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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ภูมิหลังและความเปน็มา 

ในปัจจุบัน E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการดำเนิน
ธุรกิจโดยการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ 
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้  เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายข้ึน ทำให้
การทำการตลาดแบบออนไลน์น้ันเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่ง E-Commerce นั้นมีประโยชน์กับธุรกิจ
ของเราเป็นอย่างมาก สามารถทำการค้าได้แบบอัตโนมัติ หรือสามารถเปิดขายสินค้าได้ทั่วโลก ไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด 
และที่สำคัญ E-Commerce จะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องลงแรงอะไรมากมาย 
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว E-Commerce ยังสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจแบบเรา ๆ 
ได้อีกหลายด้านเลยทีเดียว 

ปัจจุบันเว็บไซต์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการซื้อขาย ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า
ได้ง่าย เพราะในรูปแบบเว็บไซต์น้ันผู้ซื้อจะทราบรายละเอียดอุปกรณ์นิรภัยสำหรับยานยนต์และราคา
ของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้หลอกหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มีความสะดวกในการดูรายละเอียดสินค้าการสั่งซื้อ และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย 
ในกรณีสินค้าที่ต้องการอยู่ห่างไกลจากที่อยู่ของผู้ซื้อทำให้การคมนาคมเป็นไปได้ยาก จึงทำให้การซื้อ
ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือระบบ E-Commerce เข้ามาเป็นตัวเลือกในการซื้อสินค้า ระบบขายสินค้า
ผ่านเว็บไซต์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขันสูง เราจึงได้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยสำหรับยานยนต์เข้ามาในระบบ E-Commerce ในรูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อให้
ผู้ขับข่ียานยนต์เข้าถึงข้อมูลของสินค้าต่าง ๆ ได้สะดวก 

ดังนั้นผู้จัดทำโครงการได้เล็งเหน็ความสำคัญของระบบ E-Commerce จึงได้จัดทำระบบขาย
สินค้าออนไลน์ประเภทอุปกรณ์นิรภัยสำหรับยานยนต์ เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าขายให้มากข้ึน และ
อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในระบบ E-Commerce ในรูปแบบของเว็บไซต์ และเราจะพัฒนา
ระบบ E-Commerce ให้ดีย่ิงข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อพัฒนาการสร้างระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักประเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์เพื่อไปต่อยอดในการทำงาน 
4. เพื่อพัฒนาการขายสินค้าออนไลน์โดยใช้ระบบ E-Commerce ด้วยภาษา PHP 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ส่วนของสมาชิก 
1.1 ระบบสามารถสมัครสมาชิกได้ 
1.2 ระบบสามารถ Login เข้าสู่ระบบ และ Logout ออกจากระบบได้ 
1.3 ระบบสามารถเลือกสินค้าออนไลน์ได้ 
1.4 ระบบมีที่ความสามารถคำนวณราคาสินค้าได ้
1.5 ระบบที่มีความสามารถแสดงใบเสร็จ 

2. ส่วนผู้ดูแลระบบ 
2.1  ระบบสามารถเพิ่ม ลบ ปรับปรุงสินค้าได ้
2.2  ระบบสามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อได้ 
2.3  ระบบสามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อ 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ไดพ้ัฒนาการสร้างระบบขายสินค้าออนไลนป์ระเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
2. ได้รู้จักประเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
3. ได้พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์เพื่อไปต่อยอดในการทำงาน 
4. ไดเ้ว็บไซต์การขายสินค้าออนไลน์โดยใช้ระบบ E-Commerce ด้วยภาษา PHP 
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ตารางท่ี 1.1  แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) 
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1.6 เครื่องมือท่ีใช้พัฒนาโปรแกรม 
1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6   ใช้ในการออกแบบหนา้เว็บไซต ์
2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6       ใช้ในการแต่งรูป 
3. โปรแกรม Photoscape v.3.7               ใช้ตกแต่งกรอบรูปภาพ 
4. โปรแกรม phpMyAdmin                    ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
5. โปรแกรม XAMPP v.3.2.4                   ใช้จำลอง Server 

 
1.7 งบประมาณการดำเนินงาน 
ลำดับ รายการ จำนวน ราคา  

1 ค่ากระดาษ A4 2 รีม 200 บาท 
2 ค่าเครื่องพิมเอกสาร 1 เครื่อง 100 บาท 
3 เข้าเย็บเข้าเล่ม 1 เล่ม 250 บาท 

รวมเป็นเงิน 600 บาท 
 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
ระบบงานการขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้า อุปกรณ์ฮาดร์แวร์

คอมพิวเตอรแ์ละทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ระบบงานในปัจจุบัน (Flowchart) 
 

 
 

รูปที่ 2.1 Flowchart ระบบงานในปัจจุบัน 
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ระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภท E-Commerce ได้มีการเข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลสมัคร
สมาชิกเสร็จแล้วให้ตรวจสอบอีกทีว่าสมัครได้ไหมแล้วกดบันทึกข้อมูลแล้วกดข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว
เลือกสินค้าที่เราต้องการกดซื้อสินค้าส่าเราต้องการกี่ชิ้นเสร็จแล้วคำนวณสินค้าว่ามีเหลือกี่ชิ้ นแล้วกด
เลือกซื้อแล้วจะแสดงราคารวมที่เราสั่งไปแล้วกดยืนยันการสั่งซื้อต่อจากนั้นพิมพ์ใบเสร็จจบการทำงาน 

ในโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งด้านการคมนาคมและ ด้าน
การติดต่อสื่อสาร Internet จึงเข้ามามีส่วนส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดต่อซ้ือขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ 

การซื้อขายในปัจจุบันผู้ซื้อบางกลุ่มมีความต้องการสินค้าที่หายาก หรือสินค้าที่มาจาก
ต่างประเทศ จึงยากต่อการสั่งซื้อสินค้า และสินค้าบางชนิดก็เป็นสินค้าที่ยังไม่ได้รับความนิยมใน
ท้องตลาด จึงทำให้การซื้อขายในท้องตลาดนั้นหาได้ยาก หรือในบางกรณีสินค้าที่ต้องการอยู่ไกลจากท่ี
อยู่อาศัยจากผู้ซื้อทำให้การคมนาคมเป็นไปได้ยาก จึงทำให้การซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ หรือ 
E-Commerce เข้ามาช่วยเป็นตัวเลือกในการขายสินค้า โดย E-Commerce มีชื่อแปลเป็นภาษาไทย
ว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยมีความหายของคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีผู้ให้คำนิยามไว้เป็น
จำนวนมาก แต่ไม่มีคำจำกัดความใดที่ใช้เป็นคำอธิบายไว้อย่างเป็นทางการ ในภาพรวมนั้น  
E-Commerce ในที่รู้จักกันทั่วไป คือการซื้อขาย ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก็มี
ช่องโหว่มากมายในการซื้อขาย ผ่านเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น การโกงลูกค้า โดยผู้ขายให้ผู้ซื้อโอนเงิน
ผ่านทางธนาคารเข้าบัญชีก่อนรับสินค้า จากนั้น ผู้ขายก็ไม่ทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ลูกค้าตามที่
กำหนดไว้ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยไว้วางใจในการซื้อขาย เช่น สามารถเช็คประวัติของผู้ขาย 
สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรง โดยมีเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่จริงตามบัตรประชาชนกำกับ มีการออก
ใบเสร็จ ใบซื้อขาย และใบสั่งสินค้าเป็นหลักฐานแก่ลูกค้าเพ่ือความมั่นใจในการซื้อขาย 
 

2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 
1. การที่ผู้ขายไม่ม่ันใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงจะเป็นบุคคลเดียวกับท่ีแจ้งสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ 
2. ปัญหาด้านการเช่าร้านขายสินค้ามีราคาแพงแต่ถ้าขายบนเว็บไซต์จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ

เช่าหน้าร้าน 
3. ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ 
4. การออกแบบหน้าเว็บเพจยังไม่น่าสนใจ 
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2.3 การวิเคราะห์และความต้องการของระบบใหม่ 
1. มีการใส่รหัสประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและของเจ้าของบัตรเครดิต เพ่ือให้ไม่เกิดความ

เสี่ยงในการใช้บัตรเครดิต ที่ถูกขโมยมาเพ่ือการซื้อสินค้า 
2. มีการศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาล เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังและยังใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีขึ้นอยู่เรื่อย เพ่ือให้เป็นการพัฒนาระบบและไม่ขัดขวางการพัฒนาของ
เทคโนโลยี 

3. ในขั้นตอนการซื้อสินค้า จำเป็นต้องให้ลูกค้าทำการโอนเงินเข้าบัญชีก่อนที่จะจัดทำการส่ง
สินค้าให้ลูกค้า แล้วการสั่งซื้อสินค้าจำเป็นต้องให้มีการ Login เข้าสู่ระบบของเราก่อนถึงจะ
สามารถซื้อสินค้าได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าคนไหนเป็นคนสั่งสินค้า เพราะลูกค้าได้มีการ 
Login ในระบบแล้วนั่นเอง 

4. มีการป้องกันการเข้าถึงของระบบเพ่ือไม่ให้ใครเข้ามานำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าออกไปได้ 
และทางผู้ดูแลไม่มีการกระทำแบบนั้นได้ 
 

2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่เรียกว่า  การค้า 

อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากเกี่ยวกับการซื้อ 

ขายสินค้าได้อย่างยอดเยี่ยม ระบบอีคอมเมิร์ซได้เข้ามาแทนที่วิธีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบ เก่า ๆ 

ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก็เร่งพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มี 

ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งสร้างระบบอีคอมเมิร์ซให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น ลักษณะ

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่พบเห็นทั่วไปนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการ เดียวกัน โดยสามารถ

แยกออกได้เป็น 2 ส่วนหลักคือ 

  - เว็บเพจหน้าร้าน (Store Front) คือ หน้าเว็บเพจสำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 

ต่าง ๆ จากร้านค้า 

  - เว็บเพจหลังร้าน (Back Office) คือเว็บเพจที่ใช้เฉพาะบุคลากรของร้านค้าซึ่งผู้ใช้งานภายนอก ไม่

สามารถเข้ามาในส่วนนี้ได้ ประโยชน์เพ่ือกำหนดรายละเอียดต่างที่เกี่ยวกับตัวสินค้าหน้าเว็บร้านค้า

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นต่อมาได้มีการพัฒนาระบบต่าง  ๆ ขึ้นมากมาย ที่

นำมาใช้ทางธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบหรือ 

โปรแกรมที่เข้ามาช่วยในการสนับสนุนการขายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีการทำธุรกิจ

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมายโดยมีรูปแบบต้น ๆ ดังนี้ 

1. การประกาศซื้อขายเป็นรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจประกาศ 

ความต้องการซื้อขายสินค้าของตนได้ภายในเว็บไซต์โดยเว็บไซต์จะทำหน้าที่เหมือนกระดานข่าวและ
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ตัวกลางในการแสดงข้อมูลสินค้าต่าง ๆ และหากมีคนสนใจสินค้าที่ประกาศไว้ที่สามารถติดต่อตรงไป

ยังผู้ประกาศได้ทันทีจากข้อมูลที่ประกาศอยู่ภายในเว็บไซต์ 

2. เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดแสดงข้อมูลสินค้ารูปภาพ 

และรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อในกรณีที่สนใจจะซื้อสินค้าแต่จะไม่มีระบบการชำระ 

เงินหรือสั่งซื้อสินค้า 

3. ร้านค้าออนไลน์เป็นเว็บไซต์ E-Commerce ที่มีทั้งระบบการจัดการสินค้าระบบตะกร้า

สินค้า Shopping Cart ระบบการชำระเงินรวมถึงการขนส่งสินค้าครบสมบูรณ์แบบทำให้ผู้ซื้อสามารถ

สั่งซื้อ สินค้าทำการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ได้ทันที 

4. การประมูลสินค้าเป็นเว็บไซต์ E-Commerce ที่มีรูปแบบของการนำสินค้าไปประมูลขาย

กัน โดยจะเป็นการแข่งขันใน การเสนอราคาสินค้าหากผู้ใดเสนอราคาสินค้าได้สูงสุดในช่วงเวลาที่ 

กำหนดก็จะชนะการประมูลและสามารถซื้อสินค้าชิ้นนั้นไปได้ด้วยราคาท่ีได้กำหนดไว้ส่วนใหญ่สินค้าท่ี

นำมาประมูลหากเป็นสินค้าใหม่ 

ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต (Internet) อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่

ก่อตั้งเคยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการนาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันมีชื่อ 

สมัยนั้นว่า“อาร์ปาเน็ต การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนและการ

สื่อสารที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล และมีองค์กรทางทหารและมหาวิทยาลัย นำเครื่องคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นจำนวน ในปี พ.ศ.2532 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายมากกว่า 

10,000 เครื่องทั่วโลกและได้ถูกขนานนามใหม่ว่า “อินเทอร์เน็ต ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะมีข้อกำหนด

ที่เป็นมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า“โพรโทคอล” โดยพ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตจะใช้

โครงสร้างแบบ TCP/IP ย่อมาจาก mission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP Model) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยการ คิดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ทำให้

คอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อเข้าหากัน และติดต่อสื่อสาร

แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ จามรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบการวิเคราะห์ระบบ (Systems 

Analysis) ศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำงานและปัญหาในระบบงานหนึ่งๆ และค้นหาแนว

ทางแก้ไข วางโครงสร้างรูปแบบของระบบงาน (Design) เพ่ือนำมาพัฒนาให้ระบบงามที่วิเคราะห์ 

แบบมีประสิทธิภาพในแง่การปฏิบัติมากที่สุด ส่วนการออกแบบระบบก็คือ การนำเอาความของระบบ

มาเป็นแบบแผนหรือเรียกว่าพิมพ์เขียวโมเดลที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบของภาพ เช่น ไดอะแกรม 

