไซต 

2. ไดเว็บไซตขายอุปกรณออกกําลังกายออนไลน 

3. ไดผูที่สนใจในอุปกรณออกกําลังกาย 

4. ไดฐานขอมูลสําหรับลูกคาในการสั่งสินคาออนไลน 
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1.2 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart)  

รายการ 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

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

อบรมการทํา

โครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

 
 

  
 

            11-22 มิถุนายน 61 

เสนอหัวขอ 

ATC.01โครงการ 

รอบที่ 1 (บทที่1) 

 
 

  

 

            24-29 กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอ

โครงการ รอบที่ 1 
 

 
    

 

          3  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 2 

(บทที่1) 

 
 

    

 

          4-6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอ

โครงการ รอบที่ 2 
 

 
     

 

         9 กรกฏาคม  61 

สงบทที่ 2        
 

         18-25 กรกฎาคม 61 

สงบทที่ 3         
 

        1-17  สิงหาคม 61 

สอบหัวขอ

โครงการ 
 

 
           

 

   20-24 สิงหาคม 61 

สงความคืบหนา 

70% 
 

 
            

 

  18-22  กันยายน 61 

สงความคืบหนา 

80% 
 

 
             

 

 25-29  กันยายน 61 

รายการ 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพนัธ 62 

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

สงความคืบหนา 

100% 

 

 
               

9 พฤศจิกายน 61 

เปนตนไป 

สอบโปรแกรม 

ระดับปวส2 
 

 

               10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม 

ระดับ ปวช3 
 

 

               24 พฤศจิกายน 2561 

สงบทที่ 4       
 

           11-21 ธันวาคม 61 

สงบทที่ 5           
 

      14-26 มกราคม 62 

สงรูปเลม ซดีี และ

คาเขาเลม 
 

 
          

 

    
27 มกราคม –  

3 กุมภาพันธ 2562 

 

ตารางท่ี 1.5  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช 

1.  Adobe Flash CS.5.5  ใชในการออกแบบ Banner ของเว็บไซต 

2. Adobe Photoshop CS.6  ใชในการตกแตงภาพเพื่อใชประกอบในเว็บไซต 

3. Adobe Dreamweaver CS.6 ใชในการสรางเว็บไซต 

4. Appserv 2.5.10   ใชในการสรางฐานขอมูลผูใช 

5. PHP    ใชสําหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต 

 

1 .7 งบประมาณการดําเนินงาน 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 คากระดาษ A4 1 รีม 140 

2 คาหมึกปร้ิน 4 ขวด 500 

3 คาเขาเลม 1 เลม 200 

4 คาแผน CD 2 แผน 20 

รวมเปนเงิน 860 

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 Flowchart ระบบงานปจจุบัน  

N 

Y 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน 

 

ตรวจสอบขอมูล 
สมาชิก 

บันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขาสูเว็บไซต 

ล็อคอิน 

กรอกขอมูล 

สมัครสมาชิก 

เขาสูระบบ 

รูปภาพสินคา 

เลือกสินคา 

ซื้อสินคา 

ยืนยันการสั่งซื้อ 

คํานวณราคาสินคา 

แจงชําระ 

จบการทํางาน 
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 ในโลกปจจุบันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปไกลมากทางดาน การคมนาคมและ

ดานการติดตอ Internet จึงเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการ

ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดตอซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตตางๆ  

 การซื้อขายปจจุบันผูซื้อบางกลุมมีความตองการสินคาที่หาไดยาก หรือสินคาที่มาจาก

ตางประเทศ จึงใหยากตอการซื้อสินคา และสินคาบางชนิดก็เปนสินคาที่ยังไมไดรับความนิยมทาง

ทองตลาด จึงทําใหการซื้อขายทางทองตลาดน้ันหาไดยาก หรือในบางกรณีสินคาที่ตองการอยูไกล

จากที่อยูอาศัยจากผูซื้อขายทําใหการซื้อขายทําใหการคมนาคมเปนไปไดยาก จึงทําใหการซื้อขาย

สินคาผานเว็บไซตหรือระบบ E-commerce เขามาชวยเปนตัวเลือกในการซื้อขายสินคา โดย  

E-commerce มีชื่อที่แปลเปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กหรอนิกส” โดยความหมายของคําวา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผูใหคํานิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเปนคําอธิบาย

ไวอยางเปนทางการ ในภาพรวมน้ัน E-commerce ในที่รูจักกันทั่วไป คือการซื้อขายสินคาผาน

เว็บไซต ที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก แตก็มีชองโหวมากมายในการซื้อขาย ผานเว็บไซต 

ยกตัวอยางเชน การโกงลูกคาโดยผูขายใหผูซื้อโอนเงินผานธนาคารเขาบัญชีกอนไดรับสินคา 

จากน้ันผูขายก็ไมทําการจัดสงสินคาใหลูกคาตามที่กําหนดไว ทําใหลูกคาสวนใหญไมคอยไววางใจ

ที่จะทําการซื้อขายผานเว็บไซต จึงตองมีระบบการกระทําที่ทําใหลูคาไววางใจในการซื้อขาย เชน 

สามารถเช็คประวัติของผูขาย สามารถติดตอผูขายไดโดยตรง โดยมีเบอรโทรศัพทและที่อยูจริงตาม

บัตรประชาชนกํากับ มีการออกใบเสร็จ ใบซื้อขาย และใบสงของเปนหลักฐานแกลูกคาเพื่อความ

มั่นใจของลูกคาในการซื้อขาย 

 การขายสินคาผานเว็บไซตคือ การทําใหลูกคามั่นใจ และไววางใจผูขายสินคามากที่สุด

คณะผูจัดทําจึงไดจัดทําระบบขายสินคาออนไลน ที่มีระบบการขายที่มาตราฐาน ตรวจสอบไดทุก

ข้ันตอนในการทํางานมีการออกใบเสร็จยีนยันในการซื้อสินคาใหแกลูกคาผานทาง  E-mail              

มีระบบสมาชิกที่จะทําใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีการสง SMS เขาโทรศัพทมือถือ ของผู

ซื้อเมื่อโอนเงินเขาบัญชีโดยอัตโนมัติ หากผูซื้อตองการที่จะสอบภามรายละเอียดสินคาแกผูขายก็สา

มารภทําการสอบถามไดทันที่ผานหนา Chat ในระบบของเราตลอดระยะเวลาในการทํางานที่

กําหนดวา หากนอกเวลางาน สามารถฝากขอมูลไวหรือ โทรมาสอบถามไดตลอด 24 ชั่วโมง จึงทํา

ใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคาอยางแนนอน 
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2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

1. ความไมปลอดภัยของขอมูลขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครติดบนอินเทอรเน็ตขอมูลบน

บัตรเครติดอาจถูกดักฟงหรืออานเพื่อเอาชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตไปใชโดยที่เจาของ

บัตรเครดิตไมรูไดการสงขอมูลจึงตองมีการพัฒนาวิธีการเขารหัสที่ซับซอนหลายขั้นตอน

เพื่อใหขอมูลของลูกคาไดรับความปลอดภัยสูงสุด 

2. E-commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทําใหรัฐบาลตองเขามากําหนดมาตรการเพื่อให

ความคุมครองกับผูซื้อและผูขายขณะเดียวกันมาตรการเร่ืองระเบียบที่จะกําหนดขึ้นตองไม

ขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี 

3. การที่ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเปนบุคคลเดียวกับที่แจงสั่งซื้อสินคาหรือไม

มีความสามารถในการที่จายสินคาและบริการ 

4. ผูซื้อไมมั่นใจเร่ืองการเก็บรักษาความบับทางธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคลเชน ไมมั่นใจวาจะมี

ผูนําหมายเลขบัตรเครดิตไปใชประโยชนในการที่มิชอบ 

 

2.3 การวิเคราะหและความตองการของระบบงานใหม 

 การว้ิเคราะหและออกแบบระบบคือวิธีการที่ใชในการสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมใน

ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือระบบยอยของธุรกิจนอกจากการสรงระบบสารสนเทศใหมแลวการ

วิเคราะหระบบชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวยก็ไดการวิเคราะหระบบ

ก็คือการหาความตองการ (Requirement) ของระบบสารสนเทศวาคืออะไรหรือตองการเพิ่มเติม

อะไรเขามาในระบบและการออกแบบก็คือการนําเอาความตองการของระบบมาเปนแบบแผนหรือ

เรียกวาพิมพเขียวในการสรางระบบสารสนเทศน้ันใหใชงานไดจริงตัวอยางระบบสารสนเทศเชน

ระบบการขายความตองการของระบบก็คือสามารถติดตามยอดขายไดเปนระบะเพื่อฝายบริหาร

สามารถปรับปรุงการขายไดทันทวงทีที่วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแต

ละขั้นตอน 

 ต้ังแตเร่ิมจนกระทั่งสําเร็จการพัฒนาระบบมีอยู 7 ขั้นตอน 

1. กําหนดปญหา (Problem Definition) 

2. วิเคราะห (Analysis) 

3. ออกแบบ (Design) 

4. พัฒนา  (Development) 

5. ทดสอบ  (Testing) 

6. ติดต้ัง (Implementation) 

7. บํารุงรักษา  (Maintenance) 



8 
 

1.กําหนดปญหา  

ในการพัฒนาเว็บไซต เราควรกําหนดเปาหมาย และควรวางแผนลวงหนา ซึ่งตองมีขั้นตอน

ที่ชัดเจน ไดแก 

1. กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต 

2.  กําหนดกลุมเปาหมาย 

3.  การเตรียมแหลงขอมูล 

4. การพัฒนาทักษะของบุคลากร 

5. การเตตรียมทรัพยากรตางๆที่จําเปน 

 

62.วิเคราะหและจัดโครงสรางของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 ขั้นตอนน้ีจะเปนการนําขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไดจากขั้นแรก ไมวาจะเปน วัตถุประสงค

ของเว็บไซต คุณลักษณะ ขอจํากัดของกลุมเปาหมาย รวมไปถึงเน้ือหาหลักของเว็บไซต นํามา

ประเมินวิเคราะห และจัดระบบ เพื่อใหไดโครงสรางขอมูล และขอกําหนด โดยจะนําไปสราง

แผนผังเว็บไซต รูปแบบของเมนู รวมไปถึงองคประกอบตาๆของเว็บ เชน รูปภาพและกราฟฟก, 

เสียง, วิดีโอ, มัลติมีเดีย 

 

63.ออกแบบเว็บเพจและเตรียมขอมูล6  

ขั้นตอนน้ีเปนการออกแบบโครงหนาตา และลักษณะในดานกราฟฟกของหนาเว็บไซต 

เพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตเกิดอารมณในการรับรู ดังน้ันผูที่ทําหนาที่น้ีควรมีความสามารถทางดานศิลป

พอสมควร โปรแกรมที่เหมาะจะใชในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Macromedia 

Fireworks 

 

64.ลงมือสรางและทดสอบ  

เปนขั้นตอนที่ เว็บเพจจะถูกสรางขึ้นมาจริงทีละหนาๆ โดยการอาศัยเคาโครง และ

องคประกอบ6กราฟฟก6ตามที่ออกแบบไว เน้ือหาตางๆจะถูกนํามาใสและจัดรูปแบบ ลิงคและระบบ

นําทางถูกสรางองคืประกอบเสริมตางๆถูกวางเขาที่ อยางไรก็ตาม เมื่อลงมือสรางเว็บเพจจริงๆ เรา

อาจจะพบวาสิ่งที่ไดออกแบบไวแลว บางอยางไมเหมาะสม หรือควรไดรับการปรับแตง ก็สามารถ

ทําไดเชนกัน 
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65.เผยแพรและสงเสริมใหเปนท่ีรูจัก  

โดยทั่วไปการนําเว็บไซตขึ้นเผยแพรบนอินเทอรเน็ต จะทําดวยการอัพโหลดไฟลทั้งหมด 

คือ HTML และไฟลอ่ืนที่เกี่ยวของ ขึ้นไปแกบนเซิรฟเวอรที่เราเปดบริการไว การอัพโหลดเว็บไซต

หรือบางคร้ังเราเรียกวา “พับลิช” ว่ึงอาจทําดวยโปรแกรมสรางเว็บไซตเอง  

 

6.การดูแลและพัฒนา  

  เมื่อเว็บไซตถูกเผยแพรออกไป ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหนาที่น้ีครอบคลุมหลายเร่ือง ต้ังแต

การตรวจสอบเว็บเซิรฟเวอรวาไมหยุดทํางานบอยๆ ลิงคที่เชื่อมโยคไปภายนอกยังคงใชไดหรือไม

คอยตอบคําถามที่มีผูมาฝากไวบนเว็บเพจ ถาเปนเว็บขาวสารก็ตองปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา และถามีการใชฐานขอมูลก็ตองแบ็คอัพขอมูลอยางสม่ําเสมอ หลังจากเว็บไซตไดรับการ

เผยแพรไประยะหน่ึงแลว เราควรปรับปรุงเพื่อใหผูชมรูสึกวามีความเปลี่ยนแปลง มีความสดใหม 

ทันสมัย ไมลาหลัง โดยการที่ เรานําขอมูลสถิติที่รวบรวมไวมาพิจารณาประกอบดวย การ

เปลี่ยนแปลงทําไดทั้งในสวนของเน้ือหาโครงสรางเว็บไซตและการออกแบบหนาตา โดยการนํา

เทคโนโลยีใหมๆเขามาเพิ่ม  

 

7.การบํารุงรักษา   

หลังจากระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหมไดถูกนําไปใชงานเปนที่เรียบรอยแลว ขั้นตอนการ

บํารุงรักษาจึงเกิดขึ้น   ทั้งน้ีขอบกพรองในดานการทํางานของโปรแกรมอาจเพิ่งคนพบได   ซึ่ง

จะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองรวมถึงกรณีที่ขอมูลที่จัดเก็บมีปริมาณที่มากขึ้นตองวางแผนการ

