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บทคดัย่อ 

 ระบบขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ประเภทเว็บไซต์ขาย อุปกรณ์ด าน ้ าและว่ายน ้ า
วตัถุประสงค์ของโครงการน้ีจดัท าข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้การซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
ประหยดัเวลาในการเดินทาง และ มีระบบการซ้ือสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัและใชง้านไดง่้าย 
 เวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ ประเภท อุปกรณ์ด าน ้า และวา่ยน ้า เป็นเวบ็ไซตข์ายของออนไลน์ท่ี
ช่วยให้สามารถดูสินค้าได้ทุกอย่างภายในเว็บไซต์ โดยจะมีระบบ Login ซ่ึงจะมีเพียงแอดมินของ
เวบ็ไซตเ์ท่านั้นท่ีจะสามารถเขา้ใชง้าน ปรับปรุง เพิ่ม-ลด แกไ้ข ขอ้มูลของสินคา้ไดเ้พื่อรักษาความปลด
ภยั 
 ผูเ้ขา้ใช้ระบบจะสามารถเปิดเขา้ใช้งานเวบ็ไซต์เก่ียวกบัสินคา้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบัธุรกิจ
การคา้และสร้างความสะดวกในการตรวจสอบสินคา้ภายในร้าน เพื่อตอบสนองตวามตอ้งการของผูเ้ขา้
ใชเ้วบ็ไซตท่ี์เราจดัข้ึน ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดค้  านึงถึงความสามารถในกาตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
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ช่วยเหลือมาโดยตลอดจนโครงการส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
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ค ำน ำ 
 การจดัท าโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ 3204 – 8501 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงการขายสินค้าออนไลน์
ประเภท อุปกรณ์ด าน ้ า และวา่ยน ้ า โดยมีการสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อน าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจในการจดัท า
เวบ็ไซต ์
 เวบ็ไซตท่ี์ทางคณะผูจี้ดท าไดจ้ดัท านั้น ประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัการจดัสต็อกสินคา้ การ
เพิ่ม ลบ และบนัทึกสินคา้ เพื่อให้เขา้ใจในระบบสต็อกสินคา้ ส่วนประกอบต่าง ๆภายในระบบ การ
สมคัรเป็นสมาชิก การเลือกซ้ือสินคา้ การช าระเงินผา่นช่องทางต่าง ๆ และสามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด รู้จกัแกไ้ขและป้องกนัภยัคุมคามทางคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ไดอี้กดว้ย รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือประกอบเป็นอาชีพเพื่อหา
รายไดเ้สริมอีกดว้ย 
 หากโครงการน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ดัท า ขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี และจะด าเนินการ
พฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ 
E-Commerce หรือ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินธุรกิจโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีองค์กรไดว้างไว ้เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการ การโฆษณา
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่จะเป็นโทรศพัท ์โทรทศัน์ วิทยุ หรือแมแ้ต่อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร โดยการลดบทบาทองคป์ระกอบ
ทางธุรกิจลง เช่น ท าเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดงัเก็บสินคา้ ห้องแสดงสินคา้ รวมถึงพนกังาน
ขาย พนกังานแนะน าสินคา้ พนกังานตอ้นรับลูกคา้ เป็นตน้ จึงลดขอ้จ ากดัของระยะทาง และเวลาลง
ได ้

การท าเวบ็ไซตข์ายของออนไลน์นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะมีคู่แข่งมากมาย คณะผูจ้ดัท าจึงได้
ท าเวบ็ไซตซ้ื์อขายออนไลน์ อุปกรณ์ด าน ้าและวา่ยน ้า ข้ึนมา เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของคน
รุ่นใหม่ ท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย ในการซ้ือของออนไลน์ และยงัจดัท าเวบ็ไซตน้ี์ข้ึนมาเพื่อเป็น
แหล่งความรู้ให้กบัผูท่ี้สนใจ ในการท าเวบ็ไซตซ้ื์อขายของออนไลน์ มาศึกษาและน าไปปรับใชก้บั
เวบ็ไซตข์องตนเอง ในคร้ังน้ีทางคณะผูจ้ดัท าจึงเห็นสมควรท่ีจะจดัท าโครงการเร่ือง “เวบ็ไซตข์าย
สินค้าออนไลน์อุปกรณ์ ด าน ้ าและว่ายน ้ า” เพื่อแสดงความส าคัญของการพัฒนาการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑผ์า่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซตซ้ื์อขายออนไลน์น้ีข้ึนมา เพื่อใหผู้ส้นใจในการเรียนรู้
ไดม้าศึกษาและเรียนรู้การซ้ือขายสินคา้จากเวบ็ไซตซ้ื์อขายออนไลน์ไดม้ากข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงกำร 

1. เพื่อพฒันาเวบ็ไซตท์างดา้นการขายสินคา้เก่ียวกบั อุปกรณ์ด าน ้าและวา่ยน ้า 
2. เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์ 
3. เพื่อพฒันาทกัษะการออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อไปต่อยอดในการท างาน 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ส่วนของสมาชิก 
1.1 ระบบสามารถสมคัรเป็นสมาชิกได ้
1.2. ระบบสามารถ login และ logout ได ้

2. ส่วนของผูดู้แลระบบ 
  2.1 สามารถเพิ่มหรือลบสินคา้ได ้
  2.2 ระบบสามารถแกไ้ขรายการสินคา้ได ้
  2.3 ระบบสามารถใหข้อ้มูลสินคา้กบัสมาชิกได ้
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.  ไดเ้วบ็ไซตท์างดา้นการขายสินคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์ด าน ้าและวา่ยน ้าต่างๆ 
2. ไดผู้ท่ี้สนใจเขา้มาชมเวบ็ไซตข์องเราผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต 
3. ไดค้วามรู้และวธีิการด าเนินงานการท าเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการท างานจริง 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1 
มิถุนำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กันยำยน 62 

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

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ้ ATC.01โครงการ รอบท่ี 1

เอกสารบทท่ี 1 
                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้ รอบท่ี 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอ้ออนไลน์ 
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 2                  8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 3                  15-31  กรกฎาคม 62 

สอบน าเสนอโครงการ (รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 50%                  9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60%                  16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70%                  23-30 กนัยายน 62 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกำยน 63 ธันวำคม 63 มกรำคม 63 กมุภำพนัธ์ 63 ระยะเวลำ 

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

ส่งความคืบหนา้ 90%                  1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                  9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบน าเสนอโครงการ ระดบัปวส.2                   16 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธนัวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4                   6-19 มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5                  20-26  มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท าโครงการ                 26-30  มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี  ช าระค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุมภาพนัธ์ 63 

ตำรำงที1่.1 แผนการด าเนินงาน 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. ใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชเ้พื่อออกแบบสร้างเวบ็ไซต ์
2. ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการตดัต่อรูปภาพแต่งเวบ็ไซต ์
3. Computer และ Notebook 

 
1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ 
1 กระดาษ A4 2 300 
2 หมึก 1  500 
3 ค่าเขา้เล่ม 1  250 
4 แผน่ CD 2 40 
5 ตลบัใส่แผน่ CD 1 50 
6 ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนและสมุด 10 500 

รวมเป็นเงิน 1,640 
ตำรำงที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
ระบบงานและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ระบบงานในปัจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 Flow chart ระบบงานปัจจุบนั 
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ในโลกปัจจุบนัมีความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งดา้น การคมนาคม และ
ดา้นการติดต่อส่ือสาร Internet จึงเขา้มามีส่วนส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดต่อซ้ือขายสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
  การซ้ือขายปัจจุบนัผูซ้ื้อบางกลุ่มมีความต้องการสินค้าท่ีหาได้ยาก หรือสินค้าท่ีมาจาก
ต่างประเทศ จึงให้ยากต่อการซ้ือสินคา้ และสินคา้บางชนิดก็เป็นสินคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บความนิยมทาง
ทอ้งตลาด จึงท าให้การซ้ือขายทางทอ้งตลาดนั้นหาไดย้าก หรือในบางกรณีสินคา้ท่ีตอ้งการอยูไ่กล
จากท่ีอยู่อาศยัจากผูซ้ื้อท าให้การคมนาคมเป็นไปได้ยาก จึงท าให้การซ้ือขายสินคา้ผ่านเว็บไซต์  
หรือระบบ E-Commerce เขา้มาช่วยเป็นตวัเลือกในการซ้ือขายสินคา้ โดย E-Commerce มีช่ือท่ีแปล
เป็นภาษาไทยวา่ “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์” โดยความหมายของค าวา่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีผูใ้หค้  า
นิยามไวเ้ป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีค  าจ  ากดัความใดท่ีใชเ้ป็นค าอธิบายไวอ้ยา่งเป็นทางการ ในภาครวม
นั้น E-Commerce ในท่ีรู้จกักนัทัว่ไป คือการซ้ือขายสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมเป็น
อย่างมาก แต่ก็มีช่องโหว่มากมายในการซ้ือขาย ผ่านเวบ็ไซต์ ยกตวัอย่างเช่น การโกงลูกคา้ โดย
ผูข้ายให้ผูซ้ื้อโอนเงินผา่นทางธนาคารเขา้บญัชีก่อนไดรั้บสินคา้ จากนั้นผูข้ายก็ไม่ท าการส่งสินคา้
ใหลู้กคา้ตามท่ีก าหนดไว ้ท าใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไวว้างใจท่ีจะท าการซ้ือขาย  ผา่นเวบ็ไซต ์  จึง
ตอ้งมีระบบการกระท าท่ีท าให้ลูกค้าไวว้างใจในการซ้ือขาย เช่น สามารถเช็คประวติัของผูข้าย 
สามารถติดต่อผูข้ายไดโ้ดยตรง โดยมีเบอร์โทรศพัท์และท่ีอยู่จริงตามบตัรประชาชนก ากบั มีการ
ออกใบเสร็จ ใบซ้ือขาย และใบส่งของ เป็นหลกัฐานแก่ลูกคา้เพื่อความมัน่ใจของลูกคา้ในการซ้ือ
ขาย 
 การขายสินคา้ผ่านเว็บไซต์คือ การท าให้ลูกคา้มัน่ใจ และไวว้างใจผูข้ายสินคา้มากท่ีสุด 
คณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าระบบขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีมีระบบการขายท่ีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนในการท างานมีการออกใบเสร็จยืนยนัในการซ้ือสินคา้ให้แก่ลูกลูกคา้ผ่านทาง E-mail มี
ระบบสมาชิกท่ีจะท าให้ลูกคา้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีการส่ง SMS เขา้โทรศพัทมื์อถือ ของผู ้
ซ้ือเม่ือโอนเงินเขา้บญัชีโดยอตัโนมติั หากผูซ้ื้อตอ้งการท่ีจะสอบถามรายละเอียดสินคา้แก่ผูข้าย      
ก็สามารถท าการสอบถามไดท้นัทีผ่านหน้า Chat ในระบบของเราตลอดระยะเวลาในการท างานท่ี
ก าหนดไว ้หากนอกเวลางาน สามารถฝากขอ้ความไวห้รือ โทรมาสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง     
จึงท าใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บสินคา้อยา่งแน่นอน 
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2.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบงานปัจจุบัน 

1. การท่ีผูข้ายไม่มัน่ใจวา่ลูกคา้มีตวัตนอยูจ่ริงหรือไม่ จะเป็นบุคคลเด่ียวกบัท่ีแจง้สั่งซ้ือสินคา้
หรือไม ่มีความสามารถในการท่ีจะจ่ายสินคา้และบริการหรือไม่ 

2. E-Commerce ยงัมีประเด็นเชิงนโยบายท่ีท าให้รัฐบาลตอ้งเขา้มาก าหนดมาตรการเพื่อให้
ความคุม้ครองกบัผูซ้ื้อและผูข้ายดว้ยเช่นกนั และมาตรการเร่ืองระเบียบท่ีจะก าหนดข้ึนตอ้ง
ไม่ขดัขวางการพฒันาเทคโนโลย ี 

3. ความไม่ปลอดภยัของขอ้มูลขาดการตรวจสอบการใชบ้ตัรเครดิตบนอินเทอร์เน็ตขอ้มูลบน
บตัรเครดิตอาจถูกดกัฟังหรืออ่านเพื่อเอาช่ือ และหมายเลขบตัรเครดิตไปใชโ้ดยท่ีเจา้ของ
บตัรเครดิตไม่รู้ การส่งขอ้มูลจึงตอ้งมีการพฒันาวิธีการเขา้รหัสท่ีซับซ้อนหลายขั้นตอน
เพื่อใหข้อ้มูลของลูกคา้ไดรั้บความปลอดภยัสูงสุด  