(Diagram) หรือ แผนภูมิ (Chart) ดังนี้ 
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สัญลักษณ์ระบบกระแสข้อมูล 

สัญลักษณ์ (Symbol) ความหมาย (Symbol Name) 
 

Source Destination สัญลักษณ์สิ่งท่ีอยู่ภายนอกระบบ 

 
Process สัญลักษณ์การประมวลผล 

 
Data Store สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล 

 
Data Flow สัญลักษณ์เส้นทางการไหลของข้อมูล 

 

ตารางที ่2.1 แสดงสัญลักษณ์ระบบกระแสข้อมูล 

แผนภาพแสดงการไหลกระแสของข้อมูล  (Data Flow Diagram: DFD) Data Flow 

Diagram เป็นเครื่องมือของนักวิเคราะห์ระบบที่ช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการท างานของแต่ละ

หน่วยงาน ซึ่งทราบถึงการรับส่งข้อมูลการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานซึ่ง

เป็น แบบจำลองของระบบแสดงถึงการไหลของข้อมูลทั้ง INPUT และ OUTPUTระหว่างระบบกับ 

แหล่งกำเนิดรวมทั้งปลายทางของการส่งข้อมูลซึ่งอาจเป็นแผนก บุคคล หรือระบบอ่ืน โดยขึ้นอยู่กับ 

ระบบงานและการทำงานประสานงานภายในระบบนั้นนอกจากนี้ยังช่วยให้รู้ถึงความต้องการข้อมูล 

และข้อบกพร่องปัญหา)ในระบบงานเดิมเพ่ือใช้ในการออกแบบการปฏิบัติงานในระบบใหม่ [Data 

Flow Diagram (DFD) เป็นภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในขณะไหลผ่านกระบวนการทํางาน

ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศDFDจึงเป็นโครงสร้างของระบบงานสารสนเทศที่สื่อเข้าใจในการทํางาน

ของระบบงานในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างกระแสข้อมูลและโปรเซส DFD ภายใน DFD ทำให้

เราเข้าใจส่วนประกอบของงาน เข้าใจการใช้ข้อมูลในแต่ละโปรเซส และข้อมูลที่ เป็นผลจากการ

ทำงานโปรเซสโดยโครงสร้างจะเริ่มจากระดับสูงสุดซึ่งจะแสดงส่วนที่อยู่ภายนอก ระบบส่วนนี้สำคัญ

เพราะว่าเป็นส่วนที่บอกว่าระบบนั้น ๆ ได้รับข้อมูลมาจากที่ใด และผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ใด และผลลัพธ์

ต่าง ๆ ถูกส่งไปที่ใดบ้าง DFD ในระดับลึกลงไปจะไม่แสดงสิ่งที่อยู่นอกระบบ คือ ไม่มีสิ่งนี้ เป็น

ส่วนประกอบโดยปกติ จะวางแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ทางซ้ายมือของ DFD และ ส่วนภายนอกที่รับ

ผลลัพธ์ของระบบจะอยู่ทางขวามือ ทั้งนี้เพ่ือให้อยู่ในรูปแบบของกระแสข้อมูล จากซ้ายไปขวา แต่

หลาย ๆ กรณีนี้ เราจะวางข้อมูลและผลลัพธ์ไว้ในที่เหมาะสมซึ่งอาจจะอยู่เหนือ โปรเซสหรือได้

โปรเซสก็ได้ DFD ระดับรองลงมา (Low-Level Data Flow Diagram) คือส่วนที่แสดง ระบบย่อยลง
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มาจาก DFD ที่กล่าวมาหรือเรียกว่าระดับแม่เมื่อระดับแม่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้เป็น

ต้องแตก Level ย่อยออกมาเพ่ือแสดงการประมวลผลนั้นตามขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

สัญลักษณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงสัญลักษณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย 
 

Entity องค์ประกอบข้อมูลฐาน 

 

Weak entity 
เอนทิตี้ที่ไม่มี attribute เป็น 
ของตนเอง 

 

Relationship ความสัมพันธ์ 

 

Identifying relationship 
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันธ์ผ่าน 
ไปยัง owner 
(ใช้กับ Weak entity) 

 

Attribute คุณสมบัติเฉพาะของเอนทิตี้ 

 

Key attribute 
Attribute ของเอนทิตี้ที่ค่าของ 
Attribute ไม่เท่ากัน 

 

Multi-valued attribute 
Attribute ของเอนทิตี้หนึ่งมีค่า 
ได้มากกว่า1 ค่า 

 

Derived attribute 
Attribute ที่สามารถ 
คำนวณหาค่าได้ 
จาก Attribute อ่ืน 

 

Composite attribute 
Attribute ที่สามารถแบ่งแยก 
ออกเป็น Attribute ย่อยได้ 
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องค์ประกอบการออกแบบเว็บไซต์ 
การออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานต่อไปนี้ 
1. ความเรียบง่าย 

การออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน และใช้งานภาพกราฟฟิกส์หรือตัวอักษรที่
เคลื่อนไหวไม่มาก ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากเกินไป เพราะอาจเป็นสิ่งที่รบกวนสายตาและสร้าง
ความรำคาญต่อผู้ใช้ ในส่วนเนื้อหาควรใช้ควรใช้ตัวอักษรสีดำบนพ้ืนหลังสีขาวตามปกติ และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสีของลิงค์ให้สับสน สรุปว่าหลักที่สำคัญของความเรียบง่ายคือการสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้
โดยจำกัดองค์ประกอบเสริมที่เก่ียวข้องกับการนำเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น (ธวัชชัย ศรีสุ
เทพ.2544:16) ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย คือเว็บไซต์ของบริษัท dobe บริษัท 
Apple เป็นต้น 

2. ความสม่ำเสมอ 
การใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ ทั้งรูปแบบของหน้าเว็บ สไตล์ของกราฟฟิกระบบเนวิกชัน 
และโทนสีที่ใช้ควรจะมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกสับสนว่ายังคงอยู่ภายใน
เว็บเดิมหรือไม่ ถ้าลักษณะของแต่ละหน้าในเว็บไซต์เดียวกันนั้นแตกต่างกันมากผู้ใช้ก็จะเกิดความ
สับสนและไม่แน่ใจว่ากำลังอยู่ในเว็บเดิมหรือไม่ 

3. ความเป็นเอกลักษณ์ 
การคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เนื่องจากรูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และ
ลักษณะขององค์กรนั้นได้ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร แต่ละธนาคารจะมีสีประจำธนาคารเพ่ือบ่งบอก
เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของธนาคาร นั้น ๆ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารจึงควรมีความ
น่าเชื่อถือ ใช้ชุดสีบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร ชนิดตัวอักษรรูปภาพและกราฟฟิกจะมีผล
ต่อรูปแบบของเว็บไซต์อย่างมาก ผู้ออกแบจึงต้องเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ 
เนื้อหาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเว็บไซต์ จึงควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ มีการปรับปรุง เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื้อหาสำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่สร้างขึ้นมา
เองโดยทีมงานเพื่อไม่ซ้ำกับเว็บอื่น และจะเป็นสิ่งทีดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาในเว็บไซต์อยู่เสมอ 

5. ระบบเนวิเกชั่นที่ใช้งานง่าย 
ระบบเนวิเกชั่นเป็นระบบที่ช่วยนำทางให้ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อข้อมูลที่อยู่ภายใน
เว็บไซต์ได้สะดวก บอกผู้ใช้ให้ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ส่วนใดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการเว็บไซต์จึงต้อง
ออกแบบระบบเนวิเกชั่นให้ผู้ใช้สามารถใช้งานสะดวก และเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้ใช้งานจะ
สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยใช้กราฟฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน 
รวมทั้งมีรูปแบบและลำดับของรายการสม่ำเสมอ เช่น การใช้รูปแบบกราฟฟิกเดียวกันใน 
ทุก ๆ หน้าการวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันของทุก ๆ หน้า 
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6. การใช้งานอย่างไม่จำกัด 
ความสามารถในการทำงานโดยให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้มากที่สุดโดยไม่ต้องมีการ
ติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม หรือมีการจำกัดการแสดงผลโดยเลือกใช้เบราว์เซอร์ ชนิดใดใดชนิดหนึ่งจึงจะ
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ ความสามารถในการแสดงผลได้ในระบบปฏิบัติและทุกความละเอียดของ
หน้าจออย่างไม่มีปัญหา สิ่งเหล่านี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น สำหรับเว็บที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก 
หรือกลุ่มเหมายที่หลากหลาย 

7. ระบบการใช้งานถูกต้อง  
ระบบทำงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์จะต้องทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และ มีความแน่นอนตัวอย่างเช่น หาก
ต้องการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าแบบฟอร์มนั้นสามารถใช้งานได้จริง 
หรืออย่างง่ายที่สุด การเชื่อมโยงหรือลิงค์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จะต้องเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่มีปรากฏอยู่จริง
และอยู่จริงและถูกต้องด้วย ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการใช้งานและการเชื่อมโย ง
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นยังสามารถทำงานได้ดี 

 
การออกแบบเว็บไซต์ 

ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกแบบ
โครงสร้าง ลักษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนที่พัฒนาเว็บไซต์ โดยขาดการ
วางแผนและทำงานไม่เป็นระบบ ตัวอย่างเช่น การลงมือออกแบบโดยการใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ 
เนื้อหาและรูปแบบก็เป็นไปตามที่นึกขึ้นได้ขณะนั้น และเมื่อเห็นว่าดูดีแล้วก็เปิดตัวเลย ทำให้เว็บนั้นมี
เป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ยงกับความล้มเหลวค่อนข้างมาก 

ความล้มเหลวที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ เว็บที่แสดงข้อความว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
(Under Construction หรือ Coming soon) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดีบางเว็บถือ
ได้ว่าตายไปแล้ว เนื่องจากข้อมูลไม่ทันสมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีล้าสมัย ลิงค์ผิดพลาด 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

การออกแบบเว็บไซต์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่านี้ และช่วยลดความเสี่ยงที่
จะทำให้เว็บประสบความล้มเหลว การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องอาศัยการออกแบบและจัดระบบข้อมูล
อย่างเหมาะสม 

กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต์คือการกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์กำหนดกลุ่ม
ผู้ใช้ ซึ่งการจะให้ได้มาซึ่งข้อมูล ผู้พัฒนาต้องเรียนรู้ผู้ใช้ หรือจำลองสถานการณ์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
เราสามารถออกแบบเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
อย่างแท้จริง 
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กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ 
ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต์ คือการกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ให้แน่ชัดเสียก่อน 

เพ่ือจะได้ออกแบบการใช้งานได้ตรงกับเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่าการทำเว็บไซต์
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบริการข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วเว็บไซต์แต่ละ
แห่งก็จะมีเป้าหมายของตนเองแตกต่างกันออกไป 

 
กำหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย 

ผู้ออกแบบเว็บไซต์จำเป็นต้องทราบกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ เพ่ือที่จะได้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ที่มีกลุ่มผู้ใช้หลากหลาย เช่น  
เสิร์ชเอนจิน เว็บท่า และเว็บไดเรคทอรี่ แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้นจะตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น ไม่สำหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนที่หลากหลายได้ใน
เว็บไซต์เดียว 
 
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Page Design) 

หน้าเว็บเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้จะได้เห็นขณะที่เปิดเข้าสู่เว็บไซต์ และยังเป็นสิ่งแรกที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซต์อีกด้วย หน้าเว็บจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นสื่อกลางให้ผู้ชม
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบงานของเว็บไซต์นั้นได้ โดยปกติหน้าเว็บจะประกอบด้วย 
รูปภาพ ตัวอักษร สีพ้ืน ระบบเนวิเกชั่น และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ช่วยสื่อความหมายของเนื้อหาและ
อำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน 

หลักสำคัญในการออกแบบหน้าเว็บก็คือ การใช้รูปภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมกันเพ่ือ
สื่อความหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาหรือลักษณะสำคัญของเว็บไซต์ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพ่ือการสื่อ
ความหมายที่ชัดเจนและน่าสนใจ บนพื้นฐานของความเรียบง่ายและความสะดวกของผู้ใช้ 

 
การออกแบบเว็บไซต์ ต้องคำนึงถึง 

1. ความเรียบง่าย ได้แก่ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิก
หรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปทำให้วุ่นวาย 

2. ความสม่ำเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า สไตล์
ของกราฟิก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ 

3. ความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ควรคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เพราะรูปแบบ
ของเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ของทาง 
ราชการ จะต้องดูน่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 
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4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควรจัดเตรียมเนื้อหาและ
ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
เนื้อหาไม่ควรซ้ำกับเว็บไซต์อ่ืน จึงจะดึงดูดความสนใจ 

5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิกที่
สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ เช่น วางไว้ 
ตำแหน่งเดียวกันของทุกหน้า 

6. ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีจะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา การใช้
โทนสีที่เข้ากันลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล 

7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใด
ก็ได้ในการเข้าถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหน้าจอต่าง ๆ กัน
อย่างไม่มีปัญหาเป็นลักษณะสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่มีจำนวนมาก 

8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ สร้าง
ความรู้สึกว่าเว็บไซต์มี คุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

9. ลิงค์ต่าง ๆ จะต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบการทำงานต่าง ๆ ใน
เว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูก 
ทฤษฎีการใช้โปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เครื่องมือใน Photoshop CS6 จะแตกต่างจาก C4 และ CC ไปบ้างเล็กน้อย กล่าวคือโดยพ้ืนฐานจะ
คงเดิม แต่จะปรับการใช้งานให้ดูง่ายขึ้น มีการเก็บรวบรวมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเอาไว้ที่เดียวกันเพ่ิมชุด
เครื่องมือเข้ามาใหม่และลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลงทำให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นในเวอร์ชั่นนี้ได้เพ่ิม
คำสั่งและแถบเครื่องมือที่ใช้บ่อย ๆ วางแยกออกมาจากกลุ่มเครื่องมือเดิม เช่น เครื่องมือปรับมุมมอง 
เครื่องมือปรับแต่งภาพที่รวมอยู่ในพาเนลเดียวกัน เช่น พาเนล Adjustments ส่วนการทำงานหลัก ๆ 
ยังคงอิงการใช้งานเหมือนเวอร์ชั่นที่ผ่าน ๆ มาซึ่ง มีส่วนประกอบ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2 หน้าต่างโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
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รายละเอียดส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 