รองรับเหตุการณน้ีดวย นอกจากน้ีงานบํารุงรักษายังเกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมกรณีที่

ผูใชมีความตองการเพิ่มขึ้น 

สรุปขั้นตอนระยะการบํารุงรักษา 

1. กรณีเกิดขอผิดพลาดขึ้นจากระบบ ใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง 

2. อาจจําเปนตองเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม กรณีที่ผูใชมีความตองการเพิ่มเติม 

3. วางแผนรองรับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

4. บํารุงรักษาระบบงาน และอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2.4 ทฤษฎแีละระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

เว็บไซตเปนสื่อที่ไดรับความนิยมอยามากบนอินเตอรเน็ต ซึ่งเว็บไซตเปนสื่อที่อยูในความ

ควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ กลาวคือ ผูใชสามารถตัดสินใจเลือกไดวาจะดูเว็บไซตใดและจะไม

เลือกดูเว็บไซตใด ไดตามตองการ จึงทําใหผูใชไมมีความอดทนตออุปสรรคและปญหาที่เกิดจาก

การออกแบบเว็บไซตผิดพลาดถาผูใชเห็นวาเว็บที่กําลังดูอยูน้ันไมมีประโยชนตอตัวเขา หรือไม

เขาใจวาเว็บไซตน้ีจะใชงานอยางไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซตอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็ว 

เน่ืองจากในปจจุบันมีเว็บไซตอยูมากมาย และยังมีเว็บไซดที่เกิดขึ้นใหม ๆ ทุกวัน ผูใชจึงมีทางเลือก

มากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซดตาง ๆ ไดเอง 

เว็บไซดที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงาม มีการใชงานที่สะดวก ยอมไดรับความสนใจ

จากผูใช มากกวาเว็บไซดที่ดูสับสนวุนวาย มีขอมูลมากมายแตหาอะไรไมเจอ นอกจากน้ียังใชเวลา

ในการแสดงผลแตละหนานานเกินไป ซึ่งปญหาเหลาน้ีลวนเปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซดไมดี

ทั้งสิ้นสิ่งที่สําคัญตอผูออกแบบเว็บคือการเลือกใชสีสําหรับเว็บ นอกจากจะมีผลตอการแสดงออก

ของเว็บแลวยังเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอผูใชบริการ ดังน้ันจะเห็นวาสีแตละสีสามารถสื่อ

ความหมายของเว็บไดอยางชัดเจน ความแตกตาง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นยอมสงผลใหเว็บมีความ

นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ชุดสีแตละชุดมีความสําคัญตอเว็บ ถาเลือกใชสีไมตรงกับวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายอาจจะทําใหเว็บไมนาสนใจ ผูใชบริการจะไมกลับมาใชบริการอีกภายหลัง ฉะน้ันการใชสี

อยางเหมาะสมเพื่อสื่อความหมายของเว็บตองเลือกใชสีที่มีความกลมกลืนกันในการออกแบบ

เว็บไซตน้ันประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ มากมาย เชน การออกแบบโครงสราง ลักษณะหนาตา 

หรือการเขียนโปรแกรม แตมีหลายคนที่พัฒนาเว็บไซต โดยขาดการวางแผนและทํางานไมเปน

ระบบ ตัวอยางเชน การลงมือออกแบบโดยการใชโปรแกรมชวยสรางเว็บ เน้ือหาและรูปแบบก็

เปนไปตามที่นึกขึ้นไดขณะน้ัน และเมื่อเห็นวาดูดีแลวก็เปดตัวเลย ทําใหเว็บน้ันมีเปาหมายและ

แนวทางที่ไมแนนอน ผลลัพธที่ไดจึงเสี่ยงกับความลมเหลวคอนขางมากกระบวนการแรกของการ

ออกแบบเว็บไซตคือการกําหนดเปาหมายของเว็บไซตกําหนดกลุมผูใช ซึ่งการจะใหไดมาซึ่งขอมูล 

ผูพัฒนาตองเรียนรูผูใช หรือจําลองสถานการณ สิ่งเหลาน้ีจะ 

ดังน้ัน การออกแบบเว็บไซดจึงเปนกระบวนการสําคัญในการสรางเว็บไซด ใหประทับใจ

ผูใช ทําใหเขาอยากกลับเขามาเว็บไซดเดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากตองพัฒนาเว็บไซดที่ดีมี

ประโยชนแลว ยังตองคํานึงถึงการแขงขันกับเว็บไซดอ่ืน ๆ อีกดวย 
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ขอแนะนําในกากรทําเว็บไซต 

1. การเลือกเน้ือหาเว็บไซต ถือเปนสวนสําคัญในการเร่ิมตนทําเว็บไซต ทั้งการจัดโครงสราง 

และ ความ นิยมของเว็บไซต สําหรับผูเร่ิมตน ซึ่งไมแนใจวาจะเลือกหัวขอใด ควรเร่ิมตน

จาก การสํารวจตัวเอง วา ชอบ หรือ สนใจสิ่งใด มากที่สุด หรือ มีความรูเชี่ยวชาญดานใด

มากที่สุด 

2. โครงสรางของเว็บไซต มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การที่จะทําให ผูเขาเยี่ยมชม สามารถคนหา

ขอมูล ใน เว็บไซตไดอยางเปนระบบ ประการแรกตองพิจารณาถึง ความเปนไปไดของ

ประเภทของผูเขาเยี่ยมชม เพราะผูเยี่ยมชมแตละประเภท ก็จะคนหาขอมูลที่แตกตางกัน 

ดังน้ันสิ่งที่ควรจะทําก็คือการจัดกลุม ของขอมูลโดยใหรวมหัวขอยอยตางๆ ใหอยูในหัวขอ

หลัก โดยมีจุดมุงหมายให จํานวนขอหลักนอย ที่สุด นอกจากน้ีการจัดไฟลและไดเร็กทอร่ี 

ก็จะชวยใหการดูแลรักษาและการตรวจสอบความ ผิดพลาดของเว็บไซตงายยิ่งขึ้น เชน การ

จัดไฟลรูปภาพไวที่เดียวกัน หรือ จัดเว็บไซตที่เปนเร่ือง เดียวกันไวในไดเร็กทอร่ีเดียวกัน 

เปนตน 

3. สามารถดูเว็บไซตไดในหลายบราวเซอร การทําเว็บไซตควรจะทําเพื่อใหสามารถดูไดจาก

ทุกๆ Version ของ Software ตางๆ ไมวาจะเปน Netscape Communicator Internet Explorer 

หรือ อ่ืนๆ การ ทําใหทุกคนดูไดน้ี ถือวาเปนการขยายฐานของผูเขาเยี่ยมชม 

4. ความเร็วในการโหลดเว็บไซต สําหรับหนาแรกของเว็บไซตไมควรใหโหลดขอมูลชา ปจจัย

ที่จะ กระทบตอความเร็ว ไดแก ขนาดของรูปภาพที่ใช จํานวนของรูปภาพที่ใช และปริมาณ

ของตัวอักษรที่ อยูบนหนาน้ันๆ อน่ึงความเร็วในการโหลดเว็บไซต อาจอยูที่ Server ที่

เว็บไซตน้ันๆอยูวามี ความสามารถสูงเพียงใด ขนาดของรูปภาพที่ใชควรจะมีขนาดไมเกิน 

20-30K ตอรูป สวนประเภทของ รูปน้ันควรเปน GIF หรือ JPEG ถาขนาดของรูปภาพใหญ

เกินไป อาจตัดแบงใหขนาดเล็กลง และใช ตารางชวยในการจัดรูปภาพน้ันๆ 

5. ความงายในการคนหาขอมูล ปจจัยหลักน้ันขึ้นอยูกับโครงสรางของเว็บไซตต้ังแตตอนแรก

ที่มีการจัด โครงสรางและจัดกลุมของขอมูล นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกเชน การมี 

Navigator bar หรือ แถบนํา ทาง ในทุกๆหนาของเว็บไซต และถาสามารถใหบริการ 

Search และ Sitemap ไดก็จะเปนสิ่งที่จะชวย ใหคนหาขอมูลไดงายยิ่งขึ้น 

6. ตัวอักษร, ฉากหลัง และ สี สําหรับรูปแบบท่ีนิยมใชคือ ตัวอักษรสีดํา บนฉากหลังขาว ถา

ตองการ กําหนดประเภทของตัวอักษรควรใชที่เปนสากลนิยม เชน ในกรณีภาษาอังกฤษ 

อาจใช Arial หรือ Times News Roman เปนตน สวนภาษาไทย อาจใช MS Sans Serif การ



 

7. เลือกใชตัวอักษรภาษาไทยน้ัน ตองระวังเปนพิเศษเพราะในกรณีที่เคร่ืองผูเยี่ยมชมไมมี

ตัวอักษรน้ันๆ อาจทําใหผูเขาเยี่ยมชมไม สามารถอานตัวอักษรไดเลย 

8. รูปภาพ ท่ีใชมี 2 ประเภทคือไฟลกราฟกประเภท GIF หรือ JPEG ในปจจุบันไฟลประเภท 

PNG ก็มี บางเว็บใชเชนกัน หน่ึงในหลักการพิจารณาการใชประเภทเพื่อประสิทธิภาพ

สูงสุด คือ จํานวนสีของ รูปภาพน้ันๆ ถาเปนภาพแตงหรือภาพถายที่มีสีมากๆ ก็ควรใชไฟล

ประเภท JPEG แตถาเปนเพียงปุม หรือปายที่มีสีไมมากก็ควรใช GIF พรอมกับพิจารณา

เร่ืองขนาดของไฟลดวย อน่ึงควรจะมีการคะเน ขนาดของรูปภาพที่จะใสบนเว็บไซตกอน 

เพื่อจะไดใชขนาด และ อัตราสวน ที่พึงพอใจมากที่สุด 

9. สวนประกอบท่ีขาดไมไดของเว็บไซต เชน หัวขอที่เกี่ยวกับผูจัดทํา อาจเปนประวัติความ

เปนมา และ/ หรือ ขอมูลปจจุบัน (About us) เหลาน้ีชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับผูเขาเยี่ยม

ชม และเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แถบนําทาง Search Sitemap และยังมีหัวขออ่ืนๆ อีก เชน 

ขอเสนอแนะ (Feedback) คําถามที่ถูกถาม บอย (FAQ - Frequently Asked Questions) 

10. กอนที่จะนําเว็บไซต Upload ไปยัง Serverควรจะมีการทดสอบ โดยใชทั้ง Netscape 

Communicator และ Internet Explorer เพื่อดูความเร็วในการโหลดวาชาหรือเร็วเพียงใด 

Link ทั้งภายใน และ ภายนอก ถูกตองหรือไม รูปภาพถูกตองหรือไม พิสูจนอักษร และอาน

ขอมูล เพื่อใหแนใจวาขอมูลตางๆ ถูกตอง 

11. หลังจากท่ีเว็บไซต Publish ถาเปนไปไดควรทดสอบ เหมือนกับที่ทดสอบกอนที่จะ 

Publish เพื่อความ แนใจอีกคร้ัง นอกจากการทดสอบแลว สิ่งที่จะตองกระทําหลัง Publish 

คือ การสํารวจ ปรับปรุง และ ดูแลรักษาเว็บไซต เมื่อพบความคิดดีๆ ที่อาจนํามาปรับปรุง

เว็บไซตไดก็ควรจะจดบันทึกไว ถาเปนการ แกไขนิดหนอยก็ควรทําการแกไขทันที แตถา

เปนการแกไขที่ตองใชเวลานานควรรอสักระยะรวบรวม สิ่งที่ตองการแกไขทั้งหมด 

การออกแบบเว็บไซตท่ีดี 

ขอแนะนําในการเลือก Domain name 

Domain Nameเปรียบเสมือนชื่อของเรา เปนชื่อที่ใชอางอิงมาที่เว็บไซตของเรา ดังน้ันจึงมี 

ความสําคัญมาก การเลือก Domain Name ที่ดีจะเปนสวนชวยใหเว็บไซตของเรามีชื่อเสียงไดงายขึ้น

ขอแนะนําในการเลือก Domain Name มีดังน้ี 

1. ควรเปนชื่อท่ีจําไดงาย สะกดไดงาย จะทําใหผูใชงานสามารถกลับมาใชงานเว็บของเรา

ได ไมควรใชคําไทยที่เขียนเปนภาษาอังกฤษเพราะนอกจากจะสะกดไดยากแลว ยังมีโอกาสสะกด

ผิดพลาดไดงายอีกดวยนอกจากจะเปนคําที่สะกดไดงาย เชน สนุก (sanook) , กระปุก (kapook) เปน

ตน 

2. ควรเปนชื่อท่ีสั้น คือไมควรเกิน 10 ตัวอักษร จะสามารถทําไดจําไดงายขึ้น และยังลดการ

สะกดชื่อผิดได ผูใชงานเว็บไซตน้ันชอบที่จะพิมพชื่อเว็บที่สั้นมากกวาชื่อเว็บที่ยาวมากแนนอน
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3. ควรจดโดยใช .comในปจจุบันมีหลายชื่อใหเลือกมากเชน .net , .org , .info , .firm แตชื่อ

ที่นิยมใชมากที่สุดคือ .com ผูใชงานจะคุนเคยกับ .com มากกวา และในกรณีที่ผูใชงานจําDomain 

Name เราไมไดก็มีโอกาสสูงที่เคาจะใชชื่อ .com กอน 

4. ควรเปนชื่อท่ีเปนสากล การใชชื่อที่เปนสากลรูจักกันโดยทั่วไป ไมควรใชคําเฉพาะที่รูจัก

กันคนในพื้นที่รูจักเทาน้ัน จะทําใหเว็บไซตเราสามารถรองรับผูใชงานจากพื้นที่อ่ืนได 

5. ควรเปนชื่อท่ีงายในการออกเสียง การออกเสียงไดงายจะทําใหจําไดงายขึ้น และสะกดได

งายขึ้นดวย จะเห็นไดวาเว็บไซตที่มีชื่อเสียงในปจจุบันสามารถออกเสียงไดงายมาก เชน google , 

yahoo , sanook เปนตน 

6. ควรเปนชื่อท่ีมีตัวอักษรเทาน้ัน ในปจจุบันเราสามารถใสสัญลักษณ (-) hyphen และ

ตัวเลขในDomain Name ได แตการใสสัญลักษณและตัวเลขน้ันจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการ

พิมพชื่อ Domain Nameไดงายขึ้นเพราะจะไมสัมพันธกับการออกเสียง 

7. ควรใชชื่อเว็บไซตท่ีมีตัวอักษรซ้ํากัน อีกขอแนะนําหน่ึงก็คือใชตัวอักษรซ้ํากันใน 

Domain Nameจะทําใหการออกเสียงงายขึ้นและจดจํางายขึ้น หลายเว็บไซตดังๆก็ใชหลักการน้ีเชน 

google , badoo,badongo 

8. ควรเปนชื่อท่ีเกี่ยวกับเน้ือหาของเว็บไซต เพราะจะทําใหผูใชงานเว็บไซตรูเน้ือหาของ

เว็บไซตไดทันทีจากชื่อของเว็บไซต เชนถาคุณขายเคร่ืองประดับอาจใชชื่อ jewelley.com 

9. ควรมี Keyword ท่ีเก่ียวขอกับเว็บไซตKeyword ที่เกี่ยวของกับเว็บไซตของเราจะมีผล

อยางยิ่งตอลําดับการคนหาของ search engine ตางๆ เชนถาคุณคนหาคําวา game ใน search engine 

ลําดับตนๆของผลลัพธที่แสดงออกมาน้ัน ใน Domain Name จะมีคําวา game อยูดวย 

10. ควรใชย่ีหอสินคาของตัวเองเปน Domain Nameในกรณีน้ีเราเห็นตัวอยางมากมายเชน 

nike.comแมแตการทั้งการใชคําขวัญที่คิดขึ้นมาเชน justdoit.com ก็ใชเปน Domain Name เพื่อเขา

ไปยังเว็บไซตของ nikeเชนเดียวกัน และแนนอนวายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงอยูในปจจุบันน้ันก็มาจาก

ชื่อที่ไมดังมากอนดังน้ันเราควรที่จะสรางยี่หอเปนของตัวเองไมควรใชคําพองกับยี่หอที่มีอยูแลว 

ทั้งหมดน้ีเปนเพียงขอแนะนําสําหรับการเลือกชื่อ Domain Name ของเราเทาน้ัน เราไมจําเปนตองใช 

ขอแนะนําทั้งหมด เพราะจริงๆ แลวคงเปนไปไดยาก เน่ืองจากตอนน้ีมีธุรกิจขายชื่อโดเมนเนม ทํา

ใหชื่อดีๆ ถูกซื้อไปกักตุนเอาไวเพื่อขายตอในราคาแพง ทําใหชื่อดีๆ ลดนอยลง เมื่อเราคิดชื่ออะไร

ไดที่ยังไมซ้ํากับคนอ่ืนก็ควรรีบจดกอนที่คนอ่ืนจะแยงไป แตอยางไรก็ตาม Domain Name เปนเพียง

สวนหน่ึงที่จะทําใหเว็บไซตมีชื่อเสียงไดงายขึ้น สุดทายแลวสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเน้ือหาของเว็บไซต

น่ันเอง ถาเน้ือหาของเว็บไซตเราดี ยังไงเว็บของเราก็ตองเปนที่นิยมอยางแนนอน 
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สวนประกอบของเว็บไซต 

สําหรับคนที่เร่ิมตนออกแบบเว็บไซตในคร้ังแรกไมรูวาจะเร่ิมอยางไรดี บทความน้ีจะ

แนะนําวิธีการในการออกแบบเว็บไซตที่เว็บทั่วไปควรมี ดังรูปที่เห็นดานบนเปนโครงสรางของ

เว็บไซตโดยจะมีสวนหลักๆอยูดวยกันทั้งหมด 6 สวนดังน้ี 

 

Containing block 

โดยปรกติเราจะเขียน <div>หรือ <table>ตอจาก <body>เพื่อเอาไวเก็บเน้ือหาทั้งหมดของ

เว็บไซตกอน เพื่อเอาไวเปนกลองในการเก็บเน้ือหาทั้งหมด โดยกลองของเราจะมีขอดีอยูตรงที่ 

สามารถทําใหปรับเปลี่ยนขนาดในการแสดงผลของเน้ือหาได หรือตําแหนงการแสดงผลของ

เว็บไซตไดเชน จัดกลาง ชิดซาย หรือชิดขวา หากนึกภาพไมออก ลองเขียนเว็บไซตโดยเร่ิมที่ใส

ตัวหนังสือลงไปกอน จากน้ันหากตองการจัดตัวหนังสือเหลาน้ันจะทําไดยากมาก ดังน้ันทุกคร้ังที่

ออกแบบเว็บไซตอยางลืมที่จะสราง containing block เอาไวใสเน้ือหาทั้งหมดกอน เพื่อความ

สะดวกของเราเอง 

Logo 

เปนสัญลักษณที่แสดงถึงตัวตนของเรา ทําใหลูกคาหรือผูใชงานจดจําเราได ดวยเหตุน้ีเอง

ทําใหการออกแบบเว็บไซตน้ันจําเปนตองมีโลโก ของเว็บไซตเปนอยางยิ่ง สวนตําแหนงที่ควรจะ

วางโลโกไวคือตําแหนงที่เปนสีมวงทั้งหมดน่ันเอง จะสังเกตไดวาจะเปนสวนที่อยูดานบนของ

เว็บไซตทั้งหมด เพื่อใหผูใชงานจําได และสะดุดตา เร่ืองที่ตองเตือนใหรูกันก็คือ โลโกของเว็บไซต

เมื่อคลิกจะนําไปสูหนาแรกของเว็บไซตเสมอ 

 

Navigation 

เปนสวนที่จะนําผู เขาชมเว็บไซตไปยังสวนตางของเว็บไซต โดยสามารถทําใหอยูใน

แนวนอน หรือแนวต้ังก็ได หากสังเกต hellomyweb.com เราจะทําทั้งแนวต้ังและแนวนอน โดย

แนวนอนจะนําไปสูเน้ือหาหนาอ่ืนของเว็บไซต สวนแนวต้ังจะนําไปสูเน้ือหายอยในหนาน้ัน 

ตําแหนงที่ควรจะวาง navigationเอาไวคือสีเขียวทั้งหมด ถาสังเกตดูจะพบวาการวางตําแหนงตอง

พยายามใหอยูในสวนดานบนของเว็บไซต หรือจะพูดอีกอยางคือสวนที่เมื่อผูใชเปดมาก็ตองเจอได

ทันที ไมควรวางไวในตําแหนงที่ผูใชจะตองเลื่อนขึ้นลง ซายขวา 

Content 

สวนเน้ือหาของเว็บไซต เปนสวนที่สําคัญมากที่สุด หากผูใชงานไมสามารถเขาถึงได

โดยงายผูใชงานจะเปลี่ยนไปชมเว็บใหมทันที ตําแหนงที่ควรวางเน้ือหาไวคือสีแดง หรือตําแหนง

อ่ืนๆที่คิดวาจะทําใหผูหาเจอไดโดยไมลําบาก หากสังเกตดูจะพบวาเว็บไซตบางเว็บไซตมีโฆษณาที่

มากจนเกินไป ทําใหผูใชงานหาเน้ือหาไมเจอ น่ันถือเปนการออกแบบที่ผิดพลาด 
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Footer 

คือสวนลางสุดของหนาเว็บไซต สวนใหญจะเก็บลิงคตางๆเอาไว หรือเปนเน้ือหาที่เกี่ยวกับ

เว็บไซตเชนลิขสิทธิ์ตางๆ ถามวาจําเปนตองมีหรือไม บอกไดวาจําเปนอยางยิ่ง footer จะเปนตัว

บอกผูชมวาสวนน้ีคือลางสุดของหนาที่กําลังแสดงอยูแลวนะ ไมมีเน้ือหาเพิ่มเติมแลว ทําไมตอง

บอกเน่ืองจากการแสดงเว็บไซตในบางคร้ังน้ันหนาน้ันอาจโหลดไดไมหมด อาจแสดงไดแคเน้ือหา

ภายใน หากเราออกแบบใหมี footer ต้ังแตแรกผูใชงานก็จะรูไดทันทีวาหนาที่แสดงผลน้ีอาจแสดง

ไดไมสมบูรณเพราะยังไมเห็น footer และยังมีผลตอภาพลักษณของเว็บไซตโดยตรง เราจะสังเกต

ไดวาเมื่อเขาไปดูเว็บไซตที่ไมมี footer จะรูสึกเหมือนกับวาเว็บไซตน้ันยังทําไมเสร็จ หรือขาดอะไร

บางอยาง 

Whitespace 

พื้นที่วางในเว็บไซต คนสวนใหญมักไมเห็นความสําคัญของการเวนพื้นที่วางไวในเว็บไซต 

เรามักจะใสภาพหรือตัวหนังสือเขาไปใหมากที่สุดเพราะคิดวาจะทําใหเว็บดูสวยงามขึ้น หรือใช

พื้นที่มีมีอยูใหคุมคาที่สุด หากเราออกแบบโดยไมไดคํานึงวาตองมีพื้นที่วางอยูในเว็บไซต จะทําให

เว็บของเราน้ันดูอึดอัดทันที การเวนชองวางเอาไว ไมวาจะเปนระยะหางระหวางตัวอักษร หรือ

ชองวางระหวางภาพ เน้ือหาตางๆ นอกจากจะทําใหเว็บของเราดูสบายตาขึ้นแลว ยังทําใหเรา

สามารถกําหนดจุดที่จะใหผูใชงานเว็บรูสึกสนใจในจุดน้ันไดอีกดวย เชนหากเราเวนชองวางเอาไว

ตรงกลาง และนําภาพหรือตัวหนังสือเล็กๆไปวางไว ตรงจุดน้ันจะเปนที่สนใจของผูใชทันทีสีน้ันมี

ความสําคัญอยางมากในการออกแบบเว็บไซต การเลือกสีใหเขากับเน้ือหาของเว็บไซต จะทําให

เว็บไซตมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น และยังสงผลอยางมากกับความสวยงามของเว็บไซต 

 รูปดานลางวงลอความสัมพันธของสี ซึ่งบรรจุสีที่นิยมใชในเว็บไซตไว 20 สี เหมาะสําหรับ

ผูที่กําลังเลือกสีที่จะใชในเว็บไซต เราสามารถใชความสัมพันธของวงลอของสีขี้ใหเกิดประโยชน

ไดอยางมากมาย เชน ตองการออกแบบใหเว็บไซตรูสึกตัดกันโดยสิ้นเชิง เราอาจใชชุดสี 4 สีที่ทําให

มุม 90 องศา เชนดังตัวอยาง ถาเราเลือกชุดสี 1, 6, 11 ,16 สีที่ไดจะตัดกันชัดเจน ถาตองการให

เว็บไซตดูกลมกลืนก็อาจจะเลือกชุดสีใกลเคียงกันได เชน เลือกชุดสีเขียวเบอร 8, 9, 10, 11 ก็จะไดสี

โทนเขียวสวาง 
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รูปท่ี 2.3 ทฤษฎีสี 

 

แมสี (Primary Color) 

แมสี คือ สีที่นํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม ที่มีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม แมสี มีอยู 

2 ชนิด คือ 

1. แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 3 สี คือ สีแดงสีเหลือง 

และสีนํ้าเงิน อยูในรูปของแสงรังสี ซึ่งเปนพลังงานชนิดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของแสงสามารถ

นํามาใช ในการถายภาพ ภาพโทรทัศน การจัดแสงสีในการแสดงตาง ๆ เปนตน (ดูเร่ือง แสงสี ) 

2. แมสีวัตถุธาตุ เปนสีที่ไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดยกระบวนทางเคมี มี 

3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน แมสีวัตถุธาตุเปนแมสีที่นํามาใช งานกันอยางกวางขวาง ใน

วงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ แมสีวัตถุธาตุ เมื่อนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทําใหเกิด 

วงจรสี ซึ่งเปนวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแมสีวัตถุธาตุ เปนสีหลักที่ใชงานกันทั่วไป ใน

วงจรสี จะแสดงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 แมสี (PRIMARY COLOUR) 
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วงจรสี ( Color Circle) 

สีข้ันท่ี 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน 

สีข้ันท่ี 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนที่เทากัน จะทําใหเกิดสี

ใหม 3 สี ไดแก 

1. สีแดง ผสมกับสีเหลือง ไดสี สม 

2. สีแดง ผสมกับสีนํ้าเงิน ไดสีมวง 

3. สีเหลือง ผสมกับสีนํ้าเงิน ไดสีเขียว 

สีข้ันท่ี 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราสวนที่เทากัน จะไดสีอ่ืน ๆ 

อีก 6 สี คือ 

1. สีแดง ผสมกับสีสม ไดสี สมแดง 

2. สีแดง ผสมกับสีมวง ไดสีมวงแดง 

3. สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวเหลือง 

4. สีนํ้าเงิน ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวนํ้าเงิน 

5. สีนํ้าเงิน ผสมกับสีมวง ไดสีมวงนํ้าเงิน 

6. สีเหลือง ผสมกับสีสม ไดสีสมเหลือง 

 

 

 

วรรณะของสี คือสีที่ใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบง

ที่ สีมวงกับสีเหลือง ซึ่งเปนไดทั้งสองวรรณะ 

สีตรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีที่มีคาความเขมของสี ตัดกันอยางรุนแรง 

ในทางปฏิบัติไมนิยมนํามาใชรวมกัน เพราะจะทําใหแตละสีไมสดใสเทาที่ควร การนําสีตรงขามกัน

มาใชรวมกัน อาจกระทําไดดังน้ี 

1. มีพื้นที่ของสีหน่ึงมาก อีกสีหน่ึงนอย 

2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสี 

3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีทั้งสองส ี

สีกลาง คือ สีที่เขาไดกับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีนํ้าตาล กับ สีเทา สีนํ้าตาล เกิด

จากสีตรงขามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนที่เทากัน สีนํ้าตาลมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสม

กับสีอ่ืนแลวจะทําใหสีน้ัน ๆ เขมขึ้นโดยไมเปลี่ยนแปลงคาสี ถาผสมมาก ๆ เขาก็จะกลายเปนสี

นํ้าตาล สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนเทากัน สีเทา มีคุณสมบัติที่สําคัญ 

คือ ใชผสมกับสีอ่ืน ๆ แลวจะทําให มืด หมน ใชในสวนที่เปนเงา ซึ่งมีนํ้าหนักออนแกในระดับตาง 

ๆ ถาผสมมาก ๆ เขาจะกลายเปนสีเทา 
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รูปท่ี 2.5 วงจรสี (COLOUR CIRCLE) 

 

ความหมายของสี 

สี หมายถึง แสงที่มากระทบวัตถุแลวสะทอนเขาตาเราทําใหเห็นเปนสีตางๆ การที่เรา

มองเห็นวัตถุเปนสีใดๆ ได เพราะวัตถุน้ันดูดแสงสีอ่ืนสะทอนแตสีของมันเอง เชน วัตถุสีแดง เมื่อมี

แสงสองกระทบก็จะดูดทุกสีสะทอนแตสีแดงทําใหเรามองเห็นเปนสีแดง 

ท่ีมาของสี 

สีท่ีมนุษยใชอยูท่ัวไป ไดมาจาก 

1. สสารที่มีอยูตามธรรมชาติ และนํามาใชโดยตรง หรือดวยการสกัด  ดัดแปลงบาง จากพืช 

สัตว  ดิน แรธาตุตางๆ 

2. สสารที่ไดจากการสังเคราะหซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี เปนสารเคมีที่ผลิตขึ้น 

เพื่อใหสามารถนํามาใชได สะดวกมากขึ้น ซึ่งเปนสีที่เราใชอยูทั่วไปในปจจุบัน 

3.   แสง เปนพลังงานชนิดเดียวที่ใหสี โดยอยูในรูปของรังสี (Ray) ที่มีความเขมของแสงอยู

ในชวงที่สายตามองเห็นได 

ความสําคัญของสี 

สีเปนองคประกอบ สําคัญอยางหน่ึงและในวิถีชีวิตของเราสีเปนองคประกอบที่มีอิทธิพล

ตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจ ไดมากกวาองคประกอบอ่ืน  

คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ 

4.1 สีแท (Hue)หมายถึง ความเปนสีน้ันๆ ที่มิไดมีการผสมใหเขมขึ้น หรือจางลง สีแทเปน

สีในวงจรสี เชน สีแดง นํ้าเงิน เหลือง สม เขียว มวง ฯลฯ 
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4.2 นํ้าหนักของสี (Value)หมายถึง คาความออนแก หรือ ความสวางและความมืด ของสี 

โดยแบงเปน 2 ลักษณะคือ 

4.2.1 สีแทถูกทําใหออนลงโดยผสมสีขาว เรียกวา สีนวล (Tint)  

4.2.2 สีแทถูกทําใหเขมขึ้นโดยผสมสีดํา เรียกวา สีคล้ํา (Shade) 

4.3 ความจัด หรือความเขมของสี (Intensity)หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีๆ

หน่ึง ที่มิไดถูกผสมใหสีหมนหรือออนลง หากสีน้ันอยูทามกลางสีที่มีนํ้าหนักตางคากันจะ

เห็นสภาพสีแทสดใสมากขึ้น เชน วงกลมสีแดง บนพื้นสีนํ้าเงินอมเทา 

1. ทฤษฏ ีAdobe Photoshop CS6 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6เมื่อทําการเปดโปรแกรมแลว จะพบหนาตา 

โปรแกรม ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 2.6 รูปแบบAdobe Photoshop CS6 

 

มีสวนสําคัญหลักท่ีท่ีตองรูดังน้ี 

1. เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar ประกอบดวย 

1. File หมายถึง รวมคําสั่งที่ใชจัดการกับไฟลรูปภาพ เชน สรางไฟลใหม, เปด, ปด, บันทึก

ไฟล, นําเขาไฟล, สงออกไฟล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล 

2. Edit หมายถึง รวมคําสั่งที่ใชสําหรับแกไขภาพ และปรับแตงการทํางานของโปรแกรม

เบื้องตน เชน กอปป, วาง, ยกเลิกคําสั่ง, แกไขเคร่ืองมือ และอ่ืน ๆ 

3. Image หมายถึง รวมคําสั่งที่ใชปรับแตงภาพ เชน สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size), 

ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอ่ืน ๆ 
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4. Layer หมายถึง รวมคําสั่งที่ใชจัดการกับเลเยอร ทั้งการสรางเลเยอร, แปลงเลเยอร และ

การจัดการกับเลเยอรในดานตาง ๆ 

5. select รวม คําสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ (Selection) เพื่อนําไปใชงาน

รวมกับคําสั่งอ่ืน ๆ เชน เลือกเพื่อเปลี่ยนสี, ลบ หรือใชเอฟเฟกตตาง ๆ กับรูปภาพ 

6. Filter เปนคําสั่งการเลน Effects ตางๆสําหรับรูปภาพและวัตถุ 

7. View เปนคําสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะตางๆ เชน การขยายภาพ

และยอภาพใหดูเล็ก 

8. Windowsเปนสวนคําสั่งในการเลือกใชอุปกรณเสริมตางๆที่จําเปนในการใชสรางEffects 

ตางๆ 

9. Help เปนคําสั่งเพื่อแนะนําเกี่ยวกับการใชโปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรม

อยูในน้ัน 

2. เมนูของพื้นที่ทํางาน Panel menu 

Panel (พาเนล) เปนวินโดวยอย ๆ ที่ใชเลือกรายละเอียด หรือคําสั่งควบคุมการทํางานตาง ๆ 

ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเปนจํานวนมาก เชน พาเนลColor ใชสําหรับเลือกสี, 

พาเนลLayers ใชสําหรับจัดการกับเลเยอร และพาเนลInfo ใชแสดงคาสีตรงตําแหนงที่ชี้เมาส 

รวมถึงขนาด/ตําแหนงของพื้นที่ที่เลือกไว 

3. พื้นที่ทํางาน Stage หรือ Panel 

เปนพื้นที่วางสําหรับแสดงงานที่กําลังทําอยู  

4. เคร่ืองมือที่ใชงาน Tools panel หรือ Tools box 

Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กลองเคร่ืองมือ จะประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชใน

การวาด ตกแตง และแกไขภาพ เคร่ืองมือเหลาน้ีมีจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ทํา

หนาที่คลาย ๆ กันไวในปุมเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยูบริเวณมุมดานลางดังภาพ 2 

เพื่อบอกใหรูวาในปุมน้ียังมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูดวย 

5. สิ่งที่ควบคุมเคร่ืองมือที่ใชงาน Tools control menu หรือ Option bar 

Option Bar (ออปชั่นบาร) เปนสวนที่ใชปรับแตงคาการทํางานของเคร่ืองมือตาง ๆ โดย

รายละเอียดในออปชั่นบารจะเปลี่ยนไปตามเคร่ืองมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซในขณะน้ัน เชน เมื่อ

เราเลือกเคร่ืองมือ Brush (พูกัน) บนออปชั่นบารจะปรากฏออปชั่นที่ใชในการกําหนดขนาด และ

ลักษณะหัวแปรง, โหมดในการระบายความโปรงใสของสี และอัตราการไหลของสี เปนตน 
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รูปท่ี 2.7 Tool Panel หรือ กลองเคร่ืองมือ 

 

Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กลองเคร่ืองมือ จะประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชใน

การวาด ตกแตง และแกไขภาพ เคร่ืองมือเหลาน้ีมีจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ทํา

หนาที่คลาย ๆ กันไวในปุมเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยูบริเวณมุมดานลางดังภาพ 2 

เพื่อบอกใหรูวาในปุมน้ียังมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูดวย 
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2. ทฤษฏ ีAdobe Dreamweaver CS6  

Dreamweaver เปนเคร่ืองมือในการสรางเว็บเพจที่มีประสิทธิภาพสูง ปจจุบันDreamweaver 

ไดพัฒนาเปน CSแลว เปนโปรแกรมสรางเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของคาย Adobe ซึ่งชวยใหผูที่

ตองการสรางเว็บเพจไมตองเขียนภาษา HTML หรือโคดโปรแกรม หรือที่ศัพทเทคนิคเรียกวา 

"WYSIWYG โปรแกรม Dreamweaver มีฟงกชั่นที่ทา ใหผูใชสามารถจัดวางขอความ รูปภาพ 

ตาราง ฟอรม วิดีโอรวมถึงองคประกอบอ่ืนๆ ภายในเว็บเพจไดอยางสวยงามตามที่ผูใชตองการ โดย

ไมตองใชภาษาสคริปตที่ยุงยากซับซอนเหมือนกอน Dreamweaver มีทั้งในระบบปฏิบัติการ แมค

อินทอช และไมโครซอฟทวินโดวส ยังสามารถทา งานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผาน

โปรแกรมจา ลองอยาง WINE ไดเวอรชั่นลาสุดของโปรแกรมตัวน้ีคือ Adobe Dreamweaver CS6 

ความสามารถของ Adobe Dreamweaver CS6 

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

อะไรก็ตามที่เราทํา บนหนาจอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซึ่ง

ชวยใหการสรางและแกไขเว็บเพจน้ันทําไดงาย โดยไมตองมีความรูภาษา HTML เลย 

2. มีเคร่ืองมือในการสรางรูปแบบหนาจอเว็บเพจ ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกใหผูใชงาน 

ไดมาก 

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

4. มีเคร่ืองมือที่ชวยในการ Upload หนาเว็บที่สรางไปที่ Server เพื่อทาการเผยแพรงานที่ 

สรางบน Internet 

5. รองรับการใชมันติมีเดียตาง ๆ เชน เสียง กราฟก และภาพเคลื่อนไหว ที่สรางโดย 

โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เปนตน 

6. มีความสามารถทําการติดตอกับฐานขอมูล เพื่อเชื่อมตอกับเว็บไซต 

สวนประกอบ  Adobe Dreamweaver CS6 

1. เมนูบาร (Menu bar) เปนสวนที่ใชในการสรางและทํางานกับโปรแกรม ซึ่งมีการแบงเปน

กลุมคําสั่งตางๆ เปนหมวดหมูและเก็บไวเปนเมนู โดยในแตละเมนูก็จะมีเมนูยอยๆ ไว

เรียกใชงานตามตองการ 

2. แถบเคร่ืองมือ (Insert bar) เปนสวนของการรวบรวมเคร่ืองมือที่ใชในการสรางวัตถุหรือ

องคประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจ ซึ่งแบงเปนกลุมๆ มีทั้งหมด 8 กลุม คือ 

             - Common เปนกลุมเคร่ืองมือที่ใชงานบอยๆ ในการสรางเว็บเพจ เชน การแทรกตาราง การ

แทรกรูปภาพ เปนตน
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- Layout ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชจัดโครงสรางของเว็บเพจ เชน ตาราง เฟรม และ AP 

Element 

- Forms ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชสรางแบบฟอรมเพื่อรับขอมูลจากผูใชงานเว็บไซต เชน การ

สมัครสมาชิก เปนตน 

             - Data ใชสําหรับวางคําสั่งที่ใชจัดการกับฐานขอมูลและนําฐานขอมูลออกมาแสดงบนหนา

เว็บเพจ 

             -Spray ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชเทคโนโลยีของ Sparyในรูปแบบตางๆ 

             - InContext Editing ใชสําหรับสรางพื้นที่เทมเพลตเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชในการ

แกไขเน้ือหา 

             - Text ใชสําหรับจัดรูปแบบของขอความภายในเว็บเพจ เชน ตัวหนา ตัวเอียง หัวขอ บุลเล็ต 

และแทรกสัญลักษณตางๆ ได 

             - Favorites ใชสําหรับเพิ่มเคร่ืองมือที่เรียกใชงานบอยๆ โดยเพิ่มจากกลุมเคร่ืองมืออ่ืนๆ ได

โดยคลิกเมาสขวาบน Insert bar แลวเลือก Customize Favorites (ตัวอยางดานลางเปนการดึงเคร่ือง

ที่ใชงานบอยๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image) 

หนาตางการทํางาน (Document Window) เปนบริเวณที่ใชในการออกแบบและสรางเว็บ

เพจตามตองการ ซึ่งสามารถแทรกขอความ รูปภาพ และวัตถุตางๆ ลงไปไดเลย 

3. แถบสถานะ (Status bar) เปนสวนที่แสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่กําลังทําอยู เชน การ

ปรับขนาดการแสดงผลและเวลาที่ใชในการโหลดเว็บเพจน้ันๆ 

4. Properties Inspector ใชในการกําหนดคาคุณสมบัติของหนาเว็บเพจและในสวนของวัตถุ

ตางๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงขึ้นมา เมื่อมีการคลิกเลือกวัตถุน้ันๆ 

5. พาเนล (Panel) เปนหนาตางหรือชุดคําสั่งพิเศษที่ใชงานเฉพาะดาน เชน ฐานขอมูล ไฟล

งานตางๆ สรางการเชื่อมโยง รวมถึงเร่ืองการอัพโหลดไฟลงานขึ้นเซิรฟเวอร 
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3. ทฤษฏ ีDatabase (ฐานขอมูล) 

คือระบบที่รวบรวมขอมูลไวในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบไปดวยแฟมขอมูล (File) ระเบียน 

(Record) และ เขตขอมูล (Field) และถูกจัดการดวยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอรจะเขาไป

ดึงขอมูลที่ตองการได อยางรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบฐานขอมูลเสมือนเปน electronic filing system 

 ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System) หรือมักเรียกยอๆ วา DBMS คือ