4. ผูซ้ื้อไม่มัน่ใจเร่ืองการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ ขอ้มูลส่วนบุคคลเช่น ไม่มัน่ใจว่าจะมี
ผูน้ าหมายเลขบตัรเครดิตไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีมิชอบ 
 

2.3 การวเิคราะห์ความต้องการระบบใหม่ 
1. ในขั้นตอนการซ้ือสินคา้ จ  าเป็นตอ้งให้ลูกคา้ท าการโอนเงินเขา้บญัชีก่อนท่ีจะท าการส่ง

สินคา้ให้ลูกคา้ แลว้การสั่งซ้ือสินคา้จ าเป็นตอ้งให้มีการ Login เขา้สู่ระบบของเราก่อนถึง
จะสามารถซ้ือสินคา้ สั่งซ้ือสินคา้ได ้นัน่ท าให้มัน่ใจไดว้่าลูกคา้คนไหนเป็นคนสั่งสินคา้         
เพราะลูกคา้ไดมี้การ Login ในระบบแลว้นัน่เอง 

2. มีการศึกษากฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลงั และยงัใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีมีข้ึนอยู่เร่ือย เพื่อให้เป็นการพฒันาระบบและไม่ขดัขวางการพฒันา
ของเทคโนโลย ี

3. มีการใส่รหสัประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัรและของเจา้ของบตัรเครดิต เพื่อใหไ้ม่เกิด
ความเส่ียงในการใชบ้ตัรเครดิต ท่ีถูกขโมยมาเพื่อการซ้ือสินคา้ 

4. มีการป้องกนัการเขา้ถึงของระบบเพื่อไม่ใหใ้ครเขา้มาน าขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ออกไปได ้
และทางผูดู้แลไม่มีการกระท าแบบนั้นได ้
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2.4 ทฤษฎีและระบบงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 การพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถซ้ือขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ท่ีเรียกว่า“การค้า
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ซ่ึงช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากเก่ียวกบัการซ้ือ
ขายสินคา้ไดอ้ยา่งยอดเยี่ยม ระบบอีคอมเมิร์ซไดเ้ขา้มาแทนท่ีวิธีการซ้ือขายสินคา้ในรูปแบบเก่า ๆ 
ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ในขณะเดียวกนับริษทัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ก็เร่งพฒันาซอฟต์แวร์ให้มี
ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งสร้างระบบอีคอมเมิร์ซให้ง่ายต่อการใช้งานมากข้ึน
ลกัษณะขั้นตอนการสั่งซ้ือสินคา้จากเว็บไซต์ท่ีพบเห็นทัว่ไปนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการเดียวกนั  
โดยสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัคือ 
 - เวบ็เพจหนา้ร้าน (Store Front) คือ หนา้เวบ็เพจส าหรับใชใ้นการสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ 
จากร้านคา้ 
 - เวบ็เพจหลงัร้าน (Back Office) คือเวบ็เพจท่ีใชเ้ฉพาะบุคลากรของร้านคา้ซ่ึงผูใ้ชง้านภายนอก
ไม่สามารถเข้ามาในส่วนน้ีได้ ประโยชน์เพื่อก าหนดรายละเอียดต่างท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้หน้าเวบ็
ร้านคา้  
 ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่ไดห้ยุดอยูแ่ค่นั้นต่อมาไดมี้การพฒันาระบบต่าง ๆ ข้ึนมากมาย
ท่ีน ามาใชท้างธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการขายสินคา้ออนไลน์ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาระบบหรือ
โปรแกรมท่ีเขา้มาช่วยในการสนบัสนุนการขายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
ปัจจุบนัมีการท าธุรกิจผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนมากมายโดยมีรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. การประกาศซ้ือขายเป็นรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce ท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจประกาศ
ความตอ้งการซ้ือขายสินคา้ของตนไดภ้ายในเวบ็ไซต์โดยเวบ็ไซต์จะท าหน้าท่ีเหมือนกระดานข่าว
และตวักลางในการแสดงขอ้มูลสินคา้ต่าง ๆ และหากมีคนสนใจสินคา้ท่ีประกาศไวก้็สามารถติดต่อ
ตรงไปยงัผูป้ระกาศไดท้นัทีจากขอ้มูลท่ีประกาศอยูภ่ายในเวบ็ไซต ์
 2. เวบ็ไซต์แคทตาล็อกสินคา้ออนไลน์เป็นเว็บไซต์ท่ีมีรายละเอียดแสดงขอ้มูลสินคา้รูปภาพ
และรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลการติดต่อในกรณีท่ีสนใจจะซ้ือสินคา้แต่จะไม่มีระบบการช าระ
เงินหรือสั่งซ้ือสินคา้ 
 3. ร้านคา้ออนไลน์เป็นเวบ็ไซต์ E-Commerce ท่ีมีทั้งระบบการจดัการสินคา้ระบบตะกร้าสินคา้
Shopping Cart ระบบการช าระเงินรวมถึงการขนส่งสินคา้ครบสมบูรณ์แบบท าใหผู้ซ้ื้อสามารถสั่งซ้ือ
สินคา้ท าการช าระเงินผา่นเวบ็ไซตไ์ดท้นัที 
 4. การประมูลสินคา้เป็นเวบ็ไซต์ E-Commerce ท่ีมีรูปแบบของการน าสินคา้ไปประมูลขายกนั
โดยจะเป็นการแข่งขนัใน การเสนอราคาสินคา้หากผูใ้ดเสนอราคาสินคา้ได้สูงสุดในช่วงเวลาท่ี
ก าหนดก็จะชนะการประมูลและสามารถซ้ือสินคา้ช้ินนั้นไปได ้ดว้ยราคาท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยส่วน
ใหญ่สินคา้ท่ีน ามาประมูล หากเป็นสินคา้ใหม่ 
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 ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต (Internet) อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีก่อตั้ง
ข้ึนโดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนั มีช่ือ
เรียกสมัยนั้ นว่า“อาร์ปาเน็ต”การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์จ านวนมากเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนและการส่ือสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ส่งผลให้อาร์ปาเน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เพราะมีองค์กรทางทหารและมหาวิทยาลยั น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัเครือข่ายเป็นจ านวน
มาก ในปี พ.ศ.2532 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัเครือข่ายมากกว่า10,000เคร่ืองทัว่โลก และ
เครือข่ายน้ีไดถู้กขนานนามใหม่วา่“อินเทอร์เน็ต” 
การส่ือสารข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะมีข้อก าหนดท่ีเป็นมาตรฐาน หรือท่ีเรียกว่า“โพรโทคอล 
(Protocol)”โดยพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูลอินเทอร์เน็ตจะใช้โครงสร้างแบบTCP/IPย่อมาจาก
“Transmission Control Protocol/Internet Protocol” (TCP/IP Model) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีว่าดว้ยการ
ก าหนดวิธีการติดต่อส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ท าให้คอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถเช่ือมต่อเขา้หากนั และติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้
 ความรู้เก่ียวกบัการวเิคราะห์และออกแบบระบบการวเิคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
คือ การศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของการท างานและปัญหาในระบบงานหน่ึงๆ และคน้หาแนวทางแกไ้ข 
(Solutions) วางโครงสร้างรูปแบบของระบบงาน (Design) เพื่อน ามาพฒันาให้ระบบงานท่ีวิเคราะห์
และออกแบบมีประสิทธิภาพในแง่การปฏิบติัมากท่ีสุด ส่วนการออกแบบระบบก็คือ การน าเอาความ
ต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนหรือเรียกว่าพิมพ์เขียวโมเดลท่ีใช้ส าหรับการพฒันาระบบ 
รูปแบบของภาพ เช่น ไดอะแกรม (Diagram) หรือ แผนภูมิ (Chart) เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

สัญลกัษณ์ระบบกระแสข้อมูล 
 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงสัญลกัษณ์ระบบกระแสขอ้มูล 

 
แผนภาพแสดงการไหลกระแสของขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) Data Flow Diagram

เป็นเคร่ืองมือของนกัวเิคราะห์ระบบท่ีช่วยใหส้ามารถเขา้ใจกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน
ซ่ึงทราบถึงการรับส่งข้อมูลการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานซ่ึงเป็น
แบบจ าลองของระบบแสดงถึงการไหลของข้อมูลทั้ง INPUT และ OUTPUT ระหว่างระบบกับ
แหล่งก าเนิดรวมทั้งปลายทางของการส่งขอ้มูลซ่ึงอาจเป็นแผนก บุคคล หรือระบบอ่ืนโดยข้ึนอยูก่บั
ระบบงานและการท างานประสานงานภายในระบบนั้นนอกจากน้ียงัช่วยให้รู้ถึงความตอ้งการขอ้มูล
และขอ้บกพร่อง(ปัญหา)ในระบบงานเดิมเพื่อใชใ้นการออกแบบการปฏิบติังานในระบบใหม่ 
Data Flow Diagram (DFD) เป็นภาพแสดงการเปล่ียนแปลงข้อมูลในขณะไหลผ่านกระบวนการ
ท างานต่าง ๆของระบบสารสนเทศDFDจึงเป็นโครงสร้างของระบบงานสารสนเทศท่ีส่ือเขา้ใจใน
การท างานของระบบงานในรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสข้อมูลและ Process DFD
ภายใน DFD ท  าให้เราเขา้ใจส่วนประกอบของงาน เขา้ใจการใชข้อ้มูลในแต่ละ Process และขอ้มูลท่ี
เป็นผลจากการท างาน Process โดยโครงสร้างจะเร่ิมจากระดบัสูงสุดซ่ึงจะแสดงส่วนท่ีอยู่ภายนอก
ระบบ ส่วนน้ีส าคญัเพราะวา่เป็นส่วนท่ีบอกวา่ระบบนั้น ๆ ไดรั้บขอ้มูลมาจากท่ีใด และผลลพัธ์ต่าง 
ๆ ท่ีใด และผลลพัธ์ต่าง ๆ ถูกส่งไปท่ีใดบา้ง DFD ในระดบัลึกลงไปจะไม่แสดงส่ิงท่ีอยู่นอกระบบ 

สัญลกัษณ์  ( Symbol ) ความหมาย  ( Symbol  Name ) 
 
 
 

Source Destination สัญลกัษณ์ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกระบบ 

 
 Process สัญลกัษณ์การประมวลผล 

 
 
 

Data Store สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูล 

 
 

Data Flow สัญลกัษณ์เส้นทางการไหลของขอ้มูล 
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คือ ไม่มีส่ิงน้ีเป็นส่วนประกอบโดยปกติ จะวางแหล่งท่ีมาของขอ้มูลไวท้างซ้ายมือของ DFD และ
ส่วนภายนอกท่ีรับผลลพัธ์ของระบบจะอยู่ทางขวามือ ทั้งน้ีเพื่อให้อยู่ในรูปแบบของกระแสขอ้มูล
จากซ้ายไปขวา แต่หลาย ๆ กรณีน้ี เราจะวางขอ้มูลและผลลพัธ์ไวใ้นท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะอยู่เหนือ 
Process หรือใต้ Process ก็ได้ DFD ระดับรองลงมา (Low-Level Data Flow Diagram) คือส่วนท่ี
แสดงระบบย่อยลงมาจาก DFD ท่ีกล่าวมาหรือเรียกว่าระดับแม่เม่ือระดับแม่ไม่สามารถแสดง
รายละเอียดทั้งหมดไดเ้ป็นตอ้งแตก Level ยอ่ยออกมาเพื่อแสดงการประมวลผลนั้นตามขั้นตอนการ
ท างานใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 
สัญลกัษณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 

สัญลกัษณ์ ช่ือเรียก ความหมาย 

 
Entity องคป์ระกอบมูลฐาน 

 
Weak entity 

เอนทิต้ี ท่ีไม่ มี  attribute เป็นของ
ตนเอง 

 
Relationship ความสัมพนัธ์ 

 
Identifying relationship 

ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวพนัธ์เพื่อผ่าน
ไปยงั owner (ใชก้บั weak entity) 