1. Application Menu (แอพพลิเคชั่นเมนู) จะเป็นแถบเครื่องมือที่เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อย 

ๆ เอาไว้ เช่นเปิดโปรแกรมBridgeหมุนพ้ืนที่ทำงานย่อขยายภาพ , จัดเรียงวินโดว์ภาพและจัด 

องค์ประกอบของเครื่องมือตามพ้ืนที่ใช้งาน (Workspace) 

2. Tools Control Menu (ทูลคอลทลเมนู) ประกอบด้วยกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้จัดการกับ

ไฟล์ ทำงานกับรูปภาพและใช้การปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมโดยแบ่งเมนูตามลักษณะงาน 

นอกจากนี้บางเมนูหลักจะมีเมนูย่อยซ้อนอยู่ โดยสังเกตจากเครื่องหมาย ซึ่งคุณต้องเปิดเข้าไปเพ่ือ 

เลือกคำสั่งภายในอีกที 

3. Stage (สเตช) เป็นพื้นที่ว่างสำหรับแสดงงานที่กำลังทำอยู่ 

4. Tool (ทูล) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด 

ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ 

กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างคังภาพ เพ่ือบอกให้รู้ว่า ใน

ปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืนอยู่ด้วย 

5. Panel Menu ( พาเนลเมนู ) เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรือคำสั่งควบคุม 

การทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้ 

สำหรับเลือกสี พาเนลinfoใช้แสดงค่าสีตรงตำแหน่งที่ชี้เมาส์รวมถึงขนาดตำแหน่งของพ้ืนที่ที่ เลือกไว้  

Photoshop เป็นโปรแกรมในชุด Creative Suite 6 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CS6 ซึ่งใช้สำหรับสร้าง และ

ตกแต่งภาพกราฟิกซึ่ งมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ งด้วยความสามารถที่  

หลากหลายทั้งการสร้างภาพใหม่และตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือและเทคนิคพิเศษต่าง  ๆ จึงทำ ให้ 

Photoshopเป็นโปรแกรมสำคัญที่จำเป็นต้องมีติดตั้งใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ส่วน

ใหญ่ในที่นี้ขอกล่าวถึง Photoshop ที่ได้ผ่านการพัฒนามาจนถึงเวอร์ชั่นที่ 12 ซึ่งมีชื่อเรียกอย่าง เป็น

ทางการว่า Adobe Photoshop โดยในเวอร์ชั่นนี้จะแบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่นย่อยคือ Photoshop 

CS6 และ Photoshop CC ซึ่งทั้ง 2 เวอร์ชั่นนี้มีความสามารถแตกต่างกันออกไป Photoshop CS6 

เป็นเวอร์ชั่นแบบธรรมดาที่เน้นการทำงานด้านการตกแต่งตัดต่อภาพถ่ายเป็นเวอร์ชั่นที่นิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลายเพราะมีฟังก์ชันการทำงานพ้ืนฐานที่ครบถ้วน Photoshop CC ได้เพ่ิม ความสามารถ

นอกเหนือจากการตกแต่งและการตัดต่อคือการทำงานด้าน 3D (3 มิติ) ให้รูปทรงมี แสงเงาสมจริง 

สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Timeline แต่ Photoshop CS6 ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นธรรมดาหรือ เวอร์ชั่น

Extended ถูกออกแบบให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้นและออกแบบเครื่องมือให้เรียกใช้ได้ สะดวกขึ้น

ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการออกแบบชิ้นงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารวารสารหนังสือแผ่นพับและโบชัวร์  

2. งานกราฟิกโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ 

3. งานนำเสนอ (Presentation) และตกแต่งภาพสำหรับภาพยนตร์และมีเดียทั่วไป  

4. ออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ 

 

Toolbox 

ชุดเครื่องมือที่ใช้งานกับงานของเราจะถูกจัดอยู่ในส่วนที่แยกออกมาต่างหากถ้าหากไม่มีเปิด

การใช้งานที่ Menu-Window Tool ใช้งานร่วมกับ Menu Tools Option Bar จะเป็นส่วนปรับแต่ง

ในรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องมือที่เลือกใช้ Toolsบางอันมีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็ก ๆ อยู่ด้านล่าง

ขวา เมื่อเรากดเมาสร้างหรือคลิกขวาบนปุ่มนั้นจะมีเครื่องมือที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันออกมา 

เครื่องมือในTool Box 

 

รูปที่ 2.3 แสดง Tool Box 

1. Marquee Tool เป็นการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงกลม 

2. Lasso Tool จะใช้เพ่ือสร้าง Selection แบบอิสระ , แบบ Polygonal (ตามจุดที่คลิก) และ 

Magnetic (ดึงเข้าหาขอบรูปภาพ)  

3. Slice Tool ใช้ในการสร้าง Slice และ Slice Selection Tool ใช้เลือก Slice ที่คุณสร้างขึ้นมา  

4. Healing Brush Tool ใช้ในการระบายสี เพ่ือซ่อมแซมรูปภาพให้สมบูรณ์แบบ  

5. Clone Stamp Tool ใช้ก็อปปี้รูปโดยอาศัยรูปภาพต้นฉบับและ Paten Stamp Tool ใช้เพื่อ 

วาดรูปโดยใช้บางส่วนของรูปภาพที่มีอยู่เป็นต้นฉบับ  

6. Eraser Tool ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วนของพิกเซลและทำการเก็บส่วนต่าง ๆ เป็น 

State ต่าง ๆ ใน History Palette  

7. Blur Tool เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับค่า ความคมชัดของสีภาพ ซึ่งจะประกอบด้วย 
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Blur, Sharpen เถือกโดยการคลิกเมาส์ค้างไว้ 

8. Pen ใช้ในการสร้างเส้นภาพสำหรับวาดภาพซึ่งจะสร้างเส้นตรงก่อนแล้วตัดให้ได้งตามต้องการ 

9. Path Selection Tool ใช้เพ่ือเลือก Shape หรือ Path เพ่ือแสดง Anchor Paint, Direction 

Line HAE Direction Paint  

10. 3D Rotate tool ใช้หมุนวัตถุตามแกน x ได้รอบด้าน 360 องศา  

11. Hand tool เป็นเครื่องมือใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ  

12. Move tool ใช้ในการย้ายวัตถุ  

13. Quick Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกขอบเขตวัตถุ  

14. Eyedropper Tool ใช้ในการดูดสีจากรูปภาพเพ่ือใช้เป็นต้นแบบของสีกับงานชิ้นอื่น ๆ  

15. Burn Tool ใช้ลดความสว่างทำให้รูปภาพดูมืดลง  

16. History Brush Tool ใช้กลับคืนรูปภาพเดิมจาก State หรือ Snapshot ของรูปเดียวกัน  

17. Gradient Tools ใช้เพื่อไล่สีระหว่างสีหลายๆ สี ในแบบต่าง ๆ Straight-line, Radial, Angle, 

Reflected และ Diamond 

18. Burn Tool ใช้ลดความสว่างทำให้รูปภาพดูมืดลง 

19. Type Mask Tool ใช้สร้าง Selection เป็นรูปร่างตัวหนังสือ  

20. Custom Shape Tool ใช้เลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่มีรูปร่างเฉพาะจาก Custom Shape List  

21. 3D Camera Tools จัดการกล้องงานด้าน 3D ไม่ว่าจะเป็นการซูม หมุน เคลื่อน 

22. Zoom Tool ใช้ในการขยายและย่อส่วนการแสดงภาพบนหน้าจอ  

23. Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ขึ้นมาเพ่ือให้เราเลือกค่าสี 

ตามท่ีต้องการ  

24. เป็นเครื่องมืออีกรูปแบบหนึ่งของการเลือกโดยใช้สีเพ่ือแยกความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ 

ที่ถูกเลือกและพ้ืนที่ ที่ไม่ถูกเลือกบริเวณท่ีมีสีแดงเป็นเหมือนการใส่หน้ากาก ห้ามไม่ให้ทำการปรับแต่ง

ภาพบริเวณนั้น ใช้มากในกรณีที่เพ่ือเลือกเป็นพ้ืนที่อิสระ ไม่มีรูปทรงที่แน่นอนและรูปที่ไม่มีความ

แตกต่างของสีรูปภาพ 

 

2. โปรแกรม SQL Server หรือ Microsoft SQL Server 

คือระบบจัดการฐานข้อมูล เชิ งสัมพันธ์  (relational database management System หรือ 

RDBMS) ผลิตโดยบริษัท Microsoft เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ Client Server และรันอยู่บน 

Window NT ซึ่งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรียกข้อมูลด้วยเหตุที่ข้อมูลส่วนใหญ่ทั่วโลกเก็บไว้ใน 

เครื่องที่ใช้ Microsoft Windows เป็น operating System จึงทำให้เป็นการง่ายต่อ Microsoft SQL 
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ที่จะนำข้อมูลที่อยู่ในรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และประกอบกับการที่ราคาถูก

และหาง่ายจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ Microsoft SQL จึงเป็นระบบฐานข้อมูลที่มักจะถูกเลือกใช้ 

 

3. โปรแกรม Dreamweaver CS6 

อะโดบี ครีมวีฟ เวอร์  (Adobe Dreamweaver) ห รือชื่ อ เดิ มคื อ  แมโครมี เดี ย  ดรีมวีฟ เวอร์  

(Macromedia Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมีเดีย (ปัจจุบัน 

ควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส์) สำหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับ

การควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแบบ

นี้ทำให้ ครีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากโปรแกรมอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน ในช่วงปลายปี

ทศวรรษ 2533 จนถึงปีพ.ศ. 2544 ครีมวีฟเวอร์มีสัดส่วนตลาดโปรแกรมแก้ไข HTML อยู่มากกว่า 

70% ครีมวีเวอร์มีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ ครีมวีฟเวอร์ยัง

สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจำลองอย่าง WINEได้ รุ่น ล่าสุดคือ 

ครีมวีฟเวอร์ CS6 การเริ่มกำหนดโครงสร้างของเว็บ ก่อนดำเนินการสร้างเว็บเพจ ขั้นแรก ควร

กำหนดให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Folder เดียวกัน เพ่ือง่ายต่อค้นหาและจัดเก็บตัวอย่างเช่น

ทำเว็บเพจของหน่วยงานก่อนอ่ืนเราควรสร้าง Folder ชื่อของหน่วยงานก่อนอาจเป็นภาษาอังกฤษ

หรือภาษาไทยก็ได้ แล้วใน Folder หน่วยงานค่อยสร้าง Folder ย่อยอีกที อาจ ประกอบด้วยหลาย 

Folder ย่อย เพ่ือใช้สำหรับแยกเก็บไฟล์ต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ HTML และ ไฟล์ 

Multimedia ต่าง ๆ 

Dreamweaver เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งเว็บ เพ จที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง  ปั จจุ บั น

Dreamweaver ได้พัฒนาเป็น CS แล้ว เป็นโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของค่าย Adobe 

ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ ต้องการสร้างเว็บเพยไม่ต้องเขียนภาษาบ IML หรือโค้ด โปรแกรม หรือที่ศัพท์เทคนิค

เรียกว่า "WYSIWYG โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันที่ทา ให้ผู้ ใช้สามารถจัดวางข้อความ 

รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอรวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้

ต้องการ โดย ไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์ที่ ยุ่ งยากซับซ้อนเหมือนก่อน [Dreamweaver มีทั้ งใน

ระบบปฏิบัติการ แมค อินทอช และ ไมโครซอฟท์วินโดวส์ ยังสามารถทางานบนระบบปฏิบัติการแบบ

ยูนิกซ์ ผ่าน โปรแกรมจา ลองอย่าง WINI: ได้เวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรมตัวนี้คือ 

Adobe Dreamweaver CS6 
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ความสามารถของ Dreamweaver CS6 

1. สนับสนุนการทำงานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความ

ว่าอะไรก็ตามที่เราทำ บนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซึ่งช่วยให้

การสร้างและแก้ไขเว็บเพจนั้นทำได้ง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้ภาษา HTML เลย 

2. มีเครื่องมือในการสร้างรูปแบบหน้าจอเว็บเพจ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน 

ได้มาก 

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

4. มีเครื่องมือที่ช่วยในการ Upload หน้าเว็บที่สร้างไปที่ Server เพ่ือทำการเผยแพร่งานที่ 

สร้างบน Internet 

5. รองรับการใช้มันติมีเดียต่าง ๆ เช่น เสียง กราฟฟิก และภาพเคลื่อนไหว ที่สร้างโดย 

โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เป็นต้น 

6. มีความสามารถทำการติดต่อกับฐานข้อมูล เพ่ือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์  

 

ส่วนประกอบ Adobe Dreamweaver CS6 

1. เมนูบาร์ (Menu bar) เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างและทำงานกับโปรแกรม ซึ่งมีการแบ่งเป็น 

กลุ่มคำสั่งต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่และเก็บไว้เป็นเมนู โดยในแต่ละเมนูก็จะมีเมนูย่อย ๆ ไว้เรียกใช้งาน 

ตามต้องการ 

2. แถบเครื่องมือ (Insert bar) เป็นส่วนของการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างวัตถุหรือ 

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บเพจ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ มีทั้งหมด 8 กลุ่ม คือ 

  - Common เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย ๆ ในการสร้างเว็บเพจ เช่น การแทรกตาราง การแทรก

รูปภาพ เป็นต้น 

  - Layout ใช้สำหรับวางวัตถุที่ใช้จัดโครงสร้างของเว็บเพจ เช่น ตาราง เฟรม และ AP Element 