ซอฟตแวรที่ใชเปนเคร่ืองมือของผูใชเพื่อโตตอบกับฐานขอมูลซึ่ง DBMS จะประกอบไปดวย

ฟงกชั่นหนาที่ตางๆ ในการจัดการกับขอมูล รวมทั้งภาษาที่ใชในการทํางานกับขอมูล ซึ่งมักใชภาษา 

SQL ในการโตตอบระหวางกันกับผูใชดวยการสราง การเรียกดู และการบํารุงรักษาฐานขอมูล 

นอกจากน้ี DBMS ยังมีหนาที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของขอมูล ดวยการ

ปองกันมิใหผู ไมมีสิทธิการใชงานเข ามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลที่ เปนศูนยกลางได
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รูปท่ี 2.8 แสดงระบบฐานขอมูล 

 

บิต (bit) ยอมาจาก Binary Digit ขอมูลในคอมพิวเตอร1 บิต จะแสดงได 2 สถานะคือ 0 

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

ชุด เรียกวา 1ไบตเชน 

10100001 หมายถึง ก 

10100010 หมายถึง ข 

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

เก็บชื่อ Last Name ใชเก็บ นามสกุล เปนตนเมื่อนําเขตขอมูล หลายๆ เขตขอมูล มาเรียงตอกัน 

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

ตนการเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกัน เรียกวา แฟมขอมูล (File) เชน แฟมขอมูล นักเรียน จะ

เก็บชื่อนามสกุล วันเดือนปเกิด ของนักเรียน จํานวน 500 คน เปนตนการจัดเก็บ แฟมขอมูล หลายๆ 

แฟมขอมูล ไวภายใตระบบเดียวกัน เรียกวา ฐานขอมูล หรือ Database เชน เก็บแฟมขอมูล นักเรียน 

อาจารย วิชาที่เปดสอน เปนตนการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการ

ฐานขอมูลมาชวยเรียกวา database management system (DBMS) ซึ่งจะชวยใหผูใชสามารถจัดการ

กับขอมูล ตามความตองการไดในหนวยงานใหญๆอาจมีฐานขอมูลมากกวา 1 ฐานขอมูลเชน 

ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลลูกคา ฐานขอมูลสินคา เปนตน 

 

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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4. ทฤษฏโีปรแกรม SQL Server หรือ Microsoft SQL Server  

คือระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (relational database management system หรือ 

RDBMS) ผลิตโดยบริษัท  Microsoft เปนระบบฐานขอมูลแบบ Client/Server และรันอยูบน 

Window NT ซึ่งใชภาษา T-SQL ในการดึงเรียกขอมูลดวยเหตุที่ขอมูลสวนใหญทั่วโลกเก็บไวใน

เคร่ืองที่ใช Microsoft Windows เปน Operating System จึงทําใหเปนการงายตอ Microsoft SQL ที่

จะนําขอมูลที่อยูในรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และประกอบกับการที่ราคาถูกและ

หางาย จึงเปนปจจัยหลักที่ทํา ให Microsoft SQL จึงเปนระบบฐานขอมูลที่มักจะถูกเลือกใช 

สาระสําคัญ 

ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของใน

ระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะ

มีการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลขึ้นนับไดวาปจจุบันเปนยุคของสารสนเทศ เปนที่

ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชน

อยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องคกรที่มีขอมูล

ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนําขอมูลที่ตองการ

ออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังน้ันคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดเก็บ

ขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ทั้งน้ีโปรแกรมแต

ละโปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลขึ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญ

อยางมาก โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ที่ใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล 

จึงตองคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูล

ดวย 

ระบบจัดการฐานขอมูลซอฟตแวรสําหรับจัดการฐานขอมูลน้ัน โดยทั่วไปเรียกวา ระบบ

จัดการฐานขอมูล หรือ ดีบีเอ็มเอส(DBMS -Database Management System) สถาปตยกรรม

ซอฟตแวรของดีบีเอ็มเอสอาจมีไดหลายแบบ เชน สําหรับฐานขอมูลขนาดเล็กที่มีผูใชคนเดียว 

บอยคร้ังที่หนาหมดจะจัดการดวยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว สวนฐานขอมูลขนาดใหญที่มีผูใช

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2088-sql-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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จํานวนมากน้ัน ปกติจะประกอบดวยโปรแกรมหลายโปรแกรมดวยกัน และโดยทั่วไปสวน

ใหญจะใชสถาปตยกรรมแบบรับ-ใหบริการ (client-server)โปรแกรมสวนหนา (front-end) ของดี

บีเอ็มเอส(ไดแก โปรแกรมรับบริการ) จะเกี่ยวของเฉพาะการนําเขาขอมูล,การตรวจสอบ, และการ

รายงานผลเปนสําคัญ ในขณะที่โปรแกรมสวนหลัง (back-end) ซึ่งไดแก โปรแกรมใหบริการ จะ

เปนชุดของโปรแกรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม, การเก็บขอมูล, และการตอบสนองการรอง

ขอจากโปรแกรมสวนหนา โดยปกติแลวการคนหา และการเรียงลําดับ จะดําเนินการโดยโปรแกรม

ใหบริการรูปแบบของระบบฐานขอมูล มีหลากหลายรูปแบบดวยกัน นับต้ังแตการใชตารางอยางงาย 

ที่เก็บในแฟมขอมูลแฟมเดียว ไปจนกระทั่ง ฐานขอมูลขนาดใหญมาก ที่มีระเบียนหลายลาน

ระเบียน ซึ่งเก็บในหองที่เต็มไปดวยดิสกไดรฟ หรืออุปกรณหนวยเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสรอบขาง 

(peripheral) อ่ืนๆ 

การออกแบบฐานขอมูลการออกแบบฐานขอมูล (Designing Databases) มีความสําคัญตอ

การจัดการระบบฐานขอมูล (DBMS) ทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูลจะตองศึกษาถึง

ความสัมพันธของขอมูล โครงสรางของขอมูลการเขาถึงขอมูลและกระบวนการที่โปรแกรม

ประยุกตจะเรียกใชฐานขอมูล ดังน้ัน เราจึงสามารถแบงวิธีการสรางฐานขอมูลได 3 ประเภท 

1. รูปแบบขอมูลแบบลําดับขั้น หรือโครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical data model) 

วิธีการสรางฐาน ขอมูลแบบลําดับขั้นถูกพัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด ในป 1980 ไดรับความ

นิยมมาก ในการพัฒนาฐานขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเทอรขนาดใหญและขนาดกลาง โดยที่

โครงสรางขอมูลจะสรางรูปแบบเหมือนตนไม โดยความสัมพันธเปนแบบหน่ึงตอหลาย (One- to -

Many) 

  2. รูปแบบขอมูลแบบเครือขาย (Network data Model) ฐานขอมูลแบบเครือขายมีความ

คลายคลึงกับฐาน ขอมูลแบบลําดับชั้น ตางกันที่โครงสรางแบบเครือขาย อาจจะมีการติดตอหลาย

ตอหน่ึง (Many-to-one) หรือ หลายตอ 

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

ฐานขอมูลแบบเครือขายใหลองพิจารณาการจัดการขอมูลของหองสมุด ซึ่งรายการจะประกอบดวย 

ชื่อเร่ือง ผูแตง สํานักพิมพ ที่อยู ประเภท 

3.รูปแบบความสัมพันธขอมูล (Relation data model) เปนลักษณะการออกแบบฐานขอมูล

โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปของตารางที่มีระบบคลายแฟม โดยที่ขอมูลแตละแถว (Row) ของตารางจะ

แทนเรคอรด (Record) สวน ขอมูลแนวด่ิงจะแทนคอลัมน (Column) ซึ่งเปนขอบเขตของขอมูล 

(Field) โดยที่ตารางแตละตารางที่สรางขึ้นจะเปนอิสระ ดังน้ันผูออกแบบฐานขอมูลจะตองมีการ

วางแผนถึงตารางขอมูลที่จําเปนตองใช เชนระบบฐานขอมูลบริษัทแหงหน่ึง ประกอบดวย ตาราง

ประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางขอมูลโครงการ แสดงประวัติพนักงานตารางแผนก และ 
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ตารางขอมูลโครงการการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธการออกแบบฐานขอมูลในองคกรขนาด

เล็กเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานอาจเปนเร่ืองที่ไมยุงยากนัก 

เน่ืองจากระบบและขั้นตอนการทํางานภายในองคกรไมซับซอน ปริมาณขอมูลที่มีก็ไมมาก 

และจํานวนผูใชงานฐานขอมูลก็มีเพียงไมกี่คน หากวาในองคกรขนาดใหญ ซึ่งมีระบบและขั้นตอน

การทํางานที่ซับซอน รวมทั้งมีปริมาณขอมูลและผูใชงานจํานวนมาก การออกแบบฐานขอมูลจะ

เปนเร่ืองที่มีความละเอียดซับซอน และตองใชเวลาในการดําเนินการนานพอควรที่เดียว ทั้งน้ี

ฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมจะสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน

ภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรได ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ัน 

เปนผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลภายในองคกรทั้งน้ี การออกแบบ

ฐานขอมูลที่นําซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลมาชวยในการดําเนินการ  

สามารถจําแนกหลักในการดําเนินการได 6 ข้ันตอน คือ 

1. การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล 

2. การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 

3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 

4. การนําฐานขอมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการฐานขอมูล 

5. การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 

6. การนําฐานขอมูลไปใชและการประเมินผล 

      5.ทฤษฏี HTML 

คือ ภาษาที่ใชในการเขียนเว็บเพจ ยอมาจากคา วา Hypertext Markup Language โดย

Hypertext หมายถึง ขอความที่เชื่อมตอกันผานลิงค (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียน

ขอความ language หมายถึงภาษา ดังน้ัน HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใชในการเขียนขอความ ลงบน

เอกสารที่ตางก็เชื่อมถึงกันใน Cyberspace ผาน Hyperlink น่ันเองHTML เร่ิมขึ้นเมื่อ ป 1990 เพื่อ

ตอบสนองความตองการในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันของนักวิทยาศาสตรระหวางสถาบัน

และมหาวิทยาลัยตางๆทั่วโลก โดย Tim Berners-Lee นักพัฒนาของ CERN ไดพัฒนาภาษาที่มี

รากฐานมาจาก SGML ซึ่งเปนภาษาที่ซับซอนและยากตอการเรียนรู จนมาเปนภาษาที่ใชไดงายและ

สะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิทยาศาสตรผานการเชื่อมโยงกันดวยลิงคในหนาเอกสาร เมื่อ 

World Wide Web เปนที่แพรหลาย HTML จึงถูกนํามาใชจนเกิดการแพรหลายออกไปยังทั่วโลก 

จากความงายตอการใชงานHTML ในปจจุบันพัฒนามาจนถึง HTML 4.01 และ HTML 5 นอกจากน้ี

ยังมีการพัฒนาไปเปน XHTML ซึ่งคือ Extended HTML มีความสามารถและมาตรฐานที่มาก

กวาเดิมโดยอยูภายใตการควบคุมของ W3C (World Wide Web Consortium
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6.ทฤษฏี PHP 

  เกิดในป 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอรอเมริกันไดคิดคนสรางเคร่ืองมือที่ใช

ในการพัฒนาเว็บสวนตัว โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal Home Page และได

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

เปนจุดเร่ิมตนของ PHP มีผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตและชอบจึงติดตอขอเอาโคดไปใช และนํา ไป

พัฒนาตอในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมขึ้นเปนอยางมากภายใน 3 ป มีเว็บไซต

ที่ใช PHP/FIในติดตอฐานขอมูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอ่ืนๆ มากกวา 50,000ไซต PHP2 

(ในตอนน้ันใชชื่อวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-1997 RasmusLerdorfไดมีผูที่มาชวยพัฒนาอีก 2 

คนคือ ZeevSuraskiและ AndiGutmansชาวอิสราเอล ซึ่งปรับปรุงโคดของLerdorfใหมโดยใช C++ 

ใหมีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบฟอรมขอมูลที่ถูกสรางมาจากภาษาHTML และสนับสนุนการ

ติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQLจึงทาให PHP เร่ิมถูกใชมากขึ้นอยางรวดเร็ว และเร่ิม

มีผูสนับสนุนการใชงาน PHP มากขึ้น โดยในปลายป 1996 PHP ถูกนา ไปใชประมาณ15,000 เว็บ

ทั่วโลก และเพิ่มจํานวนขึ้นเร่ือยๆ ตอมามีผูมาชวยพัฒนาอีก 3 คน คือ StigBakkenรับผิดชอบ

ความสามารถในการติดตอ Oracle, Shane Caraveoรับผิดชอบดูแล PHP บน Window9x/NT, และ 

Jim Winsteadรับผิดชอบการตรวจความบกพรองตางๆ และไดเปลี่ยนชื่อเปน ProfessionalHome 

Page ในเวอรชั่นที่ 2PHP3 ออกมาในชวงระหวางเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 มีคุณสมบัติเดนคือ

สนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซิรฟเวอร อยาง IIS, PWS, 

Apache,OmniHTTPdสนับสนุน ระบบฐานขอมูลไดหลายรูปแบบเชน SQL Server, MySQL, 

mSQL, Oracle,Informix, ODBCPHP4 ต้ังแต 1999 - 2007 ซึ่งไดเพิ่ม Functions การทํา งานในดาน

ต าง ๆให มา กแล ะง าย ข้ึ นโดย บริษั ท  Zendซึ่ งมี  Zeevแล ะ AndiGutmansไดร วม กอ ต้ั งขึ้ น 

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

script interpreter ในปจจุบันมีคนไดใช PHPสูงกวา 5,100,000ไซตในทั่วโลก และผูพัฒนาไดต้ังชื่อ

ของ PHPใหมวา PHP: Hypertext Preprocessorซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟสเซอร

สําหรับไฮเปอรเท็กซPHP5 ต้ังแต 2007-ปจจุบัน มี ไดเพิ่ม Functions การทํางานในดานตาง ๆ เชน 