 
Attribute คุณสมบติัเฉพาะของเอนทิต้ี 

 
Key attribute 

Attribute ของ เอน ทิ ต้ี ท่ี ค่ า ของ 
Attribute ไม่เท่ากนั 

 
Multi-valued attribute 

Attribute ของเอนทิต้ีหน่ึงมีค่าได้
มากกวา่ 1 ค่า 

 
Derived attribute 

Attribute ท่ีสมารถค านวณหาค่าได้
จาก Attribute อ่ืน 

 
Composite attribute 

Attribute ท่ี ส า ม า ร ถ แ บ่ ง แ ย ก
ออกเป็น attribute ยอ่ยได ้

 
ตารางท่ี 2.2 แสดงสัญลกัษณ์ในการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
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ทฤษฎกีารใช้โปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 
   Photoshop  เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใชส้ าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพ
กราฟฟิก ไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพ ไม่วา่จะเป็นงานดา้นส่ิงพิมพ ์นิตยสาร และงานดา้นมลัติมีเดีย อีก
ทั้งยงัสามารถ Retouching ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมสูงมากในขณะน้ี เรา
สามารถน าโปรแกรม Photoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆใหก้บัภาพและตวัหนงัสือ 
การท าภาพขาวด าและการท าภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การน าภาพต่าง ๆ มารวมกนั การ Retouch 
ตกแต่งภาพ เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ โปรแกรม Photoshop ยงัเป็นโปรแกรมสร้างและแกไ้ขรูปภาพ
อยา่งมืออาชีพโดยเฉพาะนกัออกแบบในทุกวงการยอ่มรู้จกัโปรแกรมตวัน้ีดี โปรแกรม Photoshop 
เป็นโปรแกรมท่ีมีเคร่ืองมือมากมายเพื่อสนบัสนุนการสร้างงานประเภทส่ิงพิมพ ์งานวิดีทศัน์ งาน
น าเสนอ งานมลัติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ในชุดโปรแกรม Adobe 
Photoshopจะประกอบดว้ยโปรแกรมสองตวัไดแ้ก่ Photoshop และ Image Ready การท่ีจะใชง้าน
โปรแกรม Photoshopคุณตอ้งมีเคร่ืองท่ีมีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล 
และมีหน่วยความจ าท่ีเพียงพอ ไม่เช่นนั้นการสร้างงานของคุณคงไม่สนุกแน่ 
ลกัษณะงานทีเ่หมาะสมกบัโปรแกรม Photoshop  
งานท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านโปรแกรม Photoshop CS6 มีหลากหลายมา แลว้แต่ความตอ้งการของ
ผูอ้อกแบบเช่น งานรีทชัภาพ งานอาร์ทเวิร์ค งานโปสเตอร์ โปรชวัร์ แบนเนอร์ เป็นตน้ 

 
 

รูปท่ี 2.2 หนา้ต่างโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
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รายละเอยีดส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 
1. Application Menu (แอพพลิเคชัน่เมนู) จะเป็นแถบเคร่ืองมือท่ีเก็บปุ่มค าสั่งท่ีใชง้านบ่อย 

ๆ เอาไว ้เช่นเปิดโปรแกรมBridgeหมุนพื้นท่ีท างานยอ่ขยายภาพ, จดัเรียงวนิโดวภ์าพและจดั
องคป์ระกอบของเคร่ืองมือตามพื้นท่ีใชง้าน (Workspace)  

2. Tools Control Menu (ทูลคอลทลเมนู) ประกอบดว้ยกลุ่มค าสั่งต่าง ๆท่ีใชจ้ดัการกบัไฟล,์ 
ท  างานกบัรูปภาพและใชก้ารปรับแต่งการท างานของโปรแกรมโดยแบ่งเมนูตามลกัษณะงาน
นอกจากน้ีบางเมนูหลกัจะมีเมนูยอ่ยซอ้นอยู ่โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย ซ่ึงคุณตอ้งเปิดเขา้ไปเพื่อ
เลือกค าสั่งภายในอีกที  

3. Stage (สเตช) เป็นพื้นท่ีวา่งส าหรับแสดงงานท่ีก าลงัท าอยู ่
4. Tool (ทูล) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวาด 

ตกแต่ง และแกไ้ขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก ดงันั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ย 
ๆ กนัไวใ้นปุ่มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียมอยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ เพื่อบอกให้รู้วา่
ในปุ่มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 

5. Panel Menu ( พาเนลเมนู ) เป็นวินโดวย์่อย ๆ ท่ีใช้เลือกรายละเอียด หรือค าสั่งควบคุม
การท างานต่าง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้
ส าหรับเลือกสี , พาเนลInfoใช้แสดงค่าสีตรงต าแหน่งท่ีช้ีเมาส์รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพื้นท่ีท่ี
เลือกไวP้hotoshopเป็นโปรแกรมในชุด Creative Suite 6หรือเรียกสั้ นๆว่าCS6ซ่ึงใช้ส าหรับสร้าง
และตกแต่งภาพกราฟิกซ่ึงมีประสิทธิภาพและมีช่ือเสียงมากโปรแกรมหน่ึงด้วยความสามารถท่ี
หลากหลายทั้งการสร้างภาพใหม่และตกแต่งภาพด้วยเคร่ืองมือและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ จึงท า
ให้Photoshopเป็นโปรแกรมส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งมีติดตั้งใช้งานในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้งาน
ส่วนใหญ่ในท่ีน้ี ขอกล่าวถึง Photoshop ท่ีไดผ้า่นการพฒันามาจนถึงเวอร์ชัน่ท่ี 12 ซ่ึงมีช่ือเรียกอยา่ง
เป็นทางการว่า  Adobe Photoshop CS6 โดยในเวอร์ชันน้ีจะแบ่งออกเป็น  2 เวอร์ชั่นย่อยคือ 
Photoshop CS6 และ  Photoshop CS6 ซ่ึงทั้ ง  2 เวอร์ชั่นน้ีมีความสามารถแตกต่างกันออกไป
Photoshop CS6 เป็นเวอร์ชัน่แบบธรรมดาท่ีเนน้การท างานดา้นการตกแต่งตดัต่อภาพถ่ายเป็นเวอร์
ชัน่ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายเพราะมีฟังกช์นัการท างานพื้นฐานท่ีครบถว้นPhotoshopCS6ไดเ้พิ่ม
ความสามารถนอกเหนือจากการตกแต่งและการตดัต่อคือการท างานดา้น 3D (3 มิติ) ให้รูปทรงมี
แสงเงาสมจริง สร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ย Timeline แต่ Photoshop CS6ไม่วา่จะเวอร์ชัน่ธรรมดาหรือ
เวอร์ชัน่Extendedถูกออกแบบให้มีความสามารถเพิ่มมากข้ึนและออกแบบเคร่ืองมือให้เรียกใชไ้ด้
สะดวกข้ึนซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการออกแบบช้ินงานดา้นต่าง ๆดงัน้ี 
     1. ส่ือส่ิงพิมพไ์ม่วา่จะเป็นนิตยสารวารสารหนงัสือแผน่พบัและโบชวัร์ 
     2. งานกราฟิกโฆษณาสินคา้ทางโทรทศัน์ 
     3. งานน าเสนอ (Presentation) และตกแต่งภาพส าหรับภาพยนตร์และมีเดียทัว่ไป 
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Toolbox 
 คือ ชุดเคร่ืองมือท่ีใชง้านกบังานของเราจะถูกจดัอยูใ่นส่วนท่ีแยกออกมาต่างหากถา้หากไม่

มีเปิดการใช้งานท่ี  Menu>Window>Tool ใช้งานร่วมกับ Menu Tools Option Bar จะเป็นส่วน
ปรับแต่งในรายละเอียดต่าง ๆของเคร่ืองมือท่ีเลือกใช้ Toolsบางอนัมีรูปภาพสามเหล่ียมอนัเล็ก ๆ 
อยู่ด้านล่างขวา เม่ือเรากดเมาส์คา้งหรือคลิกขวาบนปุ่มนั้น จะมีเคร่ืองมือ ท่ีถูกจดัให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกนัออกมา 
เคร่ืองมือในTool Box 

 

 

รูปท่ี 2.3 แสดง Tool Box 

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

คอลมัน์ 1 พิกเซลส์ 
2. Lasso Tool จะใช้เพื่อสร้าง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดท่ีคลิก) และ 

Magnetic (ดึงเขา้หาขอบรูปภาพ) 
3. Slice Tool ใชใ้นการสร้าง Slice และ Slice Selection Tool ใชเ้ลือก Slice ท่ีคุณสร้างข้ึนมา 
4. Healing Brush Tool ใชใ้นการระบายสี เพื่อซ่อมแซมรูปภาพใหส้มบูรณ์แบบ 

1 
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3 
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5. Clone Stamp Tool ใช้ก็อปป้ีรูปโดยอาศยัรูปภาพตน้ฉบบัและ Pattern Stamp Tool ใช้เพื่อ
วาดรูปโดยใชบ้างส่วนของรูปภาพท่ีมีอยูเ่ป็นตน้ฉบบั 

6. Eraser Tool ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วนของพิกเซลส์และท าการเก็บส่วนต่าง ๆ เป็น 
State ต่าง ๆ ใน History Palette 

7. Blur Tool เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับปรับค่า ความคมชัดของสีภาพ ซ่ึงจะประกอบดว้ย Blur, 
Sharpen เลือกโดยการคลิกเมา้คา้งไว ้ 

8. Pen ใชใ้นการสร้างเสน้ภาพส า หรับวาดภาพซ่ึงจะสร้างเสน้ตรงก่อนแลว้ดดัให ้โคง้ตามตอ้งการ 
9. Path Selection Tool ใชเ้พื่อเลือก Shape หรือ Path เพื่อแสดง Anchor Paint, Direction Line 

และ Direction Paint 
10. 3D Rotate tool ใชห้มุนวตัถุตามแกน X ไดร้อบดา้น 360 องศา 
11. Hand tool เป็นเคร่ืองมือใชเ้ล่ือนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ 
12. Move tool ใชใ้นการยา้ยวตัถุ 
13. Quick Selection Tool เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ลือกขอบเขตวตัถุ 
14. Eyedropper Tool ใชใ้นการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใชเ้ป็นตน้แบบของสีกบังานช้ินอ่ืน ๆ 
15. Burn Tool ใชล้ดความสวา่งท าใหรู้ปภาพดูมืดลง 
16. History Brush Tool ใชก้ลบัคืนรูปภาพเดิมจาก State หรือ Snapshot ของรูปเดียวกนั 
17. Gradient Tools ใชเ้พื่อไล่สีระหวา่งสีหลายๆ สี ในแบบต่าง ๆ Straight-line, Radial, Angle, 

Reflected และ Diamond 
18. Burn Tool ใชล้ดความสวา่งท าใหรู้ปภาพดูมืดลง 
19. Type Mask Tool ใชส้ร้าง Selection เป็นรูปร่างตวัหนงัสือ 
20. Custom Shape Tool ใชเ้ลือกรูปภาพเลือกรูปภาพท่ีมีรูปร่างเฉพาะจาก Custom Shape List 
21. 3D Camera Tools จดัการกลอ้งงานดา้น 3D ไม่วา่จะเป็นการซูม หมุน เคล่ือน 
22. Zoom Tool ใชใ้นการขยายและยอ่ส่วนการแสดงภาพบนหนา้จอ 
23. Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ข้ึนมาเพื่อให้เราเลือกค่าสี

ตามท่ีตอ้งการ 
24. เป็นเคร่ืองมืออีกรูปแบบหน่ึงของการเลือกโดยใชสี้เพื่อแยกความแตกต่างระหวา่ง พื้นท่ีท่ี

ถูกเลือกและพื้นท่ี ท่ีไม่ถูกเลือก บริเวณท่ีมีสีแดงเป็นเหมือนการใส่หนา้กาก ห้ามไม่ให้ท า
การปรับแต่งภาพบริเวณนั้น ใช้มากในกรณีท่ีเพื่อเลือกเป็นพื้น ท่ีอิสระ ไม่มีรูปทรงท่ี
แน่นอนและรูปท่ีไม่มีความแตกต่างของสีรูปภาพ 
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2. โปรแกรม Dreamweaver CS6 
อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือช่ือเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ 