  - Forms ใช้สำหรับวางวัตถุที่ใช้สร้างแบบฟอร์มเพ่ือรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เช่น การ สมัคร

สมาชิก เป็นต้น 

  - Data ใช้สำหรับวางคำสั่งที่ใช้จัดการกับฐานข้อมูลและนำฐานข้อมูลออกมาแสดงบนหน้า เว็บเพจ 

  - Spray ใช้สำหรับวางวัตถุที่ใช้เทคโนโลยีของ Spray ในรูปแบบต่าง ๆ 

  - In Context Editing ใช้สำหรับสร้างพ้ืนที่เทมเพลตเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการ แก้ไข

เนื้อหา 

  - Text ใช้สำหรับจัดรูปแบบของข้อความภายในเว็บเพจ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หัวข้อและแทรก

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 
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  - Favorites ใช้สำหรับเพ่ิมเครื่องมือที่เรียกใช้งานบ่อย ๆ โดยเพ่ิมจากกลุ่มเครื่องมืออ่ืน ๆ ได้โดย

คลิกเมาส์ขวาบน Insert bar แล้วเลือก Customize Favorites (ตัวอย่างด้านล่างเป็นการดึงเครื่องที่

ใช้งานบ่อย ๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image) 

หน้าต่างการทำงาน (Document Window) เป็นบริเวณที่ใช้ในการออกแบบและสร้างเว็บ 

เพจตามต้องการ ซึ่งสามารถแทรกข้อความ รูปภาพ และวัตถุต่าง ๆ ลงไปได้เลย 

3. แถบสถานะ (Status bar) เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานที่กำลังทำอยู่ เช่น 

การปรับขนาศการแสดงผลและเวลาที่ใช้ในการโหลดเว็บเพจนั้น ๆ 

4. Properties Inspector ใช้ในการกำหนดค่าคุณสมบัติของหน้าเว็บเพจและในส่วนของ

วัตถุ ต่าง ๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงขึ้นมา เมื่อมีการคลิกเลือกวัตถุนั้น ๆ 

5. พาเนล (Panel) เป็นหน้าต่างหรือชุดคำสั่งพิเศษที่ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ฐานข้อมูล ไฟล์ 

งานต่าง ๆ สร้างการเชื่อมโยง รวมถึงเรื่องการอัพโหลดไฟล์งานขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

 

4. Database (ฐานข้อมูล) 

คือระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูล (File) ระเบียน (Record) 

และ เขตข้อมูล (Field) และถูกจัดการด้วยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเข้าไปดึงข้อมูลที่

ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบฐานข้อมูลเสมือนเป็น electronic filing system 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.4 แสดงระบบฐานข้อมูล 

Database 

File 

Record 

Field 

Byte 

Bit 

A collection of related files 

A collection of related 

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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บิต (Bit) ย่อมาจาก Binary Digit ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะแสดงได้ 2 สถานะคือ 0 หรือ 1 การ

เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้จะต้องนำ บิต หลาย ๆ บิต มาเรียงต่อกัน เช่น นำ 8 บิต มาเรียงเป็น 1 ชุด

เรียกว่า1 ไบต์ เช่น 

10100001 หมายถึง ก 

10100010 หมายถึง ข  

เนื่องจากระบบและขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรไม่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลที่มีก็ไม่มาก 

และจำนวนผู้ใช้งานฐานข้อมูลก็มีเพียงไม่กี่คน หากทว่าในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบและ ขั้นตอน

การทำงานที่ซับซ้อน รวมทั้งมีปริมาณข้อมูลและผู้ใช้งานจำนวนมาก การออกแบบฐานข้อมูลจะเป็น

เรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานพอควรทีเดียว ทั้งนี้ฐานข้อมูลที่

ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ใช้งานภายใน

หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานขององค์กรมี  ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็น

ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน องค์กรทั้งนี้ การออกแบบ

ฐานข้อมูลที่นำซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยในการดำเนินการ สามารถจำแนกหลักในการ

ดำเนินการได้ 6 ขั้นตอน คือ 

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล  

2. การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล 

3. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด  

4. การนำฐานข้อมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล  

5. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ 

6. การนำฐานข้อมูลไปใช้และการประเมินผล 

 

ทฤษฎี HTML 
HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลHTML 

ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกัน
ผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่ง 
ต่าง ๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลเว็บ
เพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเองความเป็นมาของ HTML เริ่มขึ้นเมื่อปี 
1980 เมื่อ Tim Berners Lee เสนอต้นแบบสำหรับนักวิจัยใน CERN เพ่ือแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล
ด้านการวิจัย โดยใช้ชื่อว่า Enquire ในปี 1990 เค้าได้เขียนโปรแกรมเบราว์เซอร์ และทดลองรันบน 
เซิฟเวอร์ที่เค้าพัฒนาขึ้น HTML ได้รับการรู้จักจาก HTML Tag ซึ่งมีอยู่ 18 Tag ในปี 1991 HTML 
ถูกพัฒนาจาก SGML และ Tim ก็คิดเสมือนว่า HTML เป็นโปรแกรมย่อยของ SGML อยู่ในตอนนั้น 
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ต่อมาในปี 1996 เพ่ือกำหนดมาตรฐานให้ตรงกัน W3C World Wide Web Consortium จึงเป็นผู้
กำหนดสเปกทั้งหมดของ HTML และปี 1999 HTML 4.01 ก็ถือกำเนิดขึ้น โดยมี HTML 5 ซึ่งเป็น 
Web Hypertext Application ถูกพัฒนาต่อมาในปี 2004 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาไปเป็น XHTML 
ซึ่ง คือ Extended HTMLซึ่งมีความสามารถและมาตรฐานที่รัดกุมกว่าอีกด้วย โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของ W3C (World Wide Web Consortium) 
 
ทฤษฎี PHP 

ในช่วงแรกภาษาที่นิยมใช้งานบนระบบเครือข่าย คือ ภาษา HTML (Hypertext Markup 
Language) แต่ภาษา HTML มีลักษณะเป็น Static คือ ภาษาที่มีลักษณะของข้อมูลคงที่  ซึ่งไม่
เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันที่นิยมใช้ระบบเครือข่าย Internet เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ระหว่างกัน ทำให้ต้องการใช้เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแบบ Dynamic คือ เว็บไซต์ที่ข้อมูลสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเว็บไซต์เป็นผู้กำหนด และการควบคุมการ
ทำงานเหล่านี้จะกระทำโดยโปรแกรมภาษาสคริปต์ เช่น ภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน PHP ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1994 โดย Rasmus Lerdorf ต่อมามีผู้ให้
ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงได้ออกเป็นแพ็คเกจ "Personal Home Page" ซึ่งเป็นที่มาของ PHP 
โดยภาษา PHP เป็นแบบ Server Side Script และเป็น Open Source ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดาวน์
โหลด Source Code และโปรแกรมไปใช้ฟรี ได้ที่ http://www.php.net  พอกลางปี ค.ศ.1995 เขา
ก็ได้พัฒนาตัวแปลภาษา PHP ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า PHP/FI เวอร์ชั่น 2 ซึ่งได้เพ่ิมความสามารถใน
การรับข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์มของ HTML (จึงมีชื่อว่า FI หรือ Form Interpreter) นอกจากนั้นยัง
เพ่ิมความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูลอีกด้วย จึงทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจ PHP กันมากขึ้นใน
ปี 1997 มีผู้ร่วมพัฒนา PHP เพ่ิมอีก 2 คน คือ Zeev Suraski และ AndiGutmans (กลุ่มที่เรียก
ตัวเองว่า Zend ซึ่งย่อมาจาก Zeev และ Andi ) โดยได้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และเพ่ิมเติม
เครื่องมือให้มากขึ้น 

 
ทฤษฎีโปรแกรมฐานข้อมูล 

โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ ที่อยู่
ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ  การเรียกใช้  การปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลจะช่วยให้
ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น 
Access, FoxPro, MySQL, Oracle, SQL, Sever เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถ
ต่างกันบางโปรแกรมใช้ง่ายแต่จะจำกัดขอบเขตการใช้งานหรือใช้กับฐานข้อมูลขนาดเล็กบางโปรแกรม
ใช้งานยากกว่า แต่จะมีความสามารถในการทำงานมากกว่าโปรแกรม Access นับเป็นโปรแกรมที่นิยม
ใช้กันมากในขณะนี้ โดยเฉพาะในระบบฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถสร้างแบบฟอร์ม
ที่ต้องการจะเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูลหลักจากบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะสามารถ
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ค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลจากเขตข้อมูลใดก็ได้ การแสดงผลก็อาจแสดงทางจอภาพ หรือส่งพิมพ์ออก
ทางเครื่องพิมพ์ก็ได้นอกจากนี้ Access ยังมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดรหัสผ่าน
เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ด้วย 
 
โปรแกรม FoxPro 

เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งานมากโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากใช้ง่ายทั้งวิธีการเรียกจาก
เมนูของ FoxPro และประยุกต์โปรแกรมขึ้นใช้งานโปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะสามารถใช้กับ 
dBase ได้ คำสั่งและฟังก์ชันต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถใช้งานบน FoxPro ได้ นอกจากนี้ใน 
FoxPro ยังมีเครื่องมือช่วยในการเขียนโปแกรม  เช่น การสร้างรายงาน  โปรแกรมที่เขียนด้วย 
FoxPro จะสามารถแปรเป็นไฟล์ .EXE ได้เช่นเดียวกับโปรแกรมภาษาอ่ืน ๆ และสามารถนำไปใช้งาน
กับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างของ FoxPro อยู่ในเครื่องด้วย 
โปรแกรม Microsoft SQL Server เป็น RDBMS ระดับ Database Sever อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน และถือเป็นซอฟแวร์ของไมโครซอฟต์ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยี .NET เป็น
เทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลออกมาใช้กับ Application ของ Windows หรือผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทั่วไป MS-SQL Server จะทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ 
Windows2000, 2003 Server เพ่ือที่จะใช้ MS-SQL Server เป็นฐานข้อมูลในการทำระบบ 
ไคลเอนท์/เซริ์ฟเวอร์ 
ความสำคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล 

1. สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ 
การเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน (Redundancy) ดังนั้นการนำข้อมูล
มารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูล จะชาวยลดปัญหาการเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ โดยระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) จะช่วยควบคุมความซ้ำซ้อนได้ เนื่องจาก
ระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลซ้ำซ้อนกันอยู่ที่ใดบ้าง 

2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ 
หากมีการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่และมีการปรับปรุงข้อมูลเดียวกันนี้ แต่ปรับปรุงไม่ครบ
ทุกที่ที่มีข้อมูลเก็บอยู่ก็จะทำให้เกิดปัญหาข้อมูลชนิดเดียวกัน อาจมีค่าไม่เหมือนกันในแต่ละที่ที่เก็บ
ข้อมูลอยู่ จึงก่อใให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น (Inconsistency) 

3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
ฐานข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มาจาก
แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ก็จะทำได้โดยง่าย 

4. สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล 
บางครั้งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น จากการที่ผู้ป้อนข้อมูลป้อน
ข้อมูลผิดพลาดคือป้อนจากตัวเลขหนึ่งไปเป็นอีกตัวเลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีมีผู้ใช้หลายคนต้องใช้
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ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกัน หากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ทำให้ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบ
ตามไปด้วย ในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑ์เพ่ือควบคุมความผิดพลาดที่
เกดข้ึน 

5. สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้ 
การเก็บข้อมูลร่วมกันไว้ในฐานข้อมูลจะทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานของข้อมูลได้รวมทั้งมาตรฐาน
ต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันได้ เช่นการกำหนดรูปแบบการเขียนวันที่ ใน
ลักษณะ วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน ทั้งนี้จะมีผู้ที่คอยบริหารฐานข้อมูลที่เราเรียกว่า ผู้บริหาร
ฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ 

6. สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ 
ระบบความปลอดภัยในที่นี้เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์มาใช้ หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่างใน
ระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูลจะสามารถกำหนดระดับการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ตามความ
เหมาะสม 
 
หลักการใช้สีในลักษณะต่าง ๆ กับงานเว็บไซต์ 

สีสันในหน้าเว็บเพจ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ เนื่องจากสิ่ง
แรกที่พวกเขามองเห็นจากเว็บเพจก็คือ สี ซึ่งเป็นสิ่งกำหนดบรรยากาศและความรู้สึกโดยรวมของ
เว็บไซต์เราสามารถใช้สีได้กับทุกองค์ประกอบของเว็บเพจตั้งแต่ตัวอักษร ,รูปภาพ,ลิงค์,สีพ้ืนหลัง และ
รูปภาพพ้ืนหลังการเลือกใช้สีอย่างเหมาะสมจะช่วยในการสื่อความหมายของเนื้อหาและเพ่ิมความ
สวยงามให้กับหน้าเว็บนั้นแต่ในทางกลับกันสีที่ไม่เหมาะสมอาจสร้างความยากลำบากในการอ่านหรือ
รบกวนสายตาผู้ใช้รวมทั้งอาจทำให้การสื่อสารความหมายไม่ถูกต้องได้เรื่องของสีในเว็บไซต์มีความ
ซับซ้อนพอสมควร เริ่มตั้งแต่การเข้าใจถึงการแสดงออกของสีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันของ
บราวเซอร์,จอมอนิเตอร์ และระบบปฏิบัติการ ตลอดจนถึงการเข้าใจทฤษฎีสี รู้จักเลือกใช้สีที่
เหมาะสมเพ่ือการสื่อความหมายอย่างสวยงาม ดังนั้น เป้าหมายของเราคือ การตัดสินใจเลือกใช้สีให้
เหมาะสมกับบุคลิกและเป้าหมายของเว็บไซต์ เพ่ือการแสดงผลที่ตรงกับความประสงค์มากที่สุด การ
ใช้ชุดสีที่เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ แต่ยังทาให้พวกเขามี
ความรู้สึกร่วมไปกับเป้าหมายของเว็บไซต์นั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล สร้างความบันเทิง รวมถึง
การขายสินค้าหรือบริการ 
 
ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์ 

สีเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการออกแบบเว็บไซต์ เนื่องจาก
สีสามารถสื่อถึงความรู้สึกและอารมณ์ และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กับเวลาอีกด้วย 
ดังนั้นสีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความหมายขององค์ประกอบให้กับเว็บเพจได้ 
อย่างดี 
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ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  - สีสามารถชักนาสายตาผู้อ่านให้ไปยังทุกบริเวณในหน้าเว็บเพจ ผู้อ่านจะมีการเชื่อมโยงความรู้สึก
กับบริเวณของสีในรูปแบบที่คาดหวังได้การเลือกเฉดสีและตำแหน่งของสีอย่างรอบคอบในหน้าเว็บ
สามารถนำทางให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาในบริเวณต่าง ๆ ตามที่เรากำหนดได้ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากเมื่อคุณต้องการให้ผู้อ่านให้ความสนใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เป็นพิเศษ เช่น ข้อมูล
ใหม่ โปรโมชั่นพิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยได้รับความสนใจมาก่อน 
  - สีช่วยเชื่อมโยงบริเวณที่ได้รับการออกแบบเข้าด้วยกัน ผู้อ่านจะมีความรู้สึกว่าบริเวณที่มีสีเดียวกัน
จะมีความสำคัญเท่ากัน วิธีการเชื่อมโยงแบบนี้ช่วยจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เด่นชัด
เข้าด้วยกันได ้
  - สีสามารถนำไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่าง ๆ ออกจากกัน ทำนองเดียวกับการเชื่อมโยงบริเวณที่มีสี
เหมือนกันเข้าด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณที่มีสี 
ต่างกันออกจากกัน 
  - สีสามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านสายตาผู้อ่านมักจะมองไปยังสีที่มีลักษณะเด่น 
  - สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเว็บเพจ และกระตุ้นความรู้สึกตอบสนองจากผู้ชมได้
นอกเหนือจากความรู้สึกที่ได้รับจากสีตามหลักจิตวิทยาแล้ว ผู้ชมยังอาจมีอารมณ์และความรู้สึก
สัมพันธ์กับสีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 
  - สีช่วยสร้างระเบียบให้กับข้อความต่าง ๆ เช่น การใช้สีแยกส่วนระหว่างหัวเรื่องกับตัวเรื่อง หรือ
การสร้างความแตกต่างให้กับข้อความบางส่วน โดยใช้สีแดงสำหรับคำเตือน หรือใช้สีเทาสำหรับสิ่งที่
เป็นทางเลือกหรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยการเลือกใช้สีอย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะ
กระตุ้นความสนใจของผู้อ่านเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยหน่วงเหนี่ยวให้พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์ได้นานยิ่งขึ้น 
ส่วนเว็บไซต์ที่ใช้สีไม่เหมาะสม เสมือนเป็นการขับไล่ผู้ชมไปสู่เว็บอื่นท่ีมีการออกแบบที่ดีกว่า 
  - นอกเหนือจากการใช้สีช่วยในการออกแบบแล้วสียังสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ ได้ ด้วยการใช้สีที่ เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรมาเป็นโทนสีหลักของเว็บไซต์การ
ออกแบบเกี่ยวกับสีไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการสร้างชุดสี (color scheme) 
ที่มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเข้าใจผิดจำนวนมากที่จะนาไปสู่การสร้างชุดสีที่ให้
ความรู้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใช้สีเป็นเพียงเครื่องประดับอย่างหนึ่งในการออกแบบ 
แต่ในทางตรงกันข้าม การใช้สีที่มากเกินไป อาจทำให้ไปบดบังองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในหน้าเว็บเพจได้ 
ดังนั้นการเลือกใช้สีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าการเลือกชุดของสีมาใช้ใน
เว็บเพจค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน อย่างน้อยเราควรมีความเข้าใจถึงหลักการใช้สี
เบื้องต้น ที่จะช่วยในการเลือกใช้สีชุดใดชุดหนึ่งจากชุดสีพ้ืนฐานอ่ืน ๆได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะ
ของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้จะไม่ทำให้คุณสามารถเลือกชุดสีได้ในทันทีทันใด แต่อย่าง
น้อยก็จะช่วยนำคุณไปในทิศทางท่ีถูกต้องได้ 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี 
ทุกคนคงได้รู้จักแม่สีหรือสีขั้นต้น (primary color) ทั้งสามซึ่งประกอบด้วย สีแดง,เหลือง 

และน้ำเงิน มาก่อนจากการศึกษาในอดีต เหตุที่สีทั้งสามนี้ถือว่าเป็นแม่สีหลัก ก็เพราะว่าสีทั้งสามเป็น
สีที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจากการผสมของสีอื่น ๆ และยังเป็นต้นกำเนิดของสีอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ต่อไป
ก็เป็นสีขั้นที่ 2 ที่เกิดจากการผสมของสีขั้นต้นเข้าด้วยกัน โดยที่ สีแดงกับสีเหลืองได้เป็นสีส้ม,สีเหลือง
กับน้ำเงินได้เป็นเขียว และสีน้ำเงินกับแดงได้เป็นม่วง ต่อจากนั้นก็เป็นสีขั้นที่ 3 ซึ่งเกิดจากการผสม
ของสีขั้นต้นกับสีขั้นที่ 2 ที่อยู่ติดกันทั้งสองด้าน ในที่สุดเราก็จะได้สีขั้นที่ 3 ทั้งหมด 6 สี โดยสีขั้นต้น 
1 สี ทาให้เกิดสีขั้นที่สาม 2 สี ดังนี้ : เหลือง-ส้ม , แดง-ส้ม , แดง-ม่วง , น้ำเงิน-ม่วง ,น้ำเงิน-เขียว 
และเหลือง-เขียว เมื่อเรารู้ที่มาของสีต่าง ๆ ดีแล้ว ในขั้นต่อไปจะเป็นเรื่องของพ้ืนฐานการผสมสีการ
จัดระบบสี และรูปแบบของชุดสีพ้ืนฐานแสดงตัวอย่างสีขั้นต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.5 สีขั้นที่ 1 และ 2 

 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.6 สีขั้นที่ 3 และ 4 
การผสมสี (Color Mixing) 

รูปแบบการผสมสีเพ่ือให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือการผสมของแสง
หรือการผสมแบบบวก (additive mixing) และการผสมของรงค์วัตถุ (pigment) หรือการผสมแบบ
ลบ (subtractive mixing) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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การผสมสีแบบบวก(Additive Mixing) 
การผสมสีแบบบวกนี้ เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการทำความเข้าใจ เพราะมีหลักการที่ลบล้าง

สิ่งที่คุณถูกสอนมาในสมัยก่อน เรากาลังจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวัตถุมีสี
บนกระดาษ เนื่องจากแสงสีขาวประกอบด้วยลำแสงที่มีสีต่าง ๆ ตามความยาวคลื่นแสง ความยาว
คลื่นแสงพ้ืนฐานได้แก่สีแดง เขียว และน้ำเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและน้าเงินอย่างที่เราเข้าใจมาก่อน 
เมื่อคลื่นแสงเหล่านี้มีการซ้อนทับกันก็จะก่อให้เกิดการบวกและรวมตัวกันของความยาวคลื่นแสง จึง
เป็นที่มาของชื่อ “สีแบบบวก” เมื่อแสงทั้งสามสีมีการผสมกันเป็นคู่ ก็จะเกิดเป็นสีน้ำเงินแกมเขียว
หรือ cyan (เกิดจากสีน้ำเงินบวกกับเขียว) สีแดงแกมม่วงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกับน้า
เงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกับเขียว) และในที่สุดเมื่อผสมสีทั้งสามเข้าด้วยกัน ก็จะได้
ผลลัพธ์เป็นแสงสีขาวอีกครั้งสื่อใด ๆ ก็ตามที่มีการใช้แสงส่องออกมา อย่างเช่น จอโปรเจคเตอร์ 
(Movie Projector) ทีวี หรือจอมอนิเตอร์สาหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็นไปตามกฎของการผสมสี
แบบบวกนี้ เพราะเหตุนี้ การออกแบบสีสาหรับเว็บไซต์ จึงต้องอาศัยหลักการผสมสีแบบบวกนี้เช่นกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7 รูปการผสมสีแบบลบ 
การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 
          การผสมสีแบบลบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำแสงแต่อย่างใด ๆ แต่เกี่ยวเนื่องกับ
การดูดกลืนและสะท้อนแสงของวัตถุต่าง ๆ เมื่อแสงสีขาวส่องมายังวัตถุหนึ่งๆวัตถุนั้น จะดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่นบางระดับไว้และสะท้อนแสงที่ เหลือออกมาให้เราเห็น สีขั้นต้นในรูปแบบนี้
ประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง (magenta) สีน้ำเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซึ่งไม่ใช่สีแดง 
เหลือง และน้ำเงินอย่างธรรมดาอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ เมื่อมีการผสมของวัตถุหรือวัตถุมีสี จะเกิด
การรวมกันของสีที่จะถูกดูดกลืนไว้ ทาให้ปริมาณแสงที่จะสะท้อนออกมาลดลง จึงเป็นที่มาของชื่อ “ 
สีแบบลบ ” เมื่อสีทั้งสามมีการผสมกันเป็นคู่ ๆ ก็จะเกิดผลเป็นสีต่าง ๆ ได้แก่สีแดง (เกิดจากสีแดง
แกมม่วงบวกกับเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกับน้ำเงินแกมเขียว) และสีน้ำเงิน (เกิดจากสีน้ำ
เงินแกมเขียวบวกกับแดงแกมม่วง) ในขั้นสุดท้าย เมื่อรวมสีทั้งสามเข้าด้วยกันก็จะเห็นเป็นสีดำ เพราะ
มีการดูดกลืนแสงทุกสีไว้ทั้งหมด ทำให้ไม่มีแสงสีใดสามารถสะท้อนออกมาได้สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ



28 
 

การใช้วัตถุมีสี อย่างเช่น สีที่ใช้ในการวาดรูปของศิลปิน , ดินสอสี , สีเทียน รวมถึงระบบการพิมพ์
แบบ 4 สี ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (โดยมีหมึกสีดาเพิ่มมาอีกสีหนึ่ง) ล้วนอาศัยการผสมสีแบบลบนี้ทั้งสิ้น 
 
วงล้อสี (Color Wheel) 

เพ่ือความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสีที่ดีขึ้นเราความทำความรู้จักกับระบบสีที่เข้าใจง่าย 
และมีประโยชน์มากที่สุดที่เรียกกันว่า วงล้อสี (color wheel) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีระบบการ
จัดเรียงสีทั้งหมดไว้ในวงกลม วงล้อสีถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการกฎระเบียบที่ชัดเจนของลำดับ
และความกลมกลืนของสี แม้ในอดีตจะมีการพัฒนาและออกแบบระบบสีในรูปแบบต่าง ๆ  มากมาย 
แต่ส่วนใหญ่มักจะมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบจริง ในที่สุดเราจะใช้
วงล้อสีแบบ 12 ขั้น ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย Sir Isaac Newton ในปี 1666 ที่ได้แสดงถึงการจัดลำดับ
เฉดสีอย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการนำไปใช้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อศิลปินในการศึกษาและ
ออกแบบศิลปะต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกใช้สีในกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่เรากาลังสนใจอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.8 วงล้อสีแบบบวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที2่.9 วงล้อสีแบบลบ 
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วงล้อสีแบบบวกนี้ดูคล้ายๆกับวงล้อสีแบบลบ แต่มีความสมดุลของสีที่ต่างกันอย่างมาก ตรงที่สีโดย
ส่วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยสีน้ำเงินและเขียว ขณะที่สีเหลืองและสีแดงมีผลเพียงเล็กน้อยในวงล้อสี
แบบนี้เช่นเดียวกับการกระจายตัวของสีในสเปกตรัม ซึ่งมีลักษณะเด่นของความยาวคลื่นแสงสีน้ำเงิน 
และมีส่วนของความยาวคลื่นแสงสีแดงเพียงเล็กน้อย 
 
สีที่เป็นกลาง (Neutral Colors) 

สีที่เป็นกลางคือสีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในวงล้อสี เพราะเป็นสีที่ไม่ได้รับอิทธิพลใด ๆ มา
จากสีอ่ืน ซึ่งก็คือสีเทา แม้ว่าจะมีเฉดสีของสีเทาจำนวนมากมายไม่สิ้นสุด แต่แค่เพียงที่ 256 ระดับ 
สายตาคนเราก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกันได้แล้ว ทำให้มองเห็นเป็นแถบสีระหว่างดำ
กับขาว โดยไม่มีรอยต่อแต่อย่างใด สีเทาได้ชื่อว่าเป็นสีกลางก็เพราะเป็นสีที่ไม่มีลักษณะเฉพาะส่วนตัว 
ทำให้ชุดของสีที่ประกอบไปด้วยสีเทาทั้งหมดจะดูค่อนข้างจืดชืด ไม่เร้าอารมณ์ อย่างไรก็ตาม สีเทาก็
จะไปรับเอาลักษณะจากสีที่อยู่ล้อมรอบนั้นเอง เป็นเหตุ ให้ศิลปินส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้สีเทา 
เพราะผลที่ได้รับจากสีอื่นนั้นไม่คงที่ ยากต่อการควบคุมสีเทา 12 ขั้นตามลำดับจากอ่อนไปเข้ม 

 
สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี (Tint , Shade and Tone) 