Object Oriented Model 

1. การกําหนดสโคปpublic/private/protected 

2. Exception handling 

3. XML และ Web Service 

4. MySQLและ SQLite 

5. Zend Engine 2.0 
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ลักษณะเดนของ PHP 

1. สามารถใชไดฟรี 

2. PHP เปนโปรแกรมว่ิงขาง Sever ดังน้ันขีดความสามารถไมจํากัด 

3. Conlatfunน่ันคือ PHP ว่ิงบนเคร่ือง UNIX ,Linux ,Windows ไดหมด 

4. เรียนรูงาย เน่ืองจาก PHP ฝงเขาไปใน HTML และใชโครงสรางและไวยากรณภาษา

งายๆ 

5. ใชรวมกับ XML ไดทันที 

6. ใชกับระบบแฟมขอมูลได 

7. ใชกับขอมูลตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ใชกับโครงสรางขอมูลใชไดแบบ Scalar ,Array ,Associative array 

9. ใชกับการประมวลผลภาพได 

 

7. ทฤษฎโีปรแกรม Appserv  

 AppServ คือ ชุดติดต้ังโปรแกรม PHP แอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอรที่ใชสําหรับติดต้ังบน

ระบบปฏิบัติการ Windows ในชุดติดต้ัง AppServ น้ี ประกอบดวยโปรแกรมตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

         -  Apache             สําหรับทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร 

        -  PHP                  สําหรับทําหนาที่เปนตัวแปรภาษา PHP 

        -  MySQL            สําหรับทําหนาที่เปนดาตาเบสเซิรฟเวอร 

       -  phpMyAdmin  สําหรับทําหนาที่เปนโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลของ  MySQL 

        โดยปกติเมื่อเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร  โปรแกรม Apache เว็บเซิรฟเวอร และ MySQL ดาตา

เบสเซิรฟเวอรจะทํางานโดยอัตโนมัติ แตหากโปรแกรมไมทํางาน  เราสามารถสั่งใหเร่ิมตนทํางาน

ไดโดยวิธีการดังน้ี 

 โปรแกรมตางๆ ที่นํามารวบรวมไวทั้งหมดน้ี ไดทําการดาวนโหลดจาก Official Release 

ทั้งสิ้น โดยตัว AppServ จึงใหความสําคัญวาทุกสิ่งทุกอยางจะตองใหเหมือนกับตนฉบับ เราจึง

ไมไดตัดทอนหรือเพิ่มเติมอะไรที่แปลกไปกวา Official Release แตอยางได เพียงแตมีบางสวน

เทาน้ัน ที่เราไดเพิ่มประสิทธิภาพการติดต้ังใหสอดคลองกับการทํางานแตละคน โดยที่การเพิ่ม

ประสิทธิภาพน้ีไมไดไปยุง ในสวนของ Original Package เลยแมแตนอยเพียงแตเปนการกําหนดคา 

Config เทาน้ัน เชน Apache ก็จะเปนในสวนของ httpd.conf, PHP ก็จะเปนในสวนของ php.ini, 

MySQL ก็จะเปนในสวนของ my.ini  ดังน้ันเราจึงรับประกันไดวาโปรแกรม  AppServ สามารถ

ทํางานและความเสถียรของระบบ ไดเหมือนกับ Official Release ทั้งหมด จุดประสงคหลักของการ

รวมรวบ Open Source Software เหลาน้ีเพื่อทําใหการติดต้ังโปรแกรมตาง ๆ ที่ไดกลาวมาใหงายขึ้น
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 เพื่อลดขั้นตอนการติดต้ังที่แสนจะยุงยากและใช เวลานานโดยผูใชงานเพียงดับเบิ้ลคลิก

setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอยางก็ติดต้ังเสร็จสมบูรณระบบตาง ๆ  

8. แผนผังระบบงาน 

 ผังงาน (Flow Chart) คือ แผนภาพที่มีการใชสัญลักษณรูปภาพและลูกศรที่แสดงถึง 

ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของขอมูล

ต้ังแตแรกจนไดผลลัพธตามตองการ 

 สัญลักษณของผังงานการเขียนผังงานจะประกอบไปดวยการใชสัญลักษณตางๆ ที่เรียกวา 

สัญลักษณ 

 

 

 

 

 

 

จุดเร่ิมตน / สิ้นสุดการทํางานของโปรแกรม 

 

 

 

ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอมูล 

 

 

 

ใชแสดงคําสั่งในการประมวลผล 

หรือการกําหนดคาใหกับตัวแปร 

 

 

 

การรับ หรือ แสดงขอมูลโดย 

ไมระบุชนิดของอุปกรณ 

 

 

 

การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อเลือก 

การทํางานอยางใดอยางหน่ึง 

 

 

 

เอกสาร/แสดงผล 

แสดงผลทางเคร่ืองพิมพ 
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แสดงจุดเชื่อมตอผังงานภายในหรือเปนที่ 

บรรจบของเสนหลายเสนเพื่อจะไปสูการทํางาน 

อยางใดอยางหน่ึงที่เหมือนกัน 

 

 

 

การขึ้นหนาใหม ในกรณีที่มีผังงานมี 

ความยาวเกินกวาที่จะแสดงในหน่ึงหนา 

 

 

 

กระบวนการที่นิยามไว 

การทํางานยอย 

 

รูปท่ี 2.9 แสดงสัญลักษณในการเขียนผังงาน
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สัญลักษณระบบกระแสขอมูล 

รูปท่ี 2.10 แสดงสัญลักษณในการเขียนผังงาน 

 

โปรแกรมฐานขอมูลท่ีนิยมใช 

โปรแกรมฐานขอมูล เปนโปรแกรมหรือซอฟแวรที่ชวยจัดการขอมูลหรือรายการตาง ๆ ที่

อยูในฐานขอมูล ไมวาจะเปนการจัดเก็บ การเรียกใช การปรับปรุงขอมูล โปรแกรมฐานขอมูล จะ

ชวยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานขอมูลที่นิยมใชมีอยูดวยกันหลาย

ตัว เชน Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เปนตน โดยแตละโปรแกรมจะมี

ความสามารถตางกัน บางโปรแกรมใชงายแตจะจํากัดขอบเขตการใชงาน โปรแกรมใชงานยากกวา 

แตจะมีความสามารถในการทํางานมากกวาโปรแกรม Access นับเปนโปรแกรมที่นิยมใชกันมากใน

ขณะน้ี โดยเฉพาะในระบบฐานขอมูลขนาดใหญสามารถสรางแบบฟอรมที่ตองการจะเรียกดูขอมูล

ในฐานขอมูล หลังจากบันทึกขอมูลในฐานขอมูลเรียบรอยแลว จะสามารถคนหาหรือเรียกดูขอมูล

จากเขตขอมูลใดก็ได นอกจากน้ี Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการกําหนด

รหัสผานเพื่อปองกันความปลอดภัยของขอมูลในระบบไดดวย 

โปรแกรม FoxPro เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีผูใชงานมากที่สุด เน่ืองจากใชงายทั้งวิธีการ

เรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกตโปรแกรมขึ้นใชงาน โปรแกรมที่เขียนดวย FoxPro จะ

สามารถใชกลับ dBase คําสั่งและฟงกชั่นตาง ๆ ใน dBase จะสามารถใชงานบน FoxPro ได 

นอกจากน้ีใน FoxPro ยังมีเคร่ืองมือชวยในการเขียนโปรแกรม เชน การสรางรายงาน 

สัญลักษณ  ( Symbol ) ความหมาย  ( Symbol  Name ) 

 

 

 

Source Destination สัญลักษณสิ่งที่อยูภายนอกระบบ 

 

 Process สัญลักษณการประมวลผล 

 

 

 

Data Store สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 

 

Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 
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โปรแกรม dBase เปนโปรแกรมฐานขอมูลชนิดหน่ึง การใชงานจะคลายกับโปรแกรม 

FoxPro ขอมูลรายงานที่อยูในไฟลบน dBase จะสามารถสงไปประมวลผลในโปรแกรม Word 

Processor ได และแมแต Excel ก็สามารถอานไฟล .DBF ที่สรางขึ้นโดยโปรแกรม dBase ไดดวย 

โปรแกรม SQL เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีโครงสรางของภาษาที่เขาใจงาย ไมซับซอน มี

ประสิทธิภาพการทํางานสูง สามารถทํางานที่ซับซอนไดโดยใชคําสั่งเพียงไมกี่คําสั่ง โปรแกรม 

SQL จึงเหมาะที่จะใชกับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และเปนภาษาหน่ึงที่มีผูนิยมใชกันมาก โดย

ทั่ว ไปโปรแกรมฐานขอมูลของบริษัทตาง ๆ ที่มีใชอยูในปจจุบัน เชน Oracle, DB2 ก็มักจะมีคําสั่ง 

SQL ที่ตางจากมาตรฐานไปบางเพื่อนใหเปนจุดเดนของแตละโปรแกรมไป 

ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูลจากการจัดเก็บขอมูลรวมเปนฐานขอมูลจะ

กอใหเกิดประโยชนดังน้ี 

1. สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได 

การเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่ทําใหเกิดความซ้ําซอน (Redundancy) ดังน้ันการนําขอมูล

มารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะชาวลดปญหาการเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได โดยระบบจัดการ

ฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) จะชวยควบคุมความซ้ําซอนไดเน่ืองจาก

ระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบไดตลอดเวลาวามีขอมูลซ้ําซอนกันอยูที่ใดบาง 

2. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลไดหากมีการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่และมี

การปรับปรุงขอมูลเดียวกันน้ี แตปรับปรุงไมครบทุกที่ที่มีขอมูลเก็บอยูก็จะทําใหเกิดปญหาขอมูล

ชนิดเดียวกันอาจมีคาไมเหมือนกันในแตละที่ที่เก็บขอมูลอยู จึงกอใหเกิดความขัดแยงของขอมูลขึ้น 

(Inconsistency) 

3. สามารถใชขอมูลรวมกันไดฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน ดังน้ันหาก

ผูใชตองการใชขอมูลในฐานขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลตางๆ ก็จะทําไดโดยงาย 

4.สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลบางคร้ังพบวาการจัดเก็บขอมูลใน

ฐานขอมูลอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เชน จากการที่ผูปอนขอมูลปอนขอมูลผิดพลาดคือปอนจาก

ตัวเลขหน่ึงไปเปนอีกตัวเลขหน่ึงโดยเฉพาะกรณีมีผูใชหลายคนตองใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกัน 

หากผูใชคนใดคนหน่ึงแกไขขอมูลผิดพลาดก็ทําใหผูอ่ืนไดรับผลกระทบตามไปดวย ในระบบ

จัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถใสกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

5.สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลไดการเก็บขอมูลรวมกันไวใน

ฐานขอมูลจะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บ

ขอมูลใหเปนไปในลักษณะเดียวกันได เชนการกําหนดรูปแบบการเขียนวันที่ในลักษณะวัน/เดือน/ป

หรือ ป/เดือน/วัน ทั้งน้ีจะมีผูที่คอยบริหารฐานขอมูลที่เราเรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล  

( Database Administrator:  DBA)  เ ป น ผู กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ต า ง ๆ
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6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลไดระบบความปลอดภัยในที่น้ี เปนการ

ปองกันไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิมาใช หรือมาเห็นขอมูลบางอยางในระบบผูบริหารฐานขอมูลจะ

สามารถกําหนดระดับการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม 

7.เกิดความเปนอิสระของขอมูลในระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่เปน

ตัวเชื่อมโยงกับฐานขอมูล โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกคร้ัง ดังน้ันการ

แกไขขอมูลบางคร้ัง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเทาน้ัน สวน

โปรแกรมที่ไมไดเรียกใชขอมูลดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลง 

ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

 นางสาวกัญญาณี ใจเพ็ชร และ นางสาวเจนจิรา ชื่อสุวรรณ (2560)  ในระบบอินเทอรเน็ต 

(Internet) มาออกแบบและจัดระบบเพื่อสรางระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและสง

เสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายตรงกับความตองการของผูสอน และผูเรียน เชื่อมโยงระบบ

เปนเครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน สามารถประเมิน คิดตามพฤติกรรม

ผูเรียนได เสมือนการเรียนในหองเรียนจริง โดยสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. เว็บไซตที่เกี่ยวของกับการศึกษา เกี่ยวของกับเน้ือหารายวิชาใด วิชาหน่ึงเปนอยาง

นอยหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง จากทุกที่ทุกเวลาโดยอิสระ  

3. ผูเรียนมีอิสระในการเรียน การบรรลุจุดประสงคการเรียนรูแตละเน้ือหา ไม

จําเปนตองเหมือนกัน หรือพรอมกับผูเรียนรายอ่ืน 

4. มีระบบปฏิสัมพันธกับผูเรียน และสามารถเรียนรูรวมกันได 

5. มีเคร่ืองมือที่วัดผลการเรียนได 

6. มการออกแบบการเรียนการสอนอยางมีระบบ 

7. ผูสอนมีสภาพเปนผูชวยเหลือผูเรียนในการคนหา การประเมิน การใชประโยชน 

8. มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู(Learning Management System/LMS) 

นายสวิตต ชอบทําเหมือน และ นายจักรกฤษณ โคตรรตะคุ (2560) บทเรียนออนไลน 

(Online) E-commerce คือ การเรียนรูแบบออนไลน หรือ E-commerceการศึกษาเรียนรูผานเครือขาย

คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตาม

ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนอหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ 

เสียง วิดีโอและมับติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และ

เพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับ

การเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตอ สื่อสารที่ทันสมัย เชน E-mail , Web board , 

Chat) จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที
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นางสาววิลาสินี ศรีบาง และนายอนนทพรมพิราม (2560) E-commerce คือ การเรียนรู

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ความหมายของ E-commerce ถูกตีความตางกันไปตาประสบการณของแต

ละคน แตมีสวนที่ เหมือนกันคือใชเทคโนโลยี เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู  โดยมีการพัฒนา