(Macromedia Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแกไ้ข HTML พฒันาโดยบริษทัแมโครมีเดีย (ปัจจุบนั
ควบกิจการรวมกบับริษทั อะโดบีซิสเต็มส์) ส าหรับการออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบ WYSIWYG 
กบัการควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพฒันาโปรแกรมท่ีมีการรวมทั้งสองแบบเข้า
ดว้ยกนัแบบน้ีท าให้ ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมท่ีแตกต่างจากโปรแกรมอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกนั 
ในช่วงปลายปีทศวรรษ 2533 จนถึงปีพ.ศ. 2544 ดรีมวฟีเวอร์มีสัดส่วนตลาดโปรแกรมแกไ้ข HTML 
อยูม่ากกวา่ 70% ดรีมวีเวอร์มีทั้งในระบบปฏิบติัการแมคอินทอช และไมโครซอฟทว์ินโดวส์ ดรีม
วีฟเวอร์ยงัสามารถท างานบนระบบปฏิบติัการแบบยูนิกซ์ ผา่นโปรแกรมจ าลองอยา่ง WINEได ้รุ่น
ล่าสุดคือ ดรีมวีฟเวอร์ CS6การเร่ิมก าหนดโครงสร้างของเวบ็ ก่อนด าเนินการสร้างเวบ็เพจ ขั้นแรก
ควรก าหนดให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอยู่ใน Folder เดียวกัน เพื่อง่ายต่อค้นหาและจัดเก็บ 
ตวัอย่างเช่นท าเวบ็เพจของหน่วยงานก่อนอ่ืนเราควรสร้าง Folder ช่ือของหน่วยงานก่อนอาจเป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ แล้วใน Folder หน่วยงานค่อยสร้าง Folder ย่อยอีกที อาจ
ประกอบดว้ยหลาย Folder ย่อย เพื่อใช้ส าหรับแยกเก็บไฟล์ต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ เช่น ไฟล์รูปภาพ 
ไฟล ์HTML และ ไฟล ์Multimedia ต่าง ๆ 

Dreamweaver เป็นเคร่ืองมือในการสร้างเวบ็เพจท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบนัDreamweaver 
ไดพ้ฒันาเป็น CS แลว้ เป็นโปรแกรมสร้างเวบ็เพจแบบเสมือนจริง ของค่าย Adobe ซ่ึงช่วยให้ผูท่ี้
ต้องการสร้างเว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML หรือโค้ดโปรแกรม หรือท่ีศพัท์เทคนิคเรียกว่า 
"WYSIWYG โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันท่ีทา ให้ผูใ้ช้สามารถจัดวางข้อความ รูปภาพ 
ตาราง ฟอร์ม วิดีโอรวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ภายในเวบ็เพจได้อย่างสวยงามตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ 
โดยไม่ตอ้งใช้ภาษาสคริปต์ท่ียุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อน Dreamweaver มีทั้งในระบบปฏิบติัการ 
แมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ ยงัสามารถทา งานบนระบบปฏิบติัการแบบยูนิกซ์ ผ่าน
โปรแกรมจา ลองอยา่ง WINE ไดเ้วอร์ชัน่ล่าสุดของโปรแกรมตวัน้ีคือ Adobe Dreamweaver CS6 
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ความสามารถของ Dreamweaver CS6 
1. สนบัสนุนการทา งานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความวา่ 

อะไรก็ตามท่ีเราทา บนหนา้จอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกนับนเวบ็เพจ ซ่ึงช่วยใหก้าร
สร้างและแกไ้ขเวบ็เพจนั้นทา ไดง่้าย โดยไม่ตอ้งมีความรู้ภาษา HTML เลย 

2. มีเคร่ืองมือในการสร้างรูปแบบหนา้จอเวบ็เพจ ซ่ึงช่วยอา นวยความสะดวกใหผู้ใ้ชง้าน 
ไดม้าก 

3. สนบัสนุนภาษาสคริปตต่์าง ๆ เช่น Java, ASP, PHP, CGI, VBScript 
4. มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ Upload หนา้เวบ็ท่ีสร้างไปท่ี Server เพื่อทาการเผยแพร่งานท่ี 

สร้างบน Internet 
5. รองรับการใชม้นัติมีเดียต่าง ๆ เช่น เสียง กราฟฟิก และภาพเคล่ือนไหว ท่ีสร้างโดย 

โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เป็นตน้ 
6. มีความสามารถทา การติดต่อกบัฐานขอ้มูล เพื่อเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซต ์

ส่วนประกอบ  Adobe Dreamweaver CS6 
1. เมนูบาร์ (Menu bar) เป็นส่วนท่ีใชใ้นการสร้างและท างานกบัโปรแกรม ซ่ึงมีการแบ่งเป็น

กลุ่มค าสั่งต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่และเก็บไวเ้ป็นเมนู โดยในแต่ละเมนูก็จะมีเมนูยอ่ยๆ ไวเ้รียกใชง้าน
ตามตอ้งการ 

2. แถบเคร่ืองมือ (Insert bar) เป็นส่วนของการรวบรวมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างวตัถุหรือ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของหนา้เวบ็เพจ ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มๆ มีทั้งหมด 8 กลุ่ม คือ 
             - Common เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชง้านบ่อย ๆ ในการสร้างเวบ็เพจ เช่น การแทรกตาราง การ
แทรกรูปภาพ เป็นตน้ 

- Layout ใช้ส าหรับวางวตัถุท่ีใช้จัดโครงสร้างของเว็บเพจ เช่น ตาราง เฟรม และ AP 
Element 

- Forms ใชส้ าหรับวางวตัถุท่ีใชส้ร้างแบบฟอร์มเพื่อรับขอ้มูลจากผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์เช่น การ
สมคัรสมาชิก เป็นตน้ 
             - Data ใชส้ าหรับวางค าสั่งท่ีใชจ้ดัการกบัฐานขอ้มูลและน าฐานขอ้มูลออกมาแสดงบนหนา้
เวบ็เพจ 
             - Spray ใชส้ าหรับวางวตัถุท่ีใชเ้ทคโนโลยขีอง Spary ในรูปแบบต่าง ๆ 
             - In Context Editing ใชส้ าหรับสร้างพื้นท่ีเทมเพลตเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชใ้นการ
แกไ้ขเน้ือหา 
             - Text ใชส้ าหรับจดัรูปแบบของขอ้ความภายในเวบ็เพจ เช่น ตวัหนา ตวัเอียง หวัขอ้ บุลเล็ต 
และแทรกสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ได ้
             - Favorites ใชส้ าหรับเพิ่มเคร่ืองมือท่ีเรียกใชง้านบ่อย ๆ โดยเพิ่มจากกลุ่มเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ได้
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โดยคลิกเมา้ส์ขวาบน Insert bar แลว้เลือก Customize Favorites (ตวัอยา่งดา้นล่างเป็นการดึงเคร่ือง
ท่ีใชง้านบ่อย ๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image) 

หน้าต่างการท างาน (Document Window) เป็นบริเวณท่ีใช้ในการออกแบบและสร้างเว็บ
เพจตามตอ้งการ ซ่ึงสามารถแทรกขอ้ความ รูปภาพ และวตัถุต่าง ๆ ลงไปไดเ้ลย 

3. แถบสถานะ (Status bar) เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบังานท่ีก าลงัท าอยู ่เช่น การ
ปรับขนาดการแสดงผลและเวลาท่ีใชใ้นการโหลดเวบ็เพจนั้น ๆ 

4. Properties Inspector ใช้ในการก าหนดค่าคุณสมบติัของหน้าเวบ็เพจและในส่วนของวตัถุ
ต่าง ๆ ซ่ึงจะมีรายละเอียดแสดงข้ึนมา เม่ือมีการคลิกเลือกวตัถุนั้น ๆ 

5. พาเนล (Panel) เป็นหน้าต่างหรือชุดค าสั่งพิเศษท่ีใช้งานเฉพาะดา้น เช่น ฐานขอ้มูล ไฟล์
งานต่าง ๆ สร้างการเช่ือมโยง รวมถึงเร่ืองการอพัโหลดไฟลง์านข้ึนเซิร์ฟเวอร์ 

3. Database (ฐานข้อมูล) 
คือระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลไวใ้นท่ีเดียวกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยแฟ้มขอ้มูล (File) ระเบียน 

(Record) และ เขตขอ้มูล (Field) และถูกจดัการดว้ยระบบเดียวกนั โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเขา้ไป
ดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงอาจเปรียบฐานขอ้มูลเสมือนเป็น electronic filing system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 แสดงระบบฐานขอ้มูล 
 
บิต (bit) ย่อมาจาก Binary Digit ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะแสดงได้ 2 สถานะคือ 0 

หรือ 1 การเก็บขอ้มูลต่าง ๆไดจ้ะตอ้งน า บิต หลายๆ บิต มาเรียงต่อกนั เช่นน า 8 บิต มาเรียงเป็น 1 
ชุด เรียกวา่ 1ไบตเ์ช่น 

10100001 หมายถึง ก 

Database 

File 

Record 

Field 

Byte 

Bit 

A collection of related files 

A collection of related records 

A collection of related field 

A collection of related byte 

A collection of related bit 

A binary digit 0 or 1 
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10100010 หมายถึง ข 
เม่ือเราน า ไบต ์(byte) หลายๆ ไบต ์มาเรียงต่อกนั เรียกวา่ เขตขอ้มูล (field) เช่น Name ใช้

เก็บช่ือ Last Name ใช้เก็บ นามสกุล เป็นต้นเม่ือน าเขตข้อมูล หลายๆ เขตข้อมูล มาเรียงต่อกัน 
เรียกวา่ ระเบียน (record) เช่น ระเบียน ท่ี 1 เก็บช่ือนามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของ นกัเรียนคนท่ี 1 เป็น
ตน้การเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกนั เรียกวา่ แฟ้มขอ้มูล (File) เช่น แฟ้มขอ้มูล นกัเรียน จะ
เก็บช่ือนามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของนกัเรียน จ านวน 500 คน เป็นตน้การจดัเก็บ แฟ้มขอ้มูล หลายๆ 
แฟ้มขอ้มูล ไวภ้ายใตร้ะบบเดียวกนั เรียกวา่ ฐานขอ้มูล หรือ Database เช่น เก็บแฟ้มขอ้มูล นกัเรียน 
อาจารย์ วิชาท่ีเปิดสอน เป็นต้นการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลจึงจ าเป็นต้องมีระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูลมาช่วยเรียกวา่ database management system (DBMS) ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถจดัการ
กับข้อมูล ตามความต้องการได้ในหน่วยงานใหญ่ๆอาจมีฐานข้อมูลมากกว่า 1 ฐานข้อมูลเช่น 
ฐานขอ้มูลบุคลากร ฐานขอ้มูลลูกคา้ ฐานขอ้มูลสินคา้ เป็นตน้ 
สาระส าคัญ 

ฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ท าให้ผูใ้ชส้ามารถใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกนัได ้โดยท่ีจะไม่เกิดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล และยงัสามารถหลีกเล่ียงความ
ขดัแยง้ของขอ้มูลดว้ย อีกทั้งขอ้มูลในระบบก็จะถูกตอ้งเช่ือถือได ้และเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยจะ
มีการก าหนดระบบความปลอดภยัของข้อมูลข้ึนนับได้ว่าปัจจุบนัเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่ สารสนเทศเป็นขอ้มูลท่ีผา่นการกลัน่กรองอยา่งเหมาะสม สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
อยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นการน ามาใชง้านดา้นธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องคก์รท่ีมีขอ้มูล
ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากล าบากในการจดัเก็บขอ้มูล ตลอดจนการน าข้อมูลท่ีต้องการ
ออกมาใช้ให้ทนัต่อเหตุการณ์ ดงันั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัเก็บ
ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงท าให้ระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นไปไดส้ะดวก ทั้งน้ีโปรแกรมแต่
ละโปรแกรมจะตอ้งสร้างวธีิควบคุมและจดัการกบัขอ้มูลข้ึนเอง ฐานขอ้มูลจึงเขา้มามีบทบาทส าคญั
อยา่งมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ การออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูล จึง
ตอ้งค านึงถึงการควบคุมและการจดัการความถูกตอ้งตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใช้ขอ้มูล
ดว้ยเช่นกนั 

 
 