ในการผสมสีกลางดังกล่าวเข้ากับสีบริสุทธิ์ (สีที่ไม่ผ่านการผสมกับสีอื่นมาก่อน) จะเกิดเป็นสี
ต่าง ๆ จำนวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไว้ในวงล้อสีได้ทั้งหมด จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณคง
รู้ว่าสีแดงไม่ได้มีเพียงเฉดสีเดียว แท้จริงแล้ว มีแดงอ่อน ,แดงแก่,แดงเข้ม หรือแดงจาง ฯลฯ อีก
จำนวนนับไม่ถ้วน สีเหล่านี้เป็นผลมาจากการผสมของสีบริสุทธิ์กับสีดำ ขาว และเทาระดับต่าง ๆ 
นั่นเอง 
  - เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีขาว จะได้เป็นสีอ่อน (tint of the hue) 
  - เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีเทา จะได้เป็นโทนสีที่ระดับต่าง ๆ (tone of the hue) 
  - เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีดา จะได้เป็นสีเข้ม (shade of the hue) 
สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี มีประโยชน์อย่างมาก ในการจัดชุดของสี เพราะทำให้สีสีหนึ่งสามารถ
แสดงออกและให้ความรู้สึกได้หลายรูปแบบยิ่งขึ้น ทดแทนการใช้สีเดียวล้วน ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะไม่
น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 แสดงความหลากหลายของสีที่ได้จากการผสมสีหลักกับสี ขาว เทา และ ดำ 
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ความกลมกลืนของสี (Color Harmony) 
ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจต่อสายตา ทำ

ให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกันการใช้สีที่จืดชืดเกินไปจะ
ทำให้เกิดความรู้สึกน่าเบื่อ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้ ในทางตรงกันข้าม การใช้สีที่
มากเกินไป ดูวุ่นวาย ไร้ระเบียบ ก็จะสร้างความไม่เข้าใจและสับสนให้ผู้ชม ดังนั้น เป้าหมายสำคัญ
ของเราในเรื่องสี ก็คือการนำเสนอเว็บไซต์โดยใช้ชุดสีในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย น่าสนใจ และสื่อ
ความหมายได้อย่างเหมาะสม 

 
รูปแบบชุดสีพื้นฐาน (Simple Color Schemes) 

หลังจากคุณได้รู้จักพ้ืนฐานของสีมาพอสมควร ต่อไปจะเป็นเรื่องของชุดสีที่ถูกจัดกลุ่มอย่าง
เข้ากันด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทาให้เรามีโอกาสเลือกชุดสีเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบได้โดยไม่ต้อง
เสียเวลาสุ่มเลือกสีต่าง ๆ ให้ดูเข้ากัน อย่างไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหล่านี้เป็นเพียงหลักการ
เบื้องต้น และยังคงต้องทาการปรับเปลี่ยนค่าของสี (hue) ความอ่ิมตัวของสี (saturation) และความ
สว่างของสี (lightness) เพ่ือให้เกิดลักษณะที่อ่านง่าย สวยงาม และเหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์ 

 
ชุดสีร้อน (Warm Color Scheme) 

ชุดสีร้อนประกอบด้วยสีม่วงแกมแดง , แดงแกมม่วง , แดง , ส้ม , เหลือง และเขียวอมเหลือง 
สีเหล่านี้สร้างความรู้สึกอบอุ่น สบาย และความรู้สึกต้อนรับแก่ผู้ชม ช่วยดึงดูดความสนใจได้ง่าย 
ในทางจิตวิทยาสีร้อนมีความสัมพันธ์กับความสุข สะดวก สบาย สีต่าง ๆ ในชุดสีร้อนมีความกลมกลืน
อยู่ในตัวเอง ขณะที่อาจจะดูไม่น่าสนใจบ้าง เพราะขาดสีประกอบที่ตัดกันอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.11 แสดงชุดสีร้อน 
ชุดสีเย็น (Cool Color Scheme) 

ชุดสีเย็นประกอบด้วยสีม่วง , น้าเงิน , น้าเงินอ่อน , ฟ้า , น้ำเงินแกมเขียว และสีเขียว 
ตรงกันข้ามกับชุดสีร้อน ชุดสีเย็นให้ความรู้สึกเย็นสบาย องค์ประกอบที่ใช้สีเย็นเหล่านี้จะดูสุภาพ
เรียบร้อย และมีความชำนาญ แต่ในทางจิตวิทยา สีเย็นเหล่านี้กลับมีความสัมพันธ์กับความซึมเศร้า
หดหู่และเสียใจ นอกจากนั้น ชุดสีเย็นมีความกลมกลืนกันโดยธรรมชาติ แต่อาจจะดูไม่น่าสนใจ 
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ในบางครั้ง เพราะขาดความแตกต่างของสีที่เด่นชัดเช่นเดียวกับชุดสีร้อน จะเห็นว่า มีอีก 2 สี ที่ไม่
อาจจำแนกออกเป็นสีร้อนหรือสีเย็นได้อย่างแน่นอน ซึ่งก็คือสีเหลืองและสีเขียว เพราะสีทั้งสอง
สามารถให้ความรู้สึกได้ทั้งร้อนและเย็นตามแต่สถานการณ์และสีรอบข้าง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.12 แสดงชุดสีเย็น 
ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 

รูปแบบของชุดสีที่ง่ายที่สุดคือชุดแบบสีเดียวที่มีค่าของสีบริสุทธิ์เพียงสีเดียว ความหากหวาย
ของสีชุดนี้เกิดจากการเพ่ิมสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดนี้เกิดจากการเพ่ิมความเข้มหรือความ
เข้มหรือความอ่อนในระดับต่าง ๆ ให้กับสีตั้งต้น ดังนั้น ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจประกอบด้วยสี
แดงล้วน สีแดงอิฐ(สีเข้ม ของสีแดง) สีสตรอเบอรี่(สีอ่อนปานกลางของสีแดง) ละชมพู(สีอ่อนมากของ
สีชมพู)ชุดสีแบบนี้ค่อนข้างจะมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน และประสิทธิภาพในการสร้างอารมณ์
โดยรวมด้วยการใช้สีเพียงสีเดียว แต่ในบางครั้งรูปแบบที่มีสีเดียวนี้อาจดูไม่มีชีวิตชีวา เพราะขาดความ
หลากหลายของสี ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.13 แสดงชุดสีแบบเดียว 

ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 
          วิธีการที่งายอีกแบบหนึ่งในการเลือกชุดสีมาใช้ก็คือ การนึกถึงสามเหลี่ยมด้านเท่าลอยอยู่
เหนือวงล้อสี เพียงเท่านี้ สีที่อยู่ที่มุมของสามเหลี่ยมทั้งสามก็จะเป็นสีที่เข้าชุดกัน ชุดสีที่ได้จากการ
เลือกแบบนี้จึงเรียกว่า ชุดสีแบบสามเส้า ซึ่งอาจประกอบด้วยสีสามสีที่มีระยะห่างกันเท่ากันในวงล้อสี 
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จึงมีความเข้ากันอย่างลงตัว ชุดสีแบบสามเส้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ชุดที่ประกอบด้วยสีขั้นต้น
ทั้งสามนั้นเอง เนื่องจากการตัดกันอย่างรุนแรงของสีทั้งสามนั่นเอง เนื่องจากการตัดกันอย่างรุนแรง
ของสีทั้งสาม ที่สร้างความสะดุดตาอย่างมาก ส่วนชุดสีที่ได้จากสีชั้นสองและสีขั้นที่สามนั้น ยากต่อ
การนำมาใช้เพราะความแตกต่างของสีดังกล่าวยังไม่รุนแรงนักชุดสีแบบสามเส้ามีข้อได้เปรียบตรงที่มี
เสถียรภาพสูง เพราะแต่ละสีมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบกับอีกสองสีที่เหลือ และรูปแบบนี้ยังมี
ลักษณะของความเคลื่อนไหว เนื่องจากแต่ละสีมีการชักนาไปสู่กันและกัน ตามกระบวนการธรรมชาติ 
ทาให้มีลักษณะเด่นในด้านความมีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน 
แน่นอน แต่บางครั้งความสดใสดังกล่าวอาจมีลักษณะที่ฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการสื่อสาร
ความหมายที่แท้จริงได้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 2.14 แสดงชุดสีแบบสามเส้า 

ชุดสีที่คล้ายคลึงกัน (Analogous Color Scheme) 
ชุดสีที่มีรูปแบบอย่างง่ายอีกแบบหนึ่ง ก็คือชุดสีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะประกอบด้วยสี 2 หรือ 

3 สีที่อยู่ติดกันในวงล้อสี เช่นสีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เนื่องจากชุดสีที่อยู่ในรูปแบบนี้มีจานวน
มากมายทำให้เราสามารถเลือกชุดสีแบบนี้มาใช้งานได้อย่างง่ายสะดวก และแม้ว่าเราสามารถเพ่ิม
จำนวนสีในชุดให้มากข้ึนเป็น 4 หรือ 5 สีได้ แต่กลับจะมีผลให้ขอบเขตของสีที่มีความกว้างเกินไป ทำ
ให้สีอยู่ตรงปลายทั้งสองของชุดไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นสาเหตุให้ลักษณะการที่อยู่ตรงปลายทั้งสอง
ชุดไม่มีความสัมพันธ์ เป็นสาเหตุให้ลักษณะการที่มีสีคล้ายคลึงกันลดลง ณ บางตำแหน่งของวงล้อสี 
ชุดสีคล้ายคลึงกัน 3-4 สีทีอยู่ติดกันอาจดูเหมือนเป็นสีเดียวกัน เพราะมีสีใดสีหนึ่งคลุมโทนของสี
ทั้งหมดไว้ ไม่เพียงแต่ชุดสีแบบนี้จะนำมาใช้งานได้สะดวก ความคล้ายคลึงกันของสียังก่อให้เกิดความ
กลมกลืนกันอีกด้วย แม้กระนั้นก็ดีการขาดความแตกต่างอย่างชัดเจน อาจทาให้ไม่มีความเด่นเพียง
พอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ 
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รูปที่ 2.15 แสดงชุดสีที่คล้ายคลึงกันประกอบด้วยสี 2-3 สีที่อยู่ติดกันในวงล้อสี 

ชุดสีตรงข้าม (Complementary Color Scheme) 
สีตรงข้ามในทีนี้ หมายถึง สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงล้อสี เช่น สีแดงกับฟ้า หรือสีน้ำเงินอ่อน

กับส้มน่าสนใจที่ว่าเมื่อนาสีทั้งสองนี้มาผสมกัน จะได้ผลลัพธ์เป็นสีขาวสำหรับวงล้อสีแบบบวก หรือได้
เป็นสีดำสำหรับวงล้อสีแบบลบ ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าสีแต่ละสีที่อยู่ตรงข้ามกัน จะมีอัตราส่วนของ
สีขั้นต้นที่ผกผันกัน ตัวอย่างเช่น สีแดงในวงล้อสีแบบบวกมีสีที่ตรงข้ามเป็นสีน้ำเงินแกมเขียว ซึ่งเป็น
ส่วนผสมจากสีน้ำเงินและเขียว จึงทำให้สีทั้งสองรวมกันยังได้เป็นสีขาวอีกเช่นเดิม จากคุณสมบัตินี้เรา
อาจเรียกสีคู่นี้ว่าเป็น “สีเติมเต็ม” ก็ได้เมื่อนาสีทั้งสองมาใช้คู่กันก็จะทำให้สีทั้งสองมีความสว่าง และ
สดใสมากขึ้น ซึ่งถือเป็นคู่สีที่มีความแตกต่างมากที่สุด และยังมีความเสถียรมากที่สุด (maximum 
contrast and maximum stability) ข้อได้เปรียบของสีในรูปแบบนี้คือ ความสดใส สะดุดตา และ
บางครั้งดูน่าสนใจกว่าสีที่ใช้รูปแบบสามจุดเสียอีก ทำให้แน่ใจได้ว่าชุดสีตรงกันข้ามนี้ จะไม่ดูจืดชืด 
ขาดความน่าสนใจ อย่างไรก็ดีจำนวนสีที่จากัดในรูปแบบนี้ ทำให้ผู้อ่านให้ความสนใจได้ง่ายแล้ว
หลังจากนั้นก็อาจละทิ้งความรู้สึกสนใจไปได้ง่ายเช่นกัน 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.16 แสดงชุดสีตรงข้ามได้แก่สี 2 สีที่อยู่ตรงข้ามในวงล้อ 
ชุดสีตรงข้ามข้างเคียง (Split Complementary Color Scheme) 

ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงมาจากชุดสีตรงข้าม แต่ละความแตกต่างกันที่สี
ใดสีหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันถูกแทนที่ด้วยสีที่อยู่ด้านข้างทั้งสอง เช่น สีฟ้าซึ่งมีสีด้านข้างเป็นสีน้ำเงินอ่อน
กับสีน้ำเงินแกมเขียวฉะนั้นชุดสีตรงข้ามข้างเคียงที่ได้จึงประกอบด้วยสีแดงสีน้ำเงินอ่อนและสีน้ำเงิน
แกมเขียวข้อได้เปรียบของชุดสีแบบนี้ คือ ความหลากหลายที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับชุดสีตรงข้าม
อย่างไรก็ตามความหลากหลายที่เพ่ิมขึ้นมานี้ มีผลให้ความสดใสและความสะดุดตาลดลง รวมถึงความ
เข้ากันของสีก็ลดลงด้วย 
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รูปที่ 2.17 แสดงชุดสีตรงข้ามข้างเคียง 
ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน (Double Split Complementary Color Scheme) 

ชุดสีแบบนี้ถูกดัดแปลงมาจากชุดสีตรงข้าม เช่นกัน แต่คราวนี้สีตรงกันข้ามทั้งสองถูก
แบ่งแยกเป็นสีด้านข้างทั้ง 2 ด้าน จึงได้เป็นชุดสี 4 สี ดังเช่นสีแดงแกมม่วงกับน้ำเงินแกมเขียว และ
น้ำเงินอ่อนกับส้ม ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัด คือ ความหลากหลายที่เพ่ิมขึ้นจากชุดสีตรงข้ามแบบ
แบ่งแยก ส่วนข้อเสียเปรียบก็ยังมีลักษณะเช่นเดิมที่ความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.18 แสดงชุดสีตรงข้ามแบบแบ่งแยก 2 ด้าน 
นอกเหนือจากนี้ ยังมีรูปแบบอ่ืนที่เรียกว่า Alternate Complementary Color Scheme 