ตลอดเวลา 

ลักษณะท่ีสําคัญของการเรียนรูแบบออนไลน (E-commerce) 

Anyone, Anywhere and Anytime คือ ผูเรียนจะเปนใครก็ได มาจากที่ใดก็ได และเรียนเวลาใดก็ได

ตามความตองการของผูเรียน เพราะโรงเรียนไดเปดเว็บไซตใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

Multimedia สื่อที่นําเสนอในเว็บ ประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจน

วีดิทัศน อันจะชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 

Non-Linear ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาที่นําเสนอไดตามความตองการ 

Interactive ดวยความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อม (Links) ยอมทําใหเน้ือหามีลักษณะ

โตตอบกับผูใชโดยอัตโนมัติอยูแลว และผูเรียนยังเพิ่มสวนติดตอกับวิทยากรผานระบบ e-mail, 

web-board, chat, Social Network ก็ไดทําใหผูเรียนกับผูสอนสามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็ว 
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2.5 การนําระบบคอมพิวเตอรในการใชงาน 

1. นําคอมพิวเตอรเขามาใชกับระบบเครือขายในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการทําสื่อทาง

เว็บไซต 

2.  นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการสรางเว็บไซตใหสมบูรณแบบดวยโปรแกรม Adobe 

Dreamweaver CS6 

3.  นําคอมพิวเตอรเขามาทําเอกสารตาง ๆ ดวยโปรแกรม Microsoft Word 2010 

4.  นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบโลโก และแบนเนอรเว็บไซตดวยโปรแกรม 

Adobe Flash Professional CS6 

5.  นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการตกแตงรูปภาพดวยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

6.  นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการเชื่อตอขอมูลระหวางเว็บไซตและระบบฐานขอมูล 
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  บทที ่3 

การออกแบบงานดวยระบบคอมพิวเตอร 

3.1 การออกแบบแผนภาพแสดงลําดับข้ันตอนการทํางาน (Flow Chart) 

Flow Chart หนาสมัครสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 Flow Chart หนาสมัครสมาชิก 

N 

Y 

เร่ิมตน 

กรอกขอมูลสมาชิก 

ตรวจสอบขอมูล 

จบการทํางาน 

บันทึกขอมูล 

สมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 3.2 Flow Chart หนา Login สําหรับสมาชิกของเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน 

กรอกขอมูลสมาชิก 

ตรวจสอบขอมูล 

แสดงผล 

จบการทํางาน 
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N 

Y 

N 

N 

N Y 

Y 

Y 

Flow Chart หนาเลือกสินคาของเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 Flow Chart หนาเลือกสินคาของเว็บไซต 

 

เร่ิมตน 

ขอมูลลูกคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการทํางาน 

สินคาขายดี 

สินคาใหม 

อาหารเสริม 

อุปกรณออกกําลัง 

แสดงสินคาขายดี 

แสดงสินคาใหม 

แสดงอาหารเสริม 

แสดงอุปกรณออกกําลัง 
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N 

Y 

Flow Chart   หนาการสั่งซื้อสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 Flow Chart  

 

 

 

จบการทํางาน 

ซื้อสินคา 

 

บันทึกขอมูล 

แสดงราคาสินคา 

เร่ิมตน 

เลือกสินคา 

ตรวจสอบขอมูล

สมาชิก 

คํานวณสินคา 

แจงชําระ 
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รายละเอียดสินคา 

ขอมูลใบเสร็จ 

ขอมูลสินคา 

ขอมูลสมาชิก 

ขอมูลใบเสร็จ 

3.2 การออกแบบภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 Flow Chart แสดงระบบการทํางานของเว็บไซต 

รายละเอียดสมาชิก 

Login 

 

 

เว็บไซตขายสินคาออนไลน 

อุปกรณออกกําลังกาย 

0 

ลูกคา ผูดูแลระบบ 

รายงานการรองขอสมาชิก 

รายงานเขาสูระบบ 

รายละเอียดสินคา 

รองขอขอมูลสมาชิก 

รายงานการสั่งซื้อ 

รายละเอียดใบเสร็จ 
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แผนภาพกระแสขอมูล Data Flow Diagram Level 

 

Data Flow Diagram Level 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การคํานวณราคาสินคา 
 

ขอมูลแจงชําระ 
 

ขอมูลแจงชําระ 
 

ราคาสินคา 

แจงชําระ 

ขอมูลสินคา 
 ขอมูลสินคา 

 

ขอมูลสินคา    
 

รายละเอียดการ Login 

Username /Password 
 

Username /Password 

รายละเอียดสมาชิก  ขอมูลสมาชิก 

ขอมูลสมาชิก 

1 

สมัครสมาชิก 

2 

ล็อกอิน 

3 

สินคา 

ลูกคา 

ผูดูแลระบบ 

 

ผูดูแลระบบ 

D1 ขอมูลสมาชิก 

ลูกคา ผูดูแลระบบ 

D1 ขอมูลสมาชิก 

ลูกคา 

4 

แจงชําระ 

ลูกคา 
ผูดูแลระบบ 

 

D2 ขอมูลแจงชําระ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7  Data Flow Diagram Level 1  Process 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอมูลสมาชิก 

 ขอมูลสมาชิก 1.1 

กรอกขอมูลสมาชิก 

1.2 

ตรวจสอบขอมูล

สมาชิก 

1.3 

รายละเอียด 

ขอมูลสมาชิก 

 ขอมูลสมาชิก 

ชื่อผูใช / รหัสผาน 

D1 ขอมูลสมาชิก 

ลูกคา 

ผูดูแลระบบ 

 

เขาสูระบบ 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8   Data Flow Diagram Level 1  Process 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูใช / รหัสผาน 

 

ชื่อผูใช / รหัสผาน 

 

 รายละเอียดการ

 

2.1 

ชื่อผูใช / รหัสผาน 

 

 ขอมูลการล็อกอิน 

ชื่อผูใช / รหัสผาน 

 

D1 ขอมูลสมาชิก 

2.2 

ตรวจสอบ 

ชื่อผูใช / รหัสผาน 

  

2.3 

 ยืนยันการล็อกอิน 

ลูกคา 

ผูดูแลระบบ 

 

สินคา 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.9   Data Flow Diagram Level 1  Process 3 

 

 

 

 

 

 

 

  รายละเอียดสินคา 

  ขอมูลสินคา 
  รายละเอียดสินคา 3.1 

 

ขอมูลสินคา 

3.2 

 

สินคา 

ลูกคา 

ผูดูแลระบบ 

 

สั่งซื้อสินคา 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.10  Data Flow Diagram Level 1  Process 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลใบเสร็จ 

รายละเอียดใบเสร็จ 

รายละเอียดใบเสร็จ 

4.1 

ขอมูลแจงชําระ 

4.2 

ตรวจสอบการสั่งซื้อ 

D4 ขอมูลแจงชําระ 

ผูดูแลระบบ 

 

จบการทํางาน 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 
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รูปท่ี 3.12 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

ลูกคา 

E-mail 

ชื่อนามสกุล 

สมัคร 

ลูกคา 

จัดการ Admin 

 ช่ือนามสกุล 
ทีอ่ยู 

เบอรโทร 

E-mail 

จัดการ 

สินคา 

ชื่อสินคา 

รายละเอียด 

รหัสสินคา 

แจงชําระ 

ขอมูลแจงชําระ 

เบอร 

Email 

1 

เลือก 

E-mail 

ชื่อนามสกุล 

รหัสสมาชิก 

1 

M 

N 
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3.4 การออกแบบพจนานุกรม (Data Diction ary) 

 

ตารางแสดงฐานขอมูลสมาชิก (User) 

No. Name Description Data Type Length ชนิดคีย Reference 

1. ID รหัสสมาชิก Text 2 PK  

2. Name ชื่อ – นามสกุล Varehar 50   

3. Call เบอร Varehar 10   

4. Address ที่อยู Varehar 50   

 

รูปท่ี 3.13 ตารางแสดงฐานขอมูลสมาชิก (User) 

 

ตารางแสดงฐานขอมูลการ (Login) 

No. Name Description Data Type Length ชนิดคีย Reference 

1. ID รหัสการ Login  Text 2 PK  

2. User_name ชื่อผูใช Varehar 10   

3. User_pass รหัส Varehar 10   

4. Name ชื่อ – นามสกุล Varehar 50   

5. Call เบอรโทรศัพท Varehar 10   

6. Address ที่อยู Varehar 50   

 

รูปท่ี 3.14 ตารางแสดงฐานขอมูลการ Login 

 

ตารางแสดงฐานขอมูลแจงชําระ 

No. Name Description Data Type Length ชนิดคีย Reference 

1. ID_u อัดดับสินคา Text 10 PK  

2. Pass_u รหัสสินคา Varehar 10   

3. User_u ชื่อผูใช Varehar 10   

4. Img_u รูปสลิปการโอน Varehar 10   

 

รูปท่ี 3.15 ตารางแสดงฐานขอมูลแจงชําระ
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Index 

หนาหลัก สินคาทั้งหมด ติดตอเรา ผูจัดทํา 

Login 

วิธีสมัครสมาชิก 

3.5 การออกแบ
บ

ผังโครงการสรางเว็บ
ไซ

ต (Site M
ap) 

 

รูป
ที่

 3.18 การออกแบ
บ

ผังโครงการสรางเว็บ
ไซ

ต (Site M
ap) 

 

วิธีใชเว็บ 

สมัครสมาชิก 

วิธีเติมเงิน 

วิธีซ้ือสินคา 

วิธีแจงชําระ 

อุปกรณออกกําลังกาย 

อาหารเสริม 

สินคาใหม 

สินคาขายด ี
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หนาหลัก วัตถุประสงค ติดตอเรา ผูจัดทํา 

หนวยที่ 2 

แบบฝกหัดกอนเรียน 

แบบฝกหัดหลังเรียน 

2.1 องคกรและระบบสารสนเทศ 

2.3 โครงสรางของฝายงาน 

2.4 บคุลากรในงานสารสนเทศ 

2.5 การวางแผนกลยุทธดาน 
      สารสนเทศ 

A 

47 
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3.6  การออกแบบ Story board 

 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.19 แสดงหนา  Index 

รูปท่ี 3.20 แสดงหนาสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 3.21 Login 

 

รูปท่ี 3.22  แสดงหนาหลัก 
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รูปท่ี 3.23 แสดงหนาสินคาทั้งหมด 

รูปท่ี 3.24 แสดงหนาสินคาที่ขาย 
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รูปท่ี 3.25 แสดงวิธีใช 

รูปท่ี 3.26 แสดงวิธีใชเว็บตางๆ เชน เติมเงิน,สมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 3.27  แสดงหนาติดตอเรา 

รูปท่ี 3.28  แสดงหนาผูจัดทํา 
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3.7 การออกแบบสิ่งนําเขา(Input Data) 

 1. หนา Index 

 2. สมัครสมาชิก 

 3. Login 

 4.หนาหลัก 

  4.1.  สินคาทั้งหมด 

   4.1.1. อุปกรณออกกําลังกาย 

   4.1.2. อาหารเสริม 

   4.1.3. สินคาใหม 

   4.1.4. สินคาขายดี 

  4.2.  วิธีการใชเว็บ 

   4.2.1. วิธีสมัครสมาชิก 

   4.2.2. วิธีเติมเงิน 

   4.2.3. วิธีซื้อสินคา 

   4.2.4. วิธีแจงชําระ       

  4.3. ติดตอเรา 

 4.4. ผูจัดทํา  

3.8 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Data)   

 1. มีการแสดงภาพออกทางหนาจอ 

 2. มีการประมวลผลราคาสินคาที่ลูกคาสั่งซื้อ 



 
 

บทที ่4 

เว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภท อุปกรณออกกําลังกาย 

  

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 
1. CPU : Intel Core I7-7700K 4.20GHz 

2. Video Card : MSI GTX 1050 (4GB) 

3. Mainboard : MSI Z270 Gaming M7 

4. RAM : DDR4 3000 8x2 16 GB 

5. LED M.2 : CORSAIR Force MP500 M.2 240GB 

6. PSU : 650w Corsair 

7. Mouse: Zowie FK2 

8. Headset: Hyperx Cloud II 

9. Keyboard: Ducky ONE 

 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชพัฒนา 

1.โปรแกรม Adobe Flash CS.5.5 ใชในการออกแบบ Banner ของเว็บไซต 

2.โปรแกรม Adobe Photoshop CS.6 ใชในการตกแตงภาพเพื่อใชประกอบในเว็บไซต 

3.โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS.6 ใชในการสรางเว็บไซต 

4.โปรแกรม Appserv 2.5.10 ใชในการสรางฐานขอมูลผูใช 

5. โปรแกรม PHP  ใชในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต 

 



58 
 

4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 

 1.โปรแกรม AppserverVersion 2.5 10 

 หนาจอแสดงการติดต้ังโปรแกรม AppserverVersion 2.5 10 ใหคลิกที่ Next 

เขาสูขั้นตอนการติดต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 4.1 แสดงหนาจอการติดต้ัง 

 

หนาจอ AppserverVersion 2.5 10 License Agreement เปนขอความแสดงลิขสิทธิ์  

GNU LESSER เมื่ออานและเขาใจลิขสิทธิ์น้ีแลว ใหคลิกปุม I Agree ไดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 
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หนาจอ  AppserverVersion 2.5 10 – Choose Install Location เปนการเลือกโฟลเดอรที่ใชใน

การติดต้ัง Appserv โดยคาเร่ิมตนจะเลือกติดต้ังไปที่โฟลเดอร C:\Appserv เมื่อเราเลือกโฟลเดอรได

แลวใหคลิกปุม Next เพื่อไปหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงขั้นตอนการเลือกไดรฟเก็บโฟลเดอร ของ Appserv 

 

 

หนาจอ Appserv 2.5 10 – SelecComponent เปนการเลือกสวนประกอบของ Appserv ใหเรา 

เลือกสวนประกอบทั้งหมด โดยคลิกถูกหนาชองทั้งหมด แลคลิกปุม Next เพื่อไปหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 
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หนาจอ Appserv 2.5 10 – Apache HTTP Sever Information  เปนการกรอกรายละเอียด

ของโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร Apache ใหเราทําการกรอกรายละเอียดใหครบทั้งหมดแลวกดปุม Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงขั้นตอนการใส Sever name 

 

 

 

หนาจอ Appserv 2.5 10 -MySQL Sever Configuration เปนการระบุรายละเอียดของ 

โปรแกรมฐานขอมูล MySQL ใหใสเรา Password เปน root ทั้งสองชองแลวเลือกภาษาเปน UTF-8 

แลวคลิกปุม Install เพื่อทําการติดต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงขั้นตอนการใสรหัสผาน 
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หนาจอ Installing แสดงความคืบหนาของโปรแกรมที่เร่ิมติดต้ัง Appserv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 

 

หนาจอ Completing  แสดงการติดต้ังโปรแกรมเสร็จสิ้นใหเราคลิกปุม Finish เพื่อจบการ 

ติดต้ังโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงหนาจอขั้นตอนสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม Appserv
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4.4 วิธีการใชงาน 

เขาไปที่โปรแรกม Chrome ตรงชอง URL  และใหใส 

http://127.0.0.1/E-commerce%20Selling%20Fitness%20Equipment%20Online/Homelogin.php 

และกด Enter 

 

 
  รูปที่ 4.9 เขาสู http://127.0.0.1/E-

commerce%20Selling%20Fitness%20Equipment%20Online/Homelogin.php และกด Enter 

จากน้ันจะนําเขาสู หนาเว็บขายสินคาออนไลนประเภท อุปกรณออกกําลังกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงหนา Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://127.0.0.1/E-commerce%20Selling%20Fitness%20Equipment%20Online/Homelogin.php
http://127.0.0.1/E-commerce%20Selling%20Fitness%20Equipment%20Online/Homelogin.php
http://127.0.0.1/E-commerce%20Selling%20Fitness%20Equipment%20Online/Homelogin.php
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หนา Login เปนหนาที่ผูใชงานเว็บจะตองทําการพิมพ Username และ Password เพื่อทําการ  

Login เขาสูเว็บไซตไดเลย แตถาผูใชงานคนใดยังไมไดเปนสมาชิก ใหทําการกดปุม Register 

เพื่อทําการสมัครสมาชิก 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงหนา Login 
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หนา Register เปนหนาที่ผูใชงานเว็บจะตองทําการสมัครสมาชิก เพื่อเปนสมาชิกของเว็บ 

น้ีโดยจะตองทําการใส Usename,Password, Re …. ถาผูใชกรอกขอมูลเหลาน้ีเรียบรอยใหกดปุม 

Register 

เพื่อสมัครเปนสมาชิก 

 

 
รูปท่ี 4.12 แสดงหนา Register 
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หนา Home เปนหนาแรกของเว็บไซต ภายในเว็บไซตจะประกอบดวย ชื่อผูใช ปุมเมนู

ตางๆของเว็บไซต 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.13 แสดงหนา Home 
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หนาสินคาเปนหนาที่จะแสดงรูปสินคาตางๆภายในเว็บไซต 

 

 
 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนาสินคา 
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หนาวิธีการสั่งซื้อ หนาน้ีจะบอกวิธีการสั่งซื้อ 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 แสดงวิธีการสั่งซื้อ 
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หนาวิธีการชําระเงิน หนาน้ีจะบอกวิธีการชําระเงิน 

 

 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงวิธีการชําระเงิน 

 

 

 

หนาติดตอผูขายหรือผูดูแลเว็บไซต หนาน้ีจะบอกชองทางการติดตอ Line Facebook เบอรโทร 

 

 
 

รูปท่ี 4.17 แสดงหนาชองทางการติดตอ 



69 
 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

  

5.1 สรุปผลโครงการ 
1. ไดเว็บไซตที่ผูจัดทําสามารถนํามาลองใชขายไดจริง 

2. ไดมีความรูเร่ืองการสรางเว็บไซตมากขึ้น 

3. ไดเว็บไซตที่ผูใชสามารถทดลองซื้อสินคาในเว็บไซต 

4. ไดเรียนรูการใชเว็บไซตในชีวิตประจําวันมากขึ้น 

5. ไดรูถึงการใชโปรแกรมตางๆจากการทําโครงการ 

 

5.2 สรุปขนาดของโปรแกรม 

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

1 Index.php 1 KB หนาแรกของเว็บไซต 

2 Home.php 5 KB หนาหลักของเว็บไซต 

3 Register.php 6 KB หนาสมัครสมาชิก 

4 login.php 4 KB หนาล็อกอิน 

5 Product1.php 6 KB หนาแสดงสินคา 

6 Product2.php 6 KB หนาแสดงสินคา 

7 Product3.php 6 KB หนาแสดงสินคา 

8 Product4.php 6 KB หนาแสดงสินคา 

9 Productall.php 7 KB หนาแสดงสินคารวม 

10 Productall2.php 7 KB หนาแสดงสินคารวม 

11 Productall3.php 6 KB หนาแสดงสินคารวม 

12 Provider.php 4 KB หนาตางบริการ 

13 Provider-Login.php 5 KB หนาแสดงล็อกอิน 

14 sell.php 3 KB แสดงการชําระเงิน 

15 Vbvb1.php 1 KB หนาวิธีการสั่งซื้อ 

16 Vbvb2.php 1 KB แสดงจํานวนสินคา 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม
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ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

17 Help.php 4 KB หนาแสดงติดตอเรา 

18 Help2.php 4 KB หนาแสดงติดตอเรา 

19 Help2-login..php 4 KB หนาแสดงจัดการบัญชี 

20 Help3.php 4 KB หนาแสดงติดตอเรา 

21 Help3-login.php 5 KB หนาแสดงจัดการบัญชี 

22 Help4.php 4 KB หนาแสดงติดตอเรา 

23 Help4-login.php 5 KB หนาแสดงจัดการบัญชี 

24 Order 4 KB หนาแสดงการสั่งซื้อ 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ตอ) 

5.1.3 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบและระบบงาน 

  1. ระบบงานสวนอ่ืนไมสามารถทําได 

  2. ตําแหนงการวางรูปไมตรงตามที่ออกแบบ  

  3. ขอมูลงานไมครบถวนตองเพิ่มขอมูลใหม 

  4. สัญลักษณโลโกไมตรงตามที่กําหนดไวเบื้องตน 

 

5.1.4 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

  1. หนาเว็บไมอยูกึ่งกลางของหนาจอเว็บไซต 

  2. การแสดงตะกราสินคามักไมแสดงผล 

  3. ฐานขอมูลที่เชื่อมตอกับเคร่ืองเซิฟเวอร ไมตรงกับฐานขอมูลขางตน 

   4. หนาสมัครสมาชิกไมลิ้งกับฐานขอมูล 

  5. รูปสินคาไมขึ้นตามที่กําหนดไว 

  6. ถามีการกดสั่งซื้อย้ําๆ ในหนาซื้อสินคาจะทําใหฐานขอมูลมีปญหา 

  7. การสั่งคาฐานขอมูลที่ผิดเพี้ยนนําไปสูฐานขอมูลอ่ืน 

 

5.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  1. ขณะทํางานโปรแกรม Adobe Dremweaver  มักจะคางบอย 

  2.ไฟลงานติดไวรัสจากเคร่ืองอ่ืน ทําใหตองกูขอมูลมาไมครบถวน 

  3. สมาชิกบางคนยังไมใหความรวมมืออยางเต็มที่ มีการแบงงานไมชัดเจนเทาไหร 

  4.แบงเวลาในการทํางานไดไมดีทําใหการทํางานลาชา 

 5.เวลาที่ปรึกษานัดคุยงาน มักไมใหความสม่ําเสมอ   
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5.3 สรุปการดําเนินงานจริง  

รายการ 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

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

อบรมการทํา

โครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

 
 

  
 

            11-22 มิถุนายน 61 

เสนอหัวขอ 

ATC.01โครงการ 

รอบที่ 1 (บทที่1) 

 
 

  

 

            24-29 กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอ

โครงการ รอบที่ 1 
 

 
    

 

          3  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 2 

(บทที่1) 

 
 

    

 

 
         4-6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอ

โครงการ รอบที่ 2 
 

 
    

 
 

         9 กรกฏาคม  61 

สงบทที่ 2        
 

         18-25 กรกฎาคม 61 

สงบทที่ 3         
 

        1-17  สิงหาคม 61 

สอบหัวขอ

โครงการ 
 

 
          

 
 

   20-24 สิงหาคม 61 

สงความคืบหนา 

70% 
 

 
            

 

 
 18-22  กันยายน 61 

สงความคืบหนา 

80% 
 

 
             

 

 25-29  กันยายน 61 

รายการ 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพนัธ 62 

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

สงความคืบหนา 

100% 

 

 
               

9 พฤศจิกายน 61 

เปนตนไป 

สอบโปรแกรม 

ระดับปวส2 
 

 

               10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม 

ระดับ ปวช3 
 

 

               24 พฤศจิกายน 2561 

สงบทที่ 4       
 

           11-21 ธันวาคม 61 

สงบทที่ 5           
 

      14-26 มกราคม 62 

สงรูปเลม ซดีี และ

คาเขาเลม 
 

 
          

 

    
27 มกราคม –  

3 กุมภาพันธ 2562 

ตารางท่ี 5.3 สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 

หมายเหตุ   เสนสีดํา คือ ระยะเวลาที่กําหนด 

   เสนสีแดง คือ ระยะเวลาในการดําเนินงา
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา(บาท) 

1 คากระดาษ A4 5รีม 620 

2 คาหมึกปร้ิน 4ขวด 720 

3 คาพิมพเอกสาร 1เลม 2090 

4 คาแผนซีดี 2แผน 20 

   รวมเปนเงิน 3450 

 

ตารางท่ี 5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอร 
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เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายวิทวัส สาทิพยจันทร รหัสนักศึกษา  35601  ระดับ ปวส. 2/26 

 2.   นายภาณุพงศ         วิริยะอาภาพงศ รหัสนักศึกษา  35568  ระดับ ปวส. 2/26 

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท  เว็บไซต E-commerce 

ชื่อโครงการภาษาไทย   ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณ Computer IT A&B 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ   E-commerce For A&B  Computer IT 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน   

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

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

                                                 ( นายวิทวัส  สาทิพยจันทร ) 

                                                                                                                    หัวหนากลุมโครงการ  
 

            ผาน                     ไมผาน         

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

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

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

      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 



  

 
ATC.0201 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  8  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษารวมโครงการ 

เรียน อาจารย ดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

ขาพเจา  1.   นายวิทวัส สาทิพยจันทร รหัสนักศึกษา  35601  ระดับ ปวส. 2/26 

 2.   นายภาณุพงศ               วิริยะอาภาพงศ รหัสนักศึกษา  35568  ระดับ ปวส. 2/26 

 มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร   มาเปนที่ปรึกษารวมโครงการของ

กลุมขาพเจา ซึ่งไดจัดทําโครงการประเภท  เว็บไซต E-commerce   ชื่อโครงการภาษาไทย ระบบขายสินคา

ออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณ Computer IT A&B 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวขอโครงการมาดวย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

                 ( นายวิทวัส  สาทิพยจันทร )                                             ( นายภาณุพงศ  วิริยะอาภาพงศ ) 
 

             

 

 

 

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

                                                             ( อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร ) 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 1) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ1 

ขาพเจา  1.   นายวิทวัส สาทิพยจันทร รหัสนักศึกษา  35601  ระดับ ปวส. 2/26 

 2.   นายภาณุพงศ                วิริยะอาภาพงศ รหัสนักศึกษา  35568  ระดับ ปวส. 2/26 

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท  เว็บไซต E-commerce 

ชื่อภาษาไทย ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณ Computer IT A&B 

ชื่อภาษาอังกฤษ E-commerce For A&B  Computer IT 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยดิฐประพจน   สุวรรณศาสตร 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

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

     

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

                                                 ( นายวิทวัส  สาทิพยจันทร) 

                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ  



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทึกรายงานความคืบหนา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณ Computer IT A&B 

       E-commerce For A&B Computer IT 

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

ท่ีปรึกษาหลักโครงการ อาจารย ฐิติรัตน  นัยพัฒน  

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารย ดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

ลําดับ รายการ วัน/เดือน/ป อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 

อาจารยที่ปรึกษา

รวม 

ภาคเรียนท่ี 1/2561 

1 เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 1 ....../....../......   

2 สงเอกสารบทท่ี 1  ....../....../......   

3 สงเอกสารบทท่ี 2  ....../....../......   

4 สงเอกสารบทท่ี 3  ....../....../......   

5 สงเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

นําเสนอ เอกสารบทท่ี 1 - 3 
....../....../...... 

  

6 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 50% ....../....../......   

7 สงคืบหนาโปรแกรมโครงากร 60% ....../....../......   

8 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 70% ...../....../......   

9 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 80% ....../....../......   

ภาคเรียนท่ี 2/2561 

10 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 90% ...../…../…..   

 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 100% …../…../…..   

11 สงเอกสาร และโปรแกรมโครงการ เพื่อ

การนําเสนอ โปรแกรมโครงการ 

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

12 สงเอกสารบทท่ี 4 ....../....../......   

13 สงเอกสารบทท่ี 5 ....../....../......   

14 สงเอกสารรูปเลม ฉบับสมบูรณ ....../....../......   

15 สงซีดี ....../....../......   

16 ชําระคาเขาเลม ....../....../......   



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 1 

 

ขาพเจา  1.   นายวิทวัส สาทิพยจันทร รหัสนักศึกษา  35601  ระดับ ปวส. 2/26 

 2.   นายภาณุพงศ               วิริยะอาภาพงศ รหัสนักศึกษา  35568  ระดับ ปวส. 2/26 

  

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

โครงการประเภท เว็บไซต E-commerce 

เร่ือง  ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณ Computer IT A&B 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
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