ระบบจดัการฐานขอ้มูลซอฟต์แวร์ส าหรับจดัการฐานขอ้มูลนั้น โดยทัว่ไปเรียกว่า ระบบ

จัดการฐานข้อมูล หรือ ดีบีเอ็ม เอส (DBMS -Database Management System) สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ของดีบีเอ็มเอสอาจมีได้หลายแบบ เช่น ส าหรับฐานขอ้มูลขนาดเล็กท่ีมีผูใ้ช้คนเดียว 
บ่อยคร้ังท่ีหนา้หมดจะจดัการดว้ยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว ส่วนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีผูใ้ช้
จ  านวนมากนั้น ปกติจะประกอบดว้ยโปรแกรมหลายโปรแกรมดว้ยกนั และโดยทัว่ไปส่วนใหญ่จะ
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ใชส้ถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ (client-server)โปรแกรมส่วนหนา้ (front-end) ของดีบีเอ็มเอส 
(ไดแ้ก่ โปรแกรมรับบริการ) จะเก่ียวขอ้งเฉพาะการน าเขา้ขอ้มูล,การตรวจสอบ, และการรายงานผล
เป็นส าคญั ในขณะท่ีโปรแกรมส่วนหลงั (back-end) ซ่ึงไดแ้ก่ โปรแกรมให้บริการ จะเป็นชุดของ
โปรแกรมท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการควบคุม, การเก็บข้อมูล, และการตอบสนองการร้องขอจาก
โปรแกรมส่วนหน้า โดยปกติแล้วการค้นหา และการเรียงล าดับ จะด าเนินการโดยโปรแกรม
ใหบ้ริการรูปแบบของระบบฐานขอ้มูล มีหลากหลายรูปแบบดว้ยกนั นบัตั้งแต่การใชต้ารางอยา่งง่าย 
ท่ีเก็บในแฟ้มขอ้มูลแฟ้มเดียว ไปจนกระทัง่ ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่มาก ท่ีมีระเบียนหลายลา้นระเบียน 
ซึงเก็บในห้องท่ีเต็มไปด้วยดิสก์ไดรฟ์ หรืออุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รอบข้าง 
(peripheral) อ่ืน ๆ 

การออกแบบฐานขอ้มูลการออกแบบฐานขอ้มูล (Designing Databases) มีความส าคญัต่อ
การจดัการระบบฐานขอ้มูล (DBMS) ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้มูลท่ีอยู่ภายในฐานขอ้มูลจะตอ้งศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการท่ีโปรแกรม
ประยกุตจ์ะเรียกใชฐ้านขอ้มูล ดงันั้น เราจึงสามารถแบ่งวธีิการสร้างฐานขอ้มูลได ้3 ประเภท 

1. รูปแบบขอ้มูลแบบล าดบัขั้น หรือโครงสร้างแบบล าดบัขั้น (Hierarchical data model) 
วิธีการสร้างฐาน ขอ้มูลแบบล าดบัขั้นถูกพฒันาโดยบริษทั ไอบีเอ็ม จ ากดั ในปี 1980 ไดรั้บความ
นิยมมาก ในการพฒันาฐานขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยท่ีโครงสร้าง
ขอ้มูลจะสร้างรูปแบบเหมือนตน้ไม ้โดยความสัมพนัธ์เป็นแบบหน่ึงต่อหลาย (One- to -Many) 
  2. รูปแบบขอ้มูลแบบเครือข่าย (Network data Model) ฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายมีความ
คลา้ยคลึงกบัฐาน ขอ้มูลแบบล าดบัชั้น ต่างกนัท่ีโครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลาย
ต่อหน่ึง (Many-to-one) หรือ หลายต่อ 
หลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ (Parent) มากกว่าหน่ึง ส าหรับตวัอย่าง
ฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายให้ลองพิจารณาการจดัการขอ้มูลของห้องสมุด ซ่ึงรายการจะประกอบดว้ย 
ช่ือเร่ือง ผูแ้ต่ง ส านกัพิมพ ์ท่ีอยู ่ประเภท 

3. รูปแบบความสัมพนัธ์ขอ้มูล (Relation data model) เป็นลกัษณะการออกแบบฐานขอ้มูล
โดยจดัขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของตารางท่ีมีระบบคลา้ยแฟ้ม โดยท่ีขอ้มูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะ
แทนเรคอร์ด (Record) ส่วน ขอ้มูลนแนวด่ิงจะแทนคอลมัน์ (Column) ซ่ึงเป็นขอบเขตของขอ้มูล 
(Field) โดยท่ีตารางแต่ละตารางท่ีสร้างข้ึนจะเป็นอิสระ ดงันั้นผูอ้อกแบบฐานขอ้มูลจะตอ้งมีการ
วางแผนถึงตารางขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ เช่นระบบฐานขอ้มูลบริษทัแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย ตาราง
ประวติัพนกังาน ตารางแผนกและตารางขอ้มูลโครงการ แสดงประวติัพนกังานตารางแผนก และ
ตารางขอ้มูลโครงการการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์การออกแบบฐานขอ้มูลในองคก์รขนาด
เล็กเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านอาจเป็นเร่ืองท่ีไม่ยุง่ยากนกั 
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เน่ืองจากระบบและขั้นตอนการท างานภายในองคก์รไม่ซบัซ้อน ปริมาณขอ้มูลท่ีมีก็ไม่มาก 
และจ านวนผูใ้ช้งานฐานข้อมูลก็มีเพียงไม่ก่ีคน หากทว่าในองค์กรขนาดใหญ่ ซ่ึงมีระบบและ
ขั้นตอนการท างานท่ีซับซ้อน รวมทั้ งมีปริมาณข้อมูลและผูใ้ช้งานจ านวนมาก การออกแบบ
ฐานขอ้มูลจะเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดซับซ้อน และตอ้งใช้เวลาในการด าเนินการนานพอควร
ทีเดียว ทั้งน้ีฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ช้งานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรได้ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขั้น เป็นผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนเพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลภายใน
องคก์รทั้งน้ี การออกแบบฐานขอ้มูลท่ีน าซอฟตแ์วร์ระบบจดัการฐานขอ้มูลมาช่วยในการด าเนินการ 
สามารถจ าแนกหลกัในการด าเนินการได ้6 ขั้นตอน คือ 

1. การรวบรวมและวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชข้อ้มูล 
2. การเลือกระบบจดัการฐานขอ้มูล 
3. การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด 
4. การน าฐานขอ้มูลท่ีออกแบบในระดบัแนวคิดเขา้สู่ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
5. การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบักายภาพ 
6. การน าฐานขอ้มูลไปใชแ้ละการประเมินผล 

4. ทฤษฎ ีHTML 
คือ ภาษาท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ ย่อมาจากคา ว่า Hypertext Markup Language โดย

Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนัผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียน
ขอ้ความ language หมายถึงภาษา ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนขอ้ความ ลงบน
เอกสารท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Cyberspace ผ่าน Hyperlink นั่นเองHTML เร่ิมข้ึนเม่ือ ปี 1990 เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัของนกัวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบนั
และมหาวิทยาลยัต่าง ๆทัว่โลก โดย Tim Berners-Lee นักพฒันาของ CERN ได้พฒันาภาษาท่ีมี
รากฐานมาจาก SGML ซ่ึงเป็นภาษาท่ีซบัซ้อนและยากต่อการเรียนรู้ จนมาเป็นภาษาท่ีใชไ้ดง่้ายและ
สะดวกในการแลกเปล่ียนเอกสารทางวทิยาศาสตร์ผา่นการเช่ือมโยงกนัดว้ยลิงคใ์นหนา้เอกสาร เม่ือ 
World Wide Web เป็นท่ีแพร่หลาย HTML จึงถูกนามาใช้จนเกิดการแพร่หลายออกไปยงัทัว่โลก 
จากความง่ายต่อการใชง้านHTML ในปัจจุบนัพฒันามาจนถึง HTML 4.01 และ HTML 5 นอกจากน้ี
ยงัมีการพัฒนาไปเป็น XHTML ซ่ึงคือ Extended HTML มีความสามารถและมาตรฐานท่ีมาก
กวา่เดิมโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ W3C (World Wide Web Consortium) 
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5. ทฤษฎ ีPHP 
  เกิดในปี 1994 โดย  RasmusLerdorf โปรแกรมเมอร์อเมริกนัไดคิ้ดคน้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการพฒันาเว็บส่วนตวั โดยใช้ขอ้ดีของภาษา C และ Perl เรียกว่า Personal Home Page และได้
สร้างส่วนติดต่อกบัฐานขอ้มูลท่ีช่ือว่า Form Interpreter ( FI ) รวมทั้งสองส่วน เรียกว่า PHP/FI ซ่ึง
เป็นจุดเร่ิมตน้ของ PHP มีผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซต์และชอบจึงติดต่อขอเอาโคด้ไปใช ้และนา ไป
พฒันาต่อในลกัษณะของ Open Source ภายหลงัมีความนิยมข้ึนเป็นอยา่งมากภายใน 3 ปี มีเวบ็ไซต์
ท่ีใช ้PHP/FIในติดต่อฐานขอ้มูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอ่ืน ๆ มากกวา่ 50,000ไซต ์PHP2 
(ในตอนนั้นใชช่ื้อวา่ PHP/FI) ในช่วงระหวา่ง 1995-1997 RasmusLerdorf ไดมี้ผูท่ี้มาช่วยพฒันาอีก 
2 คนคือ ZeevSuraski และ AndiGutmans ชาวอิสราเอล ซ่ึงปรับปรุงโคด้ของ Lerdorf ใหม่โดยใช้ 
C++ ให้มีความสามารถจัดการเก่ียวกับแบบฟอร์มข้อมูลท่ีถูกสร้างมาจากภาษาHTML และ
สนบัสนุนการติดต่อกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL จึงทาให้ PHP เร่ิมถูกใช้มากข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว และเร่ิมมีผูส้นับสนุนการใช้งาน PHP มากข้ึน โดยในปลายปี 1996 PHP ถูกนา ไปใช้
ประมาณ15,000 เว็บทั่วโลก และเพิ่มจา นวนข้ึนเร่ือย ๆ ต่อมามีผูม้าช่วยพฒันาอีก 3 คน คือ 
StigBakken รับผดิชอบความสามารถในการติดต่อ Oracle, Shane Caraveo รับผดิชอบดูแล PHP บน 
Window9x/NT, และ Jim Winsteadรับผิดชอบการตรวจความบกพร่องต่าง ๆ และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
ProfessionalHome Page ในเวอร์ชัน่ท่ี 2PHP3 ออกมาในช่วงระหวา่งเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 
มีคุณสมบติัเด่นคือสนบัสนุนระบบปฏิบติัการทั้ง Window 95/98/ME/NT, Linux และเวบ็เซร์ฟเวอร์ 
อยา่ง IIS, PWS, Apache,OmniHTTPdสนบัสนุน ระบบฐานขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบเช่น SQL Server, 
MySQL, mSQL, Oracle,Informix, ODBCPHP4 ตั้ งแต่ 1999 - 2007 ซ่ึงได้เพิ่ม Functions การทา 
งานในดา้นต่าง ๆให้มากและง่ายข้ึนโดย บริษทั Zend ซ่ึงมี Zeev และ AndiGutmansไดร่้วมก่อตั้ง
ข้ึน (http://www.zend.com ) ในเวอร์ชัน่น้ีจะเป็น compile script ซ่ึงในเวอร์ชัน่หนา้น้ีจะเป็น embed 
script interpreter ในปัจจุบนัมีคนไดใ้ช ้PHPสูงกวา่ 5,100,000ไซตใ์นทัว่โลก และผูพ้ฒันาไดต้ั้งช่ือ
ของ PHPใหม่ว่า PHP: Hypertext Preprocessorซ่ึงหมายถึงมีประสิทธิภาพระดบัโปรเฟสเซอร์สา 
หรับไฮเปอร์เท็กซ์PHP5 ตั้งแต่ 2007-ปัจจุบนั มี ได้เพิ่ม Functions การทา งานในด้านต่าง ๆ เช่น 
Object Oriented Model 

1. การก าหนดสโคป public/private/protected 
2. Exception handling 
3. XML และ Web Service 
4. MySQL และ SQLite 
5. Zend Engine 2.0 
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ลกัษณะเด่นของ PHP 
1. สามารถใชไ้ดฟ้รี 
2. PHP เป็นโปรแกรมวิง่ขา้ง Sever ดงันั้นขีดความสามารถไม่จา กดั 
3. Conlatfun นัน่คือ PHP วิง่บนเคร่ือง UNIX, Linux, Windows ไดห้มด 
4. เรียนรู้ง่าย เน่ืองจาก PHP ฝ่ังเขา้ไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษา

ง่ายๆ 
5. ใชร่้วมกบั XML ไดท้นัที 
6. ใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลได ้
7. ใชก้บัขอ้มูลตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. ใชก้บัโครงสร้างขอ้มูลใชไ้ดแ้บบ Scalar ,Array ,Associative array 
9. ใชก้บัการประมวลผลภาพได ้

โปรแกรมฐานข้อมูลทีนิ่ยมใช้ 
โปรแกรมฐานขอ้มูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ท่ีช่วยจดัการขอ้มูลหรือรายการต่าง ๆ ท่ี

อยู่ในฐานขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการจดัเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงขอ้มูล โปรแกรมฐานขอ้มูล จะ
ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงโปรแกรมฐานขอ้มมูลท่ีนิยมใช้มีอยู่ด้วยกนั
หลายตัว เช่น Access, PHP, SQL เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถต่างกัน บาง
โปรแกรมใชง่้ายแต่จะจ ากดัขอบเขตการใชง้าน บ่งโปรแกรมใชง้านยากกวา่ แต่จะมีความสามารถ
ในการท างานมากกวา่โปรแกรม Access นบัเป็นโปรแกรมท่ีนิยมใชก้นัมากในขณะน้ี โดยเฉพาะใน
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถสร้างแบบฟอร์มท่ีต้องการจะเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล 
หลงัจากบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะสามารถคน้หาหรือเรียกดูขอ้มูลจากเขตขอ้มูล
ใดก็ได ้นอกจากน้ี Access ยงัมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยการก าหนดรหสัผา่นเพื่อ
ป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบไดด้ว้ย 

โปรแกรม PHP คือภาษาส าหรับท างานด้านฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูก
ออกแบบมาส าหรับการพฒันาเวบ็ไซต ์แต่มนัก็ยงัสามารถใชเ้ขียนโปรแกรมเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ได ้PHP ถูกสร้างโดย Rasmus Leadoff ในปี 1994 โดยท่ี PHP ในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาโดยทีมพฒันา
ของภาษา PHP ซ่ึงค าว่า PHP นั้นย่อมาจาก Personal Home Page ซ่ึงในปัจจุบนันั้นหมายถึง PHP: 
Hypertext Preprocessorโคด้ของภาษา PHP นั้นสามารถฝังกบัโคด้ของ HTML ได ้ซ่ึงมนัสามารถ
น าไปร่วมใช้ร่วมกบัระบบเวบ็เท็มเพลตท่ีหลากหลาย ระบบจดัการเน้ือหา (CMS) หรือเวบ็เฟรม
เวร์ิค การท างานของภาษา PHP นั้นเป็นแบบ Interpreter ท่ีถูกพฒันาเป็นแบบโมดูลในเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
หรือ Common Gateway Interface (CGI) 
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โปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างของภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น มี
ประสิทธิภาพการท างานสูง สามารถท างานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้ค  าสั่งเพียงไม่ก่ีค  าสั่ง โปรแกรม 
SQL จึงเหมาะท่ีจะใชก้บัระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และเป็นภาษาหน่ึงท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมาก โดย
ทัว่ ไปโปรแกรมฐานขอ้มูลของบริษทัต่าง ๆ ท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เช่น Oracle, DB2 ก็มกัจะมีค าสั่ง 
SQL ท่ีต่างจากมาตรฐานไปบา้งเพื่อนใหเ้ป็นจุดเด่นของแต่ละโปรแกรมไป 

ความส าคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็น
ฐานขอ้มูลจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. สามารถลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลได ้
การเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลาย ๆ ท่ีท าให้เกิดความซ ้ าซ้อน (Redundancy) ดงันั้นการน าขอ้มูล
มารวมเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล จะชาวลดปัญหาการเกิดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลได ้โดยระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล (Database Management System : DBMS) จะช่วยควบคุมความซ ้ าซอ้นไดเ้น่ืองจากระบบ
จดัการฐานขอ้มูลจะทราบไดต้ลอดเวลาวา่มีขอ้มูลซ ้ าซอ้นกนัอยูท่ี่ใดบา้ง 

2. หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลไดห้ากมีการเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลาย ๆ ท่ีและมี
การปรับปรุงขอ้มูลเดียวกนัน้ี แต่ปรับปรุงไม่ครบทุกท่ีท่ีมีขอ้มูลเก็บอยู่ก็จะท าให้เกิดปัญหาขอ้มูล
ชนิดเดียวกนัอาจมีค่าไม่เหมือนกนัในแต่ละท่ีท่ีเก็บขอ้มูลอยู ่จึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของขอ้มูลข้ึน 
(Inconsistency) 

3. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัไดฐ้านขอ้มูลจะเป็นการจดัเก็บขอ้มูลรวมไวด้ว้ยกนั ดงันั้นหาก
ผูใ้ชต้อ้งการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีมาจากแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ ก็จะท าไดโ้ดยง่าย 

4. สามารถรักษาความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลบางคร้ังพบว่าการจัดเก็บข้อมูลใน
ฐานขอ้มูลอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน เช่น จากการท่ีผูป้้อนขอ้มูลป้อนขอ้มูลผิดพลาดคือป้อนจาก
ตวัเลขหน่ึงไปเป็นอีกตวัเลขหน่ึงโดยเฉพาะกรณีมีผูใ้ชห้ลายคนตอ้งใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลร่วมกนั 
หากผูใ้ช้คนใดคนหน่ึงแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ท าให้ผูอ่ื้นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบ
จดัการฐานขอ้มูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑเ์พื่อควบคุมความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

5. สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกนัของขอ้มูลไดก้ารเก็บขอ้มูลร่วมกนัไวใ้น
ฐานขอ้มูลจะท าให้สามารถก าหนดมาตรฐานของขอ้มูลได้รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ในการจดัเก็บ
ขอ้มูลใหเ้ป็นไปในลกัษณะเดียวกนัได ้เช่นการก าหนดรูปแบบการเขียนวนัท่ีในลกัษณะวนั/เดือน/ปี
หรือ ปี/เดือน/วนั ทั้งน้ีจะมีผูท่ี้คอยบริหารฐานขอ้มูลท่ีเราเรียกวา่ ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล  
(Database Administrator: DBA) เป็นผูก้  าหนดมาตรฐานต่าง ๆ 

6. สามารถก าหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูลไดร้ะบบความปลอดภยัในท่ีน้ี เป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผูใ้ช้ท่ีไม่มีสิทธิมาใช้ หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบผูบ้ริหารฐานข้อมูลจะ
สามารถก าหนดระดบัการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนไดต้ามความเหมาะสม 
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7. เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลจะมีตวัจดัการฐานขอ้มูลท่ีท าหน้าท่ี
เป็นตวัเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูล โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีโครงสร้างขอ้มูลทุกคร้ัง ดงันั้น
การแกไ้ขขอ้มูลบางคร้ัง จึงอาจกระท าเฉพาะกบัโปรแกรมท่ีเรียกใช้ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
ส่วนโปรแกรมท่ีไม่ไดเ้รียกใชข้อ้มูลดงักล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปล่ียนแปลง 

7. ทฤษฎสีี 
สีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อวิถีชีวิต นบัแต่สมยัดึกด าบรรพจ์นถึงปัจจุบนั ไดน้ าสีมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์โดยใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในการถ่ายทอดความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง สีจึงเป็นส่ิงท่ีควร
ศึกษาเพื่อใชป้ระโยชน์กบัวถีิชีวติของเราเพราะสรรพส่ิงทั้งหลายท่ีแวดลอ้มตวัเราประกอบไปดว้ยสี
ทั้งส้ินในงานศิลปะสีเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงและในวถีิชีวิตของเราสีเป็นองคป์ระกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อ ความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจแม่สี ประกอบดว้ย  สี แดง สีเหลือง และสีน ้าเงิน ซ่ึงเม่ือน า
แม่สีทั้งสามมาผสมกนัในอตัราส่วนต่าง ๆ ก็จะเกิดสีข้ึนมามากมาย ซ่ึงประโยชน์ จากการท่ีเราน า
สีมาผสมกนัท าให้เรา สามารถเลือกสีต่าง ๆ มาใช้ได้ตามความพอใจ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ี
งดงามตามความพอใจขอผูส้ร้างสีท่ีเกิดจากการน าเอาแม่สีมาผสมกนั เกิดสีใหม่เม่ือน ามาจดัเรียง
อยา่งเป็นระบบรวมเรียกวา่วงจรสี 

 
 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 2.5 ภาพแสดงวงจรของสีท่ีเกิดจากการน าแม่สีมาผสมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

การเกิดสีดงัภาพ เกิดจากการน าเอาแม่สีมาผสมกนั ในอตัราส่วนต่างๆกนัซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
สีขั้นท่ี1 (Primary Color)   คือสีพื้นฐานมีแม่สี 3 สี 
 

1. สีพื้นฐานแม่สี 
 

 
 

รูปท่ี 2.6 สีพื้นฐานแม่สี 
1.  แดง  
2.  สีเหลือง  
3.  สีน ้าเงิน  
สีขั้ นท่ี 2 (Binary Color) คือสีท่ีเกิดจากการน าเอาสีขั้ นท่ี 1 หรือแม่สีมาผสมกันใน

อตัราส่วนเท่ากนัจะท าใหเ้กิดสีใหม่ 3 สีไดแ้ก่ 
1.  สีเขียว เกิดจากการน าเอา สีเหลือง กบั สีน ้าเงิน มาผสมกนัในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั 
2.  สีส้ม  เกิดจากการน าเอา สีเหลือง กบั สีแดง มาผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่า ๆ กนั 
3.  สีม่วง เกิดจากการน าเอา สีน ้าเงิน กบั สีแดง มาผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่า ๆ กนั 

สีขั้นท่ี 3 (Intermediate Color) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัระหว่างสีของแม่สีกีบสีขั้นท่ี 2 จะเกิดสี
ข้ึนอีก 6 สีไดแ้ก่ 

 
 
 

รูปท่ี 2.7 สีเหลืองแกมเขียว 
- สีเหลืองแกมเขียว เกิดจาก การผสมกนัระหวา่งสีเหลืองกบัสีเขียวอยา่งละเท่า ๆ กนั 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 สีน ้าเงินแกมม่วง 
 
 
 
 

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html##
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html##
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 - สีน ้าเงินแกมม่วง เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีน ้าเงินกบัสีม่วงอยา่งละเท่า ๆ กนั  
 
 

 
รูปท่ี 2.9 สีแดงแกมม่วง 

- สีแดงแกมม่วง เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีแดงกบัสีม่วงอยา่งละเท่า ๆ กนั  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.10 สีแดงแกมส้ม 
- สีแดงแกมส้ม เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีแดงกบัสีส้มอยา่งละเท่า ๆ กนั  

 
 
 

รูปท่ี 2.11 สีเหลืองแกมส้ม 
 

- สีเหลืองแกมส้ม เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีเหลืองกบัสีส้มอยา่งละเท่า ๆ กนั  
 
 
 

รูปท่ี 2.12 สีน ้าเงินแกมเขียว 
 

- สีน ้าเงินแกมเขียวเกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีน ้าเงินกบัสีเขียวอยา่งละเท่า ๆ กนั 
คุณลกัษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

- สีแทห้รือความเป็นสี(Hue) หมายถึงสีท่ีอยูใ่นวงจรสีธรรมชาติทั้ง 12 สี 
สีท่ีเราเห็นอยูทุ่กวนัน้ีแบ่งเป็น 2 วรรณะ โดยแบ่งวงจรสีออกเป็น 2 ส่วน จากสีเหลืองวนไปถึง 
สีม่วง คือ 
 - สีร้อน (Warm Color) ใหค้วามรู้สึกรุนแรงร้อนต่ืนเตน้ประกอบดว้ย สีเหลืองสีม่วง  
สีเหลืองส้ม สีส้ม สีแดงส้ม สีแดง สีม่วงส้ม 

 

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html##
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html##
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html##
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/somphong_k/circlecolor.html##
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 - สีเยน็ (Cool Color) ให้ความรู้สึกเยน็สงบสบายตาประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สี
เขียว สีน ้ าเงินเขียว สีน ้ าเงิน สีม่วงน ้ าเงิน สีม่วงเราจะเห็นวา่ สีเหลือง และสีม่วง เป็นสีท่ีอยูไ่ดท้ ั้ง 2 
วรรณะ คือเป็นสีกลาง เป็นไดท้ั้งสีร้อน และสีเยน็ 
ความเข้มของสี (Intensity)  