โดยมีสีที่ได้จากสามเหลี่ยมรวมกับอีกสีหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสีใดสีหนึ่งในสามเหลี่ยม เช่น 
สีเขียว สีม่วงแดง สีแดงและสีส้ม ส่วนแบบสุดท้ายได้แก่  ชุดสีแบบสี่ เหลี่ยม (Tetrad Color 
Scheme) ที่เกิดจาก 4 สีที่อยู่ตรงกันข้ามภายใต้รูปสี่เหลี่ยม วิธีนี้เป็นการใช้สีขั้นต้น 1 สี สีขั้นที่สอง 
1 สี และสีขั้นที่สาม 2 สี มาประกอบกัน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.19 แสดงค่าของสีในระบบเลขฐานสิบไว้ในแต่ละช่องสี 
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ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สีในเว็บไซต์ 
จากสีที่ได้เรียนรู้มาตั่งแต่ต้นเกี่ยวกับสีและสื่อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะพอ

ทำให้คุณออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีที่เหมาะสมกลมกลืนกันในการสื่อความหมายถึงเนื้อหา และสร้าง
ความสวยงานให้กับหน้าเว็บเพจได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญจาการใช้ชุดสีสำหรับเว็บเพจที่มีสีสันตรง
กับความตั้งใจอย่างไม่ผิดเพี้ยนในส่วนนี้ เป็นเรื่องของข้อคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้สีให้เกิดประโยชน์กับ
เว็บไซต์ 3 ข้อดังนี้ 
1. ใช้สีอย่าสม่ำเสมอ 

การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของสถานที่ เช่น
การใช้สีที่เป็นชุดเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์เพ่ือสร้างขอบเขตของเว็บไซต์ที่สัมผัสได้ด้วยตา เมื่อผู้ใช้
คลิกเข้าไปในแต่ละหน้าก็ยังรู้สึกได้ว่ากำลังอยู่ภายในเว็บไซต์เดียวกัน 
2. ใช้สีอย่างเหมาะสม 

เว็บไซต์เปรียบเสมอสถานที่หนึ่งๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่นเดียวกับสถานที่ต่าง ๆ ในชีวิตจริง
อย่าง ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านค้าต่าง ๆ ดังนั้น การเลือกใช้สีที่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ 
จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้คุณควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างที่
มีผลต่อความเหมาะสมของสีในเว็บไซต์ เช่น วัฒนธรรม แนวโน้ม ของแฟชั่น อายุและประสบการณ์
ของผู้ใช้ ดังนั้นเราจึงรู้สึกเห็นด้วยเมื่อมีการใช้สีชมพูเพ่ือแสดงถึงความรัก ใช้โทนสีน้ำตาลดำ สื่อถึง
เหตุการณ์ใน อดีต ใช้สีสดใสสาหรับเด็ก และการใช้สีตามแฟชั่นในเว็บมีเก่ียวกับเครื่องแต่งกาย 
3. ใช้สีเพื่อสื่อความหมาย 

Color Wheel Pad ที่ออกแบบโดย Web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีในระบบ
เลขฐานสิบไว้ในแต่ละช่องสี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สีตามรูปแบบต่าง ๆ จากวงล้อสีดังที่ได้
เห็นแล้วว่า สีแต่ละสีให้ความหายและความรู้สึกต่างกัน โดยสีหนึ่งๆ อาจสื่อความหายไปในทางบวก
หรือทางลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น สีดำให้ความรู้สึกโศกเศร้าในงานศพ แต่กลับ
แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิน ดังนั้นสีที่ให้ความหมายและความรู้สึกตรง
กับเนือ้หา จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 
4. ระบบสีในเว็บไซต์ 

ระบบสีในเว็บไซต์มีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสีอ่ืน ๆ อย่างสิ้นเชิง ทำให้การใช้สีอย่างมี
ประสิทธิภาพในเว็บจึงต้องอาศัยความเข้าใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีที่มีความ
เฉพาะตัวนี้เป็นผลมาจากความเก่ียวข้องกับสื่อ 3 ประเภทที่มีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี ได้ แก่  
  -จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเว็บเพจถูกเรียกดูผ่านทางจอมอนิเตอร์ ดังนั้นการแสดงสีของเว็บเพจจึง
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพด้านสีของจอมอนิเตอร์ 
  - บราวเซอร์ : เนื่องจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตัวเอง เมื่อใดที่มีการ
แสดงผลในหน้าจอที่มีจานวนสีจากัด บราวเซอร์จะทำการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
สีที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่แน่นอน 
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  - HTML : สีในเว็บเพจที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพ เช่น สีของตัวอักษรและพ้ืนหลัง จะถูก
ควบคุมด้วยคำสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหกเพราะฉะนั้น การเข้าใจถึง
อิทธิพลของปัจจัยทั้งสาม และออกแบบโดยคำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้ จะทำให้ผู้ใช้โดยส่วนใหญ่ได้เห็น
สีที่ถูกต้องอย่างที่คุณตั้งใจ 
 
หลักสำคัญในการออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างหนึ่งคือ 

การสร้างลำดับชั้นความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน้าเว็บเพ่ือเน้นให้เห็นว่า
อะไรเป็นเรื่องสำคัญมาก สำคัญรองลงไปหรือสำคัญน้อยตามลำดับการจัดระเบียบขององค์ประกอบ
อย่างเหมาะสมจะช่วยให้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์ในการ
ออกแบบควรให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ 

1. สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้ได้รับเนื่องจาก
ภาษาส่วนใหญ่รวมถึงภาษาไทยและอังกฤษจะอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง จึงควรจัดวางสิ่ง
ที่มีความสำคัญไว้ที่ส่วนบนหรือด้านล่างของหน้าอยู่เสมอเพ่ือให้ผู้ใช้ได้เห็นก่อนแต่ถ้าจัดวางสิ่งสำคัญ
ไว้ที่ส่วนท้ายของหน้า ผู้ใช้จำนวนมากอาจจะไม่ได้รับข้อมูลนั้น 

2. สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ภายใน
หน้าสี่เด่นชัดเหมาะสำหรับองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากส่วนองค์ประกอบที่ใช้สีเกี่ยวกับสื่อความ
หมายถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความสำคัญที่เท่าเทียมกับโดยทั่วไปการใช้สีที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้ให้มองเห็นและตอบสนออย่างดี 

 
2.5 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
  นายสัณหณัฐ โจทย์จันทร์ (2562) โครงการขายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าร้านขายโช๊ครถ
ยนต์, โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ประหยัดเวลา
ในการเดินทาง และมีระบบการซื้อสินค้าท่ีมีความทันสมัยและใช้งานได้ง่าย และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

นายวรเชษฐ์ เทพแถม และ นายชวลิต ยาประดิษฐ์  (2562) โครงการขายสินค้าออนไลน์
ประเภท อุปกรณ์เซฟตี้, โครงการนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่สนใจการทำเว็บไซต์เพ่ือประกอบธุรกิจได้มี
ความรู้เกี่ยวกับกับสร้างเว็บไซต์ E-commerce 

นายพงศกร ศรีพิมพ์ และ นายธีมากร ชูเดช (2562) โครงการขายสินค้าออนไลน์ประเภท 
เครื่องมือช่าง, โครงการนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่สนใจสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ 
และเพ่ือพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพ่ือไปต่อยอดในการทำงาน 



บทที่ 3 
การออกแบบระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
3.1 การออกแบบระบบงาน (Flow chart)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 การออกแบบและระบบงาน (Flowchart)
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1. Flowchart (การสมัครสมาชิก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2 Flowchart การสมัครสมาชิก 
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2. Flowchart การเข้าสู่ระบบ 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 Flowchart การเข้าสู่ระบบ 
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3. Flowchart การสั่งซื้อสนิค้า 
              

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4 Flowchart การสัง่ซื้อสินค้า 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram)  
 

 
 
รูปที่ 3.5 การเขียน Context Diagram ระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์   
คอมพิวเตอร์ 
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3.3 แผนภาพกระแสการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram) 
1. Data Flow Diagram Level 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 0 ระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ 
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2. Data Flow Diagram Level 1 Process 1 
 

 
 

รูปที่ 3.7  Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบจัดข้อมูลสนิค้า 
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3. Data Flow Diagram Level 1 Process 2 
 

    
รูปที่ 3.8  Data Flow Diagram Level 1 Process 2  ระบบสมัครสมาชิก 
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4. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 
 

รูปที่ 3.9  Data Flow Diagram Level 1 Process 3  ระบบเข้าสู่ระบบ 
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5. Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

รูปที่ 3.10  Data Flow Diagram Level 1 Process 4  ระบบสั่งสินคา้ 
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6. data Flow Diagram Level 1 Process 5 

 
                รปูที่ 3.11  Data Flow Diagram Level 1 Process 5  ระบบยืนยันการซือ้ 
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7. data Flow Diagram Level 1 Process 6 

รูปที่ 3.12  Data Flow Diagram Level 1 Process 6  ระบบใบสั่งซื้อ 
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3.4 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
            

          
รูปที่ 3.13  E-R Diagram  ระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
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3.5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 ออกแบบฐานข้อมูล ระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร ์
  

1. ตารางข้อมูลสมาชิก (tb_member) 
Field Name 

ชื่อฟิลด์ 
Type 

ชนิดของข้อมูล 
Field  Side 

ขนาดของฟิลด์ 
Description 
ใช้เก็บข้อมูล 

 
 

id_member Int 5 รหัสสมาชิก PK 
username Varchar 20 ชื่อผู้ใช ้  
password Varchar 20 รหัสผ่าน  
name Varchar 60 ชื่อลูกค้า  
sex Char 10 เพศ  
email Int 40 อีเมล ์  
tel Char 10 เบอร์โทรศัพท์  
address Varchar 100 ที่อยู ่  
 

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลสมาชิก 
 

2. ตารางข้อมูลสินค้า (tb_product) 
Field Name 

ชื่อฟิลด์ 
Type 

ชนิดของข้อมูล 
Field  Side 

ขนาดขอฟิลด ์
Description 
ใช้เก็บข้อมูล 

 
 

id_product Int 5 รหัสสินค้า PK 
id_category Int 5 รหัสประเภท FK 
name_product Varchar 30 ชื่อสินค้า  
name_product Varchar 30 ชื่อสินค้า  
price Int 10 ราคาสินค้า  
Photo Image  รูปสินค้า  

 
ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลสินค้า 

 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ 



51 

 

3. ตารางข้อมลูรายละเอียดการสั่งซื้อ (tb_order_detail) 
Field Name 

ชื่อฟิลด์ 
Type 

ชนิดของฟิลด์ 
Field  Side 

ขนาดขอฟิลด ์
Description 
ใช้เก็บข้อมูล 

 
 

order_number Int 5 รหัสสินค้า PK 
ref_id_product Int 10 ชื่อสินค้า FK 
ref_id_customer Int 10 จ านวนสินค้า FK 
number Int 20 ราคาสินค้า  
total Int 10 ยอดรวม  
 

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ 
 

4. ตารางข้อมูลประเภทสินค้า (tb_type) 
Field Name 

ชื่อฟิลด์ 
Type 

ชนิดของฟิลด์ 
Field  Side 

ขนาดขอฟิลด ์
Description 
ใช้เก็บข้อมูล 

 
 

id_type Int 6 รหัสประเภทสินค้า PK 
name_type varchar 60 ชื่อสินค้า  
 

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลประเภทสินค้า 
 

5. ตารางข้อมูลประเภทใบเสร็จ (tb_receipt) 
Field Name 

ชื่อฟิลด์ 
Type 

ชนิดของฟิลด์ 
Field  Side 

ขนาดขอฟิลด ์
Description 
ใช้เก็บข้อมูล 

 
 

id_order Int 6 เลขที่สั่งซื้อ PK 
id_recipet Int 6 เลขที่ใบเสร็จ  
name_order varchar 60 ชื่อผู้สั่งซื้อ  
tel_order Int 10 เบอร์โทรศัพท์ผู้สั่งซื้อ  
address_order Varchar 100 ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ  
total_order Int 10 ยอดรวมการสั่งซื้อ  
date_order Date/Time  วันที่สั่งซื้อ  
 

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลการสั่งซื้อ 
 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ 



52 

 

3.6 การออกแบบผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Site map) 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.14 ผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Sitemap) 
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3.7 การออกแบบแผนภาพแนวความคิด (Story Board Design) 
 

 
 

รูปที่ 3.15 แสดงหน้าIndex 
 

 
 

รูปที่ 3.16 แสดงหน้า Login 
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รูปที่ 3.17 แสดงหน้าสมัครสมาชิก 
 

 
 

รูปที่ 3.18 แสดงหน้าหลัก 
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รูปที่ 3.19 แสดงหน้าประเภทของสินค้า 
 

 
 

รูปที่ 3.20 แสดงหน้าตระกร้าสินค้า 
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รูปที่ 3.21 แสดงหน้าวิธีการสั่งซื้อ 
 

 
 

รูปที่ 3.22 แสดงหน้าการช าระเงิน 
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รูปที่ 3.23 แสดงหน้าติดต่อเรา 
 

3.8 การออกแบบสิ่งน าเข้า (Input Design) 
1.  ข้อมลูเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์ฮารด์แวร์คอมพิวเตอร์ 
2.  รูปภาพสินค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
3.  รายละเอียดข้อมูลสินค้า 
4.  การกรอกข้อมูลสมาชิก 
5.  วิธีการช าระเงิน 
6.  วิธีการสั่งซือ้ 
 

3.9 การออกแบบสิ่งน าออก (Output Design) 
1. แสดงออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
2. แสดงการค านวณราคาสินค้าออกทางจอภาพ 
3. มีการออกแบบใบเสร็จสินค้า 

 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 

การพัฒนาระบบการขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้า  
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร ์

 