เกิดจาก สีแท ้คือสีท่ีเกิดจากการผสมกนัในวงจรสี เป็นสีหลกัท่ีผสมข้ึนตามกฎเกณฑ์และ
ไม่ถูกผสมดว้ยสีกลางหรือสีอ่ืน ๆ จะมีค่าความเขม้สูงสุด หรือแรงจดัท่ีสุด เป็นค่าความแทข้องสีท่ี
ไม่ถูกเจือปน เม่ือสีเหล่าน้ี อยูท่่ามกลางสีอ่ืน ๆ ท่ีถูกผสมให้เขม้ข้ึน หรืออ่อนลง ให้มืด หม่น หรือ
เปล่ียนค่าไปแลว้ สีแทจ้ะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาใหเ้ห็น อยา่งชดัเจน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดจุด
สนใจข้ึนในผลงานลกัษณะเช่นน้ี เหมือนกบั ดอกเฟ่ืองฟ้าสีชมพูสด หรือบานเยน็ ท่ีอยูท่่ามกลางใบ
เฟ่ืองฟ้าท่ีเขียวจดั ๆ หรือ พลุท่ีถูกจุดส่องสวา่งในยามเทศกาล ตดักบัสีมืด ๆ ทึบ ๆ ของทอ้งผา้ยาม
ค ่าคืน เป็นตน้ 
น า้หนักของสี  (Value)  

เป็นการใชสี้โดยใหมี้ค่าน ้าหนกัในระดบัต่าง ๆ กนั และมีสีหลาย ๆ สี ซ่ึงถา้เป็นสีเดียว ก็จะ
มีลกัษณะเป็นสีเอกรงค ์การใชค้่าน ้ าหนกัของสี จะท าให้เกิดความกลมกลืน เกิดระยะใกลไ้กล ต้ืน
ลึก ถา้มีค่าน ้ าหนกัหลาย ๆ ระดบั สีก็จะกลมกลืนกนัมากข้ึนแต่ถา้มีเพียง1 - 2 ระดบัท่ีห่างกนั จะท า
ใหเ้กิดความแตกต่าง 
ความรู้สึกของสี 

การใชว้รรณะร้อนเช่นสีแดงส้ม ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ทา้ทาย เคล่ือนไหวส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เราสัมผสัดว้ยสายตา จะท าให้เกิดความรู้สึกข้ึนภายในต่อเรา ทนัทีท่ีเรามองเห็นสี ไม่วา่จะเป็น การ
แต่งกาย บา้นท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองใช้ต่าง ๆ แล้วเราจะท าอย่างไร จึงจะใช้สีได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกบัหลกัจิตวิทยา เราจะตอ้งเขา้ใจว่าสีใดให้ความรู้สึกต่อมนุษยอ์ย่างไร ซ่ึงความรู้สึก
เก่ียวกบัสีสามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี 
ข้อคิดเกีย่วกบัการใช้สีในเวบ็ไซต์ 

จากสีท่ีไดเ้รียนรู้มาตั้งแต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่าง ๆท่ีมีผลต่อการแสดงออกของสี คงจะพอ
ท าให้คุณออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีท่ีเหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหา และ
สร้างความสวยงามให้กบัหน้าเวบ็เพจไดเ้ป็นอย่างดี และท่ีส าคญัจาการใช้ชุดสีส าหรับเวบ็เพจท่ีมี
สีสันตรงกบัความตั้งใจอยา่งไม่ผิดเพี้ยนในส่วนน้ี เป็นเร่ืองของขอ้คิดสั้นๆ เก่ียวกบัการใชสี้ให้เกิด
ประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ดงัน้ี 

1. ใชสี้อยา่งสม ่าเสมอ 
การออกแบบเวบ็ไซต์โดยใช้สีอย่างสม ่าเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของสถานท่ี 

เช่นการใช้สีท่ีเป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งไซต์เพื่อสร้างขอบเขตของเว็บไซต์ท่ีสัมผสัได้ดว้ยตา เม่ือ
ผูใ้ชค้ลิกเขา้ไปในแต่ละหนา้ก็ยงัรู้สึกไดว้า่ก าลงัอยูภ่ายในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 



28 
 

2. ใชสี้อยา่งเหมาะสม 
 เวบ็ไซตเ์ปรียบเสมอสถานท่ีหน่ึงๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ในชีวิต

จริงอย่าง ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านคา้ต่าง ๆ ดงันั้น การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของ
เวบ็ไซต์ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเวบ็ไซต์ได ้นอกจากน้ีคุณควรค านึงถึงปัจจยั
หลายๆอย่างท่ีมีผลต่อความเหมาะสมของสีในเวบ็ไซต์ เช่น วฒันธรรม แนวโน้ม ของแฟชัน่ อายุ
และประสบการณ์ของผูใ้ช ้ 

3. ใชสี้เพื่อส่ือความหมาย 
Color Wheel Pad ท่ีออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีในระบบ

เลขฐานสิบไวใ้นแต่ละช่องสี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใชสี้ตามรูปแบบต่าง ๆ จากวงลอ้สี 
ดังท่ีได้เห็นแล้วว่า สีแต่ละสีให้ความหมายและความรู้สึกต่างกนั โดยสีหน่ึงๆ อาจส่ือ

ความหมายไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 
รูป สี ความหมาย 

 สีแดง ให้ความรู้สึกร้อนรุนแรง กระตุ้น  ต่ืนเต้น เร้าใจ ความอุดมสมบูรณ์
ความมัง่คัง่ ความรัก 

 สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน มีชีวิตชีวา วยัรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย 
ความเปร้ียว การระวงั 

 สีเหลือง ใหค้วามรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความมีชีวติใหม่ ความสุข 

 สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบ เงียบ ร่มเยน็ การพกัผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ 
ความสุขมุ เยอืกเยน็ 

 สีน ้าเงิน ให้ความรู้สึกสงบเงียบ สุขุม สุภาพ ละเอียด สง่างาม มีศกัด์ิศรี เป็น
ระเบียบถ่อมตน 

 สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม มีอ านาจความรัก ความเศร้าความสงบ 
ความผดิหวงั ความสูงศกัด์ิ 

 สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กวา้ง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภยั 
ความสวา่ง 

 สีด า ให้ความรู้สึก มืด ลึกลบั ความส้ินหวงั จุดจบ ความตาย โหดร้าย อดทน
หนกัแน่น เขม้แขง็  มีพลงัความเศร้า 
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 สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก ความน่ารัก 
ความสดใส 

 สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า อาลยั ทอ้แท ้ความลึกลบั ความหดหู่ ความชรา สุขุม
ความสงบ ความเงียบ สุภาพ ถ่อมตน 

 สีทอง ให้ความรู้สึก ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า ส่ิงส าคญั ความมัง่คัง่
ความเจริญรุ่งเรือง  

 
ตารางท่ี 2.3 ความรู้สึกของสี 

 
ระบบสีในเวบ็ไซต์ 

 ระบบสีในเวบ็ไซต์มีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสีอ่ืน ๆ อย่างส้ินเชิง ท าให้การใช้สี
อย่างมีประสิทธิภาพในเวบ็จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีท่ีมี
ความเฉพาะตวัน้ีเป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกบัส่ือ 3 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี
ไดแ้ก่ 

 - จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเวบ็เพจถูกเรียกดูผ่านทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของ
เวบ็เพจจึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 

 - บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการควบคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดท่ีมี
การแสดงผลในหน้าจอท่ีมีจ านวนสีจ ากดั บราวเซอร์จะท าการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือ
ใกลเ้คียงกบัสีท่ีก าหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แน่นอน 

 - HTML : สีในเวบ็เพจท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั 
จะถูกควบคุมด้วยค าสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหกเพราะฉะนั้นการ
เขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ี จะท าให้ผูใ้ชโ้ดยส่วน
ใหญ่ไดเ้ห็นสีท่ีถูกตอ้งอยา่งท่ีคุณตั้งใจ 
สีกบัการออกแบบ 

ผูส้ร้างสรรค์งานออกแบบจะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใช้สีโดยตรงมณัฑนากรจะคิดคน้สี
ข้ึนมาเพื่อใชใ้นงานตกแต่งคนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคน้สีเก่ียวกบัแสง จิตรกรก็จะคิดคน้
สีข้ึนมาระบายใหเ้หมาะสมกบัความคิดและจินตนาการของตนแลว้ตวัเราจะคิดคน้สีข้ึนมาเพื่อความ
งามความสุขส าหรับเรามิไดห้รือสีท่ีใชส้ าหรับการออกแบบนั้นถา้เราจะใชใ้หเ้กิดความสวยงามตรง
ตามความตอ้งการของเรา มีหลกัในการใชก้วา้งๆ อยู ่2 ประการ คือ การใชสี้กลมกลืนกนัและการใช้
สีตดักนั  
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การใชสี้กลมกลืนกนั การใชสี้ให้กลมกลืนกนัเป็นการใชสี้หรือน ้ าหนกัของสีให้ใกลเ้คียง
กนัหรือคลา้ยคลึงกนัเช่น การใช้สีแบบเอกรงค์เป็นการใช้สีสีเดียวท่ีมีน ้ าหนกัอ่อนแก่หลายล าดบั
การใชสี้ขา้งเคียงเป็นการใชสี้ท่ีเคียงกนั 2 – 3 สี ในวงสี เช่น สีแดง สีส้มแดง และสีม่วงแดง การใช้
สีใกลเ้คียงเป็นการใชสี้ท่ีอยูเ่รียงกนัในวงสีไม่เกิน 5 สี ตลอดจนการใชสี้วรรณะร้อนและวรรณะเยน็ 
(warm tone colors and cool tone colors) ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  
 

การใชสี้ตดักนั สีตดักนัคือสีท่ีอยูต่รงขา้มกนัในวงจรสี การใชสี้ใหต้ดักนัมีความจ าเป็นมาก
ในงานออกแบบ เพราะช่วยใหเ้กิดความน่าสนใจในทนัทีท่ีพบเห็น สีตดักนัอยา่งแทจ้ริงมีอยูด่ว้ยกนั
6 คู่สีคือ  

- สีเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วง 
- สีส้ม ตรงขา้มกบั สีน ้าเงิน 
- สีแดง ตรงขา้มกบั สีเขียว 
- สีเหลืองส้ม ตรงขามกบั สีม่วงน ้าเงิน  
- สีส้มแดง ตรงขา้มกบั น ้าเงินเขียว 
- สีม่วงแดง ตรงขา้มกบั สีเหลืองเขียว  

การใช้สีตดักัน ควรค านึงถึงความเป็นเอกภาพด้วย วิธีการใช้มีหลายวิธี เช่น ใช้สีให้มี
ปริมาณต่างกนั เช่น ใชสี้แดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใชเ้น้ือสีผสมในกนัและกนัหรือใชสี้หน่ึงสีใด
ผสมกบัสีคู่ท่ีตดักนัดว้ยปริมาณเล็กนอ้ยรวมทั้งการเอาสีท่ีตดักนัมาท าใหเ้ป็นลวดลายเล็ก ๆ สลบักนั 
ในผลงานช้ินหน่ึง อาจจะใชสี้ใหก้ลมกลืนกนัหรือตดักนัเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรืออาจจะใชพ้ร้อม
กนัทั้ง 2 อยา่ง ทั้งน้ีแลว้แต่ความตอ้งการและความคิดสร้างสรรคข์องเราไม่มีหลกัการหรือรูปแบบท่ี
ตายตวัในงานออกแบบหรือการจดัภาพหากเรารู้จกัใช้สีให้มีสภาพโดยรวมเป็นวรรณะร้อน หรือ
วรรณะเยน็เราจะสามารถควบคุมและสร้างสรรคภ์าพให้เกิดความประสานกลมกลืนงดงามได้ง่าย
ข้ึนเพราะสีมีอิทธิพลต่อ มวล ปริมาตร และช่องว่างสีมีคุณสมบติัท่ีท าให้เกิดความกลมกลืน หรือ
ขดัแยง้ได ้สีสามารถขบัเน้นให้ให้เกิดจุดเด่น และการรวมกนัให้เกิดเป็นหน่วยเดียวกนัได้เราใน
ฐานะผูใ้ช้สีตอ้งน าหลกัการต่าง ๆของสีไปประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในงานของเรา
เพราะสีมีผลต่อการออกแบบคือ 