4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้  
          1. CPU Intel Core I5-6500 3.5GHz 

     2. VGA AMD RTX570series 4GB. 
     3. HDD 500 GB. 
     4. SSD  240 GB. 
     5. RAM DDR3 8GB. 
     6. Flashdrive 32GB. 
     7. Windows 10 Pro 
     8. Printer cannon  
 

4.2 โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา 
     1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6     ใช้ในการทำออกแบบเว็บไซต์  
     2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6         ใช้ในการตัดแต่งรูปภาพ  
     3. โปรแกรม Bootstrap                           ใช้ในการทำเทมเพจ 
     4. โปรแกรม Sublime text                       ใช้ในการเขียนโค้ด 

          5. โปรแกรม Appserv 8.6.0                      ใชจ้ำลองเซิร์ฟเวอร์ 
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 
          โปรแกรม Appserv 8.6.0 

 
 

รูปที่ 4.1 Double Click ที่ตัวโปรแกรม Appserv-win32-8.6.0 
 

 
 

รูปที ่4.2 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือน ในการติดตั้งโปรแกรม ให้กดปุ่ม RUN เพ่ือดำเนินการติดตั้ง 

 



60 
 

      
        

 รูปที ่4.3 รอสักครู่จะปรากฏหน้าจอ Welcome ให้กดปุ่ม Next เพ่ือไปยังหน้าต่อไป 
 

 
 

รูปที ่4.4 กดปุ่ม I Agree เพ่ือยอมรับข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์          
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รูปที ่4.5 กำหนดโฟลเดอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรม AppServ จากนั้นกดปุ่ม Next                    
 

 
 

รูปที ่4.6 เลือกองค์ประกอบ (Components) สำหรับการติดตั้งแล้วกดปุ่ม Next 
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รูปที ่4.7 จะปรากฏหน้าจอสำหรับให้กรอกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ (Server Information) 
ประกอบด้วย ชื่อเซิร์ฟเวอร์ หรือ ยูอาร์แอล (URL), อีเมล์ของผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์, พอร์ตสำหรับใช้งาน 

 

 
 

รูปที ่4.8 ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดค่าสำหรับ MySQL Server ซึ่งต้องระบุรหัสผ่าน (Password) 
 สำหรับ root ,ชุดภาษา (Character Sets and Collations) ที่ใช้หลังจากกำหนดค่าดังกล่าว 

 แล้ว ให้กดปุ่ม Install 
 
 

ใส่ E-mail อะไรก็ได้ 

ใส่ Password ตาม
ต้องการให้กับ My SQL 
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รูปที่ 4.9 กำลังติดตั้งโปรแกรม 
 

 
 

รูปที่ 4.10 เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Finish ระบบจะทำการสตาร์ท (Start)  
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รูปที่ 4.11 ทดสอบว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วโดยการพิมพ์ localhost ที่ ฺBrowser 
 

 
 

รูปที ่4.12 สำหรับองค์ประกอบต่าง ๆ ของ AppServ จะถูกติดตั้งไว้ทีโ่ฟลเดอร์ C:\AppServ 
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รูปที่ 4.13 เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์และพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin 
จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่“ ชื่อผู้ใช้”และ “รหัสผ่าน” ที่ทำ การตั้งไว้ตั้งแต่ตอนลง 

 โปรแกรม โดยชื่อผู้ใช้จะเป็น “root” ส่วนรหัสผ่านนั้นเป็นรหัสที่ตั้งขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 4.14 การตั้งชื่อ database จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ตามความถนดัหรือใช้ชื่อตัวคุณเองก็ได้ 
 

 
 
 

http://localhost/phpmyadmin
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4.4วิธีการนำไปใช้งาน 
         เข้าไปที่โปรแกรม Chrome ตรงช่อง URL ให้ใส่ http://localhost/index.php. 

 
 

รูปที่ 4.15 เข้าสู่ http://localhost/index.php  
หน้า Home จะแสดงคำว่า ยินดีต้อนรับเพ่ือเข้าชมเว็บไซต์ 

 

 
 

รูปที่ 4.16 แสดงหน้า Homeหน้า home เป็นหน้าแรกของ 
                       เว็บไซต์ภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆ ของเว็บไซต์ 
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รูปที่ 4.17 แสดงหน้า home หน้า Login เป็นหน้าที่ผู้ใช้งานจะต้องทำการพิมพ์ 
                   Username และ Password เพ่ือทำการ Login เข้าสู้เว็บไซต์ได้เลย 

 

 
 

รูปที่ 4.18 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบหน้า สมัครสมาชิก เป็นการสมัครสมาชิกเพ่ือเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
โดยจะต้องใส่Username Password และรายละเอียดของผู้ใช้และกดปุ่มสมัครสมาชิกเพ่ือสมัคร

สมาชิก 
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รูปที่ 4.19 แสดงหน้าสมัครสมาชิก 
 

 
 

รูปที่ 4.20 แสดงหน้าสินค้าโดยรวมหนา้ สินค้าโดยรวม เป็นหน้าที่แสดงสินค้าของเว็บไซต์ 
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รูปที่ 4.21 แสดงตะกร้าสินค้าหน้า สินค้า จะบอกคำว่าเพ่ิมตะกร้าสินค้าเพ่ือซื้อสินค้า 
  

 
 

รูปที่ 4.22 แสดงหน้าคำนวณราคาสินค้า 
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รูปที่ 4.23 แสดงหน้าการสั่งซื้อสินค้าหน้าการสั่งซื้อสินค้าจะแสดงข้อมูลราคาท่ีต้อง 
ชำระและที่อยู่ที่จัดส่งของผู้ใช้งาน 

 

 
 

รูปที่ 4.24 แสดงหน้าชำระเงินจะบอกรายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้า 
และจำนวนที่ต้องชำระพร้อมแนบหลักฐาน 

 
 

 



71 
 

 
 

รูปที่ 4.25 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบหน้า Login admin ให้ admin  
ได้ทำการเข้าสู่ระบบในการจัดการสินค้า หรือตัวเว็บไซต์ 

 

 
 

รูปที่ 4.26 แสดงหน้า adminหน้า Admin แสดงข้อมูลสินค้าท้ังหมด  
สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข สินค้าได้ 

 
 

 



บทท่ี 5 
สรุปผลการทำโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 
 1. ไดเ้ว็บไซต์ทีผู่้ศึกษานั้น มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักคอมพิวเตอร์มากขึ้น 

2. ได้เว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถทราบถึงการใช้งานและการบำรงุรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่าง 
      ถูกต้อง 

3. ได้เว็บไซต์ที่ผู้สนใจได้ทดสอบความรู้และความเข้าใจของตนเองได้ 
4. ได้เว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
5. ได้เว็บไซต์ทีผู่้ใช้นั้น สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานของคอมพิวเตอร์ รวมถึง 

      การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
 
 5.1.1 ขนาดโปรแกรมของแต่ละไฟล์ 

ที ่ ชื่อไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 index.php 2 KB หน้าหลักของเว็บไซต์ 
2 how-to-buy.php 4 KB หน้าวิธีชำระเงิน 
3 login.php 5 KB หน้าเข้าสู่ระบบ 
4 register.php 4 KB หน้าสมัครสมาชิก 
5 profile.php 4 KB หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้งาน 
6 my_order.php 3 KB หน้าประวัติสั่งซื้อ 
7 product-detail.php 1 KB หน้ารายละเอียดสินค้า 
8 cart.php 8 KB หน้าตะกร้าสินค้า 
9 confirm_order.php 6 KB หน้ายืนยันสั่งซื้อ 
10 saveorder.php 4 KB หน้าบันทึกการสั่งซื้อ 
11 login_admin.php 5 KB หน้าล็อกอินแอดมิน 
12 list_admin.php 4 KB หน้ารายชื่อแอดมิน 
13 list_product_type.php 4 KB หน้าประเภทสินค้า 
14 list_product.php 5 KB หน้ารายการสินค้า 

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ต่อ) 
 

 5.1.2 ข้อผิดพลาดที่มีต่อการออกแบบระบบงาน 
  1. ผิดพลาดเกี่ยวกับฐานขอ้มูลบ่อยครั้ง 

2. แบ่งเวลางานไม่ดี ทำให้โปรแกรมสำเร็จช้าและไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 
3. ช่วงแรกยังไม่ชำนาญในการใช้โปรแกรมจึงเกิดความล่าช้า 
4. โค้ดปัญหาไม่สามารถ Run ได้ โค้ดทับซ้อนกันเปิดไม่ติด 
5. การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มไม่ต่อเนื่องทำให้งานล่าช้าและผิดแผนที่วางไว้ 

5.1.3 ข้อผิดพลาดที่มีในโปรแกรม 
 1. ไม่รู้จักวิธีการติดตัง้เซิรฟ์เวอร์ 

2. โค้ดท่ีเขียนผิดพลาดและ Run ไม่ได้ 
3. Run โปรแกรมในโน๊ตบุ๊คไม่ได้ 
4. เชื่อมฐานข้อมูลสำเร็จแต่ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ 

  5. ไม่รู้จักวิธีการกรอกข้อมูลในฐานขอ้มูล 
  6. ตั้งชื่อฐานข้อมลูช้า กบั บุคคลอ่ืนจึงต้องทา การเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลใหม่ 

7. ตัวโปรแกรมกับตวับราวเซอร์ภาพไม่ตรงกัน 
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. คอมพิวเตอร์มีอาการชำรุด หน้าจอค้าง ต้องเปลี่ยนมาใช้ Note Book ในการทำงานแทน 
2. สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการทำงานไม่ตรงกัน 
3. โค้ดปัญหาไม่สามารถ Run ได้ โค้ดทับซ้อนกันเปิดไม่ติด 
4. การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มไม่ต่อเนื่องทำให้งานล่าช้าและผิดแผนที่วางไว้ 
5. เครื่องปริ้นเอกสารคาดเคลื่อนเป็นปัญหาไม่ตรงตามท่ีกำหนด 
 

ที ่ ชื่อไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 

15 add_product.php 7 KB หน้าเพิ่มรายการสินค้า 

16 add_product_typephp 4 KB หน้าเพ่ิมประเภทสินค้า 
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5.3 สรุปเวลาการทำงานจริง (Gantt Chart)  

 
ตารางท่ี 5.2 สรุปเวลาการดำเนินงานจริง 

 
หมายเหตุ      เส้นสีดำ  คือ  ระยะเวลาที่กำหนด 

    เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการดำเนินงานจริง 

รายการ  
ภาคเรียนที่ 1 

กรกฎาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63 ตุลาคม 63 
ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
อบรมการทำโครงการ 
ปวช.3 และปวส.2 

                21-22 
กรกฎาคม  63 

เสนอหัวข้อ ATC.01                  24 กรกฎาคม  63 
ประกาศผลรอบที่ 1                  29  กรกฎาคม 63 

เสนอหัวข้อ รอบที่ 2                 31  กรกฎาคม 63 
ประกาศผล รอบที ่2                 3  สิงหาคม 63 
ส่งบทที่ 2                 9-31 สิงหาคม 63 

ส่งบทที่ 3                 1-20 กันยายน 63 

สอบโครงการเอกสาร 
ATC.03 คร้ังที่ 1 

                1-5 ตุลาคม 63 

ประกาศผลสอบ                 20 ตุลาคม 63 

ส่งความคืบหน้า 50%                 21-31 ตุลาคม 63 

บรรณานุกรม                 15-31 ตุลาคม 63 

รายการ 
 ภาคเรียนที่ 2 

ธันวาคม 63 มกราคม 64 กุมภาพันธ์ 64 มีนาคม 64 ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหน้า 100 %                 1 ธันวาคม 2563 

สอบ ระดับปวส.2 
ATC.03 คร้ังที่ 2  

                12 ธันวาคม 2563 

ส่ง ATC.06                 20 มกราคม 2564 

ส่งบทที่ 4                  31 มกราคม 2564 

ส่งบทที่ 5                 10 กุมภาพันธ์ 2564 

ส่งรูปเล่ม  และค่าเข้าเล่ม                 26 กุมภาพันธ์ 2564 

ส่งไฟล์เอกสาร โปรแกรม                 10 มีนาคม 2564 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจริง 

 
ตารางท่ี 5.3 สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจริง

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา (บาท) 
1 กระดาษ A4 2 รีม 240  
2 ค่าหมึกเครื่องพิมพ์     4 ตลับ 800 
3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร   1 เล่ม 240 
4 ค่าตลับหมึกเอกสาร   1 ตลับ 360 
5 ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 อัน 299 

รวมเป็นเงิน 1,939 
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ภาคผนวก 

- ใบขอเสนออนุมัติโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.01) 
- ใบขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ (ATC.02) 
- ใบขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.03) 
- ใบบันทึกรายงานความคืบหน้า อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ATC.04) 
- ใบบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
- ใบขออนุญาตอาจารย์ที่่ปรึกษาร่วมจัดทำเอกสารบทที่ 4-5 (ATC.06) 
- ใบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (ATC.07) 
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ประวัติผู้จัดทำโครงการ 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล    นายธนพันธ์ มีสัตย์ธรรม 

ชื่อเล่น     ใส 

อายุ     20 ปี 

เกิดเม่ือวันที่    30 พฤษภาคม 2543 

ปัจจุบันอาศัยอยู่    39 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 

     จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 

เบอร์โทรศัพท์    096-434-7800 

E-mail     numsai007@hotmail.com  

Line ID     sainakup 

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ปัจจุบัน กำลังศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ประวัติผู้จัดทำโครงการ 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล    นายพรเทพ สนธิอุดม 

ชื่อเล่น     กาย 

อายุ     20 ปี 

เกิดเม่ือวันที่    15 พฤศจิกายน 2543 

ปัจจุบันอาศัยอยู่    55 หมู่8 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง 

     จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10130 

เบอร์โทรศัพท์    081-356-6186 

E-mail     bomt_1150@hotmail.com 

Line ID     narutoiv 

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ปัจจุบัน กำลังศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 