- สร้างความรู้สึกสีใหค้วามรู้สึกต่อผูพ้บเห็นแตกต่างกนัไปทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และ
ภูมิหลงัของแต่ละคนสีบางสีสามารถรักษาบ าบดัโรคจิตบางชนิดไดก้ารใช้สีภายในหรือภายนอก
อาคารจะมีผลต่อการสัมผสัและสร้างบรรยากาศได ้

- สร้างความน่าสนใจสีมีอิทธิพลต่องานศิลปะการออกแบบจะช่วยสร้างความประทบัใจ
และความน่าสนใจเป็นอนัดบัแรกท่ีพบเห็น 
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- สีบอกสัญลกัษณ์ของวตัถุซ่ึงเกิดจากประสบการณ์หรือภูมิหลงั เช่นสีแดงสัญลกัษณ์ของ
ไฟหรืออนัตรายสีเขียวสัญลกัษณ์แทนพืชหรือความปลอดภยัเป็นตน้ 

- สีช่วยให้เกิดการรับรู้การออกแบบตอ้งการให้ผูพ้บเห็นเกิดการจดจ าใจรูปแบบแลผลงาน 
หรือเกิดความประทบัใจ การใชสี้จะตอ้งสะดุดตา และมีเอกภาพ 
รู้จักกบัการออกแบบเวบ็ไซต์  

การออกแบบเว็บไซต์นั้นไม่ได้หมายถึงลกัษณะหน้าตาของเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่ 
เก่ียวขอ้งตั้งแต่การเร่ิมตน้ก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต ์ระบุกลุ่มผูใ้ช ้การจดัระบบขอ้มูล การสร้าง
ระบบเนวิเกชนั การออกแบบหน้าเวบ็ รวมไปถึงการใช้กราฟิก การเลือกใช้สี และการจดัรูปแบบ
ตวัอกัษร นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของส่ือกลางในการแสดงผลเวบ็ไซต์ดว้ย ส่ิง
เหล่าน้ีไดแ้ก่ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ ขนาดของหนา้จอมอนิเตอร์ ความละเอียดของสีในระบบ 
รวมไปถึง Plug-in ชนิดต่าง ๆ ท่ีผูใ้ชมี้อยู ่เพื่อให้ผูใ้ชเ้กิดความสะดวกและความพอใจท่ีจะท่องไป
ในเวบ็ไซตน์ั้น ดงันั้นทุกส่ิงทุกอยา่งในเวบ็ไซตท์ั้งท่ีคุณมองเห็นและมองไม่เห็นลว้นเป็นผลมาจาก
กระบวนการออกแบบเวบ็ไซตท์ั้งส้ิน 

เว็บไซต์ท่ีดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้นอาจจะไม่นับเป็นการออกแบบท่ีดีก็ได้ถ้า
ความสวยงามและลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกบัลกัษณ์ของเวบ็ไซต ์ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ระบุวา่ การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีนั้นเป็นอยา่งไร เน่ืองจากไม่มีหลกัเกณฑ์แน่นอนท่ีจะใชไ้ดก้บัทุก
เวบ็ไซตแ์นวทางการออกแบบบางอยา่งท่ีเหมาะสมกบัเวบ็ไซตห์น่ึง อาจจะไม่เหมาะกบัอีกเวบ็ไซต์
หน่ึงก็ได้ท  าให้แนวทางในการออกแบบของแต่ละเว็บไซต์นั้นแตกต่างกนัไปตามเป้าหมายและ
ลกัษณะของเวบ็ไซตน์ั้น เวบ็ไซตบ์างแห่งอาจตอ้งการความสนุกสนาน บนัเทิง ขณะท่ีเวบ็อ่ืนกลบั
ตอ้งการความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือเป็นหลกั ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่การออกแบบท่ีดีก็คือ การออกแบบให้
เหมาะสมกบัเป้าหมายและลกัษณะของเวบ็ไซต์ โดย ค านึงถึงความสะดวกในการใชง้านของผูใ้ช้
เป็นหลกั  
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โครงการทีเ่กีย่วข้อง 
นายภทัรกร อฐัมีเดช และ นายวราวุธ ขบวนกล้า (2561) โครงการขายสินค้าออนไลน์

ประเภทสัตว์เล้ียงเพื่อนรักตวัน้อย, การจดัท าโครงการน้ีเพื่อพฒันาเว็บไซต์การซ้ือขายสินค้า
ออนไลน์ ท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ละมีระบบในการ Login มีการสมคัรสมาชิก มี
การออกแบบเว็บไซต์ Banner , Logo , Menu ในการเลือกซ้ือ มีระบบท่ีสามารถสั่งซ้ือได้จริงและ
ประสิทธิภาพ 
 นายเอกนาวิน ภู่สัมฤทธ์ิ และ นายปรมินทร์ วิวฒัน์สกล (2561) โครงการขายสินคา้ออนไลน์
ประเภทรถยนต ์Honda, โครงการน้ีมีซ้ือขายสินคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แลว้ยงัสามารถมีการ
สมคัรสมาชิก Login ของระบบสั่งซ้ือสินคา้และโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัท าคือ โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 ใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซต ์  

นายศิวกร ใจอารีย์ และ นายชูเดช กระแสร์โสม (2561) โครงการขายสินค้าออนไลน์
ประเภทหมวกแก๊ป, โครงการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ ประหยดัเวลาในการเดินทาง และ มีระบบการซ้ือสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัและใช้งานได้
ง่าย และ ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 
 
2.5 การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในระบบ 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการท าเวบ็ไซต ์
2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพ 
3. โปรแกรม Appserv ในการจ ารองเคร่ือง Server 
4. โปรแกรม PHP My Admin ในการท าฐานขอ้มูล 
5. โปรแกรม Microsoft Visio 2007 ในการท า Flowchart 

 
 



บทที ่3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์  

การออกแบบและระบบงาน  (Flow Chart)   

1. Flow Chart แสดงการขายสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.1  การเขียน  Flow Chat  ขายสินคา้ 



34 
 

2.   Flow Chat  การสมคัรสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.2  Flow Chat การสมคัรสมาชิก 
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3. Flow Chat เขา้สู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.3  Flow Chat การเขา้สู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

เริ ม ้น

 บการ  างาน

 ร  ส บข ้มู 
สมาชิก

เขา้สู่ระบบ

กร กข ้มู สมาชิก

แสดงข ้มู การเข้าสู่
ระบบ

Y

N
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3.2 การออกแบบภาพบริบท Context Diagram 

 

รูปที ่ 3.4  การ  กแบบแผนภาพบริบ  (Context Diagram) 
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แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

1. Data Flow Diagram Level 0 

รูปที ่3.5 Data Flow Diagram Level1 ระบบการขายสินคา้  นไ น์ประเภ   ุปกรณ์ด าน ้า แ ะ  า่ยน ้า 
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2 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 สมคัรสมาชิก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.6  Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คียข้์ มู สมาชิก

บนั  กข้ มู การสมคัร

แสดงข ้มู สมาชิก

 ูกคา้
1.1

1.2

1.3

D1 แ ้ม ูกคา้D1 แ ้ม ูกคา้

ผูดู้แ ระบบ

ข ้มู  ูกค้า
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3 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 การเขา้สู่ระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.7  Data Flow Diagram Level 1 Process 2 การเขา้สู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คียข้์ มู เขา้สู่ระบบ

 ร  ส บการเขา้ระบบ

แสดงผ การเขา้สู่ระบบ

 ูกคา้
2.1

2.2

2.3

D1 แ ้ม ูกคา้D1 แ ้ม ูกคา้

ผูดู้แ ระบบ

ข ้มู  ูกค้า

แสดงผ การเขา้สู่ระบบ แสดงผ เขา้สู่ระบบ

ข ้มู  ูกค้า

ข ้มู ผูดู้แ ระบบ
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4. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 เ ื กสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.8  Data Flow Diagram Level 1 Process 3 การเ ื กสินคา้ 

 

คียร์ ัสสินคา้
 ูกคา้

3.1

D2 แ ้มข้ มู สินคา้D2 แ ้มข้ มู สินคา้

ข ้มู  ูกค้า

ข ้มู การสั ง ้ื 

ข ้มู สินคา้

คน้ าร ัสสินคา้

3.2

คน้ าร ัสสินคา้

3.2

แสดงรายการสินคา้

3.3

แสดงรายการสินคา้

3.3

สั ง ้ื สินคา้

3.4

สั ง ้ื สินคา้

3.4

บนั  กสินค้า

3.5

บนั  กสินค้า

3.5

ช าระเงิน

3.6

ช าระเงิน

3.6

 บเสร  

3.7

 บเสร  

3.7

ข ้มู สินคา้

ข ้มู สินคา้

ข ้มู สินคา้

ข ้มู สินคา้

ข ้มู กาช าระเงิน

ข ้มู  บเสร  

D3 แ ้มข้ มู การสั ง ื้ D3 แ ้มข้ มู การสั ง ื้ 

รายงานสินคา้

ข ้มู การสั ง ้ื 
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5. Data Flow Diagram Level 1 Process 4 การสั ง ้ื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.9  Data Flow Diagram Level 1 Process 4 การสั ง ้ื  

 

 

 

 

 

 

เ ื กรายการ
ผูดู้แ ระบบ

4.1

D2 แ ้มข้ มู สินคา้D2 แ ้มข้ มู สินคา้

ข ้มู การสั ง ้ื 

ข ้มู การสั ง ้ื 
คน้ าข ้มู 

4.2

คน้ าข ้มู 

4.2

ยืนยนการคน้ า

4.3

ยืนยนการคน้ า

4.3

แสดงรายการ

4.4

แสดงรายการ

4.4

ข ้มู การสั ง ้ื 

ข ้มู การสั ง ้ื 

ข ้มู การสั ง ้ื 

ข ้มู การสั ง ้ื 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพนัธ์ของข้อมูล  (Entity Relationship Diagram) 

รูปที ่ 3.10  E-R Diagram ระบบการขายสินคา้  นไ น์ ประเภ   ุปกรณ์ด าน ้าแ ะ า่ยน ้า 
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3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

  กแบบฐานข ้มู   ระบบขายสินคา้  นไ น์ ประเภ   ุปกรณ์ด าน ้าแ ะ า่ยน ้าดงัน้ี 

1.  ารางข ้มู สมาชิก (Member) 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของฟิลด์ 

Filed Side 
ขนาดของฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

User varchar 20 ชื  ผู ้ช ้ PK 
Password varchar 15 ร สั ูกคา้  
Name varchar 30 ชื   ูกคา้  
Sex text  เพศ  
Email varchar 30  ีเม   
Tel number 10 เบ ร์โ รศพั ผ์ูส้ั ง ้ื   
Address varchar 120  ี  ยู ่  

ตารางที ่3.1  ารางข ้มู สมาชิก 

 

2.  ารางข ้มู  บเสร   (Order) 
Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของฟิลด์ 

Filed Side 
ขนาดของฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Id_order int 5 เ ข ี  บเสร   PK 
Date date   นั ี สั ง ้ื   
Name_order varchar 30 ชื  ผูผู้ส้ั ง ้ื   
Email_order varchar 30  ีเม ผูส้ั ง ้ื   
Tel_order varchar 30 เบ ร์โ รศพั  ์  
Address_order text   ี  ยูผู่ส้ั ง ้ื   
Address_buy text   ี  ยูผู่ส่้ง  
Total_order int 10 ย ดร มการสั ง ้ื   

ตารางที ่3.2   ารางข ้มู  บเสร   
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3.  ารางข ้มู ราย ะเ ียดการสั ง ้ื  (Order_detail) 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของฟิลด์ 

Filed Side 
ขนาดของฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Id_product int 5 ร สัสินคา้ PK 
Name_product varchar 20 ชื  สินคา้  
Price int 10 ราคาสินคา้  

ตารางที ่3.3  ารางข ้มู ราย ะเ ียดสินคา้ 

4.  ารางข ้มู สินคา้ (Product) 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของฟิลด์ 

Filed Side 
ขนาดของฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Id_product int 5 ร สัสินคา้ PK 
Type varchar 20 ประเภ สินคา้  
Name_product varchar 30 ชื  สินคา้  
Photo varchar 40 รูปสินคา้  
Price varchar 30 ราคาสินคา้  

ตารางที ่3.4  ารางข ้มู สินคา้ 

5.  ารางข ้มู ประเภ สินคา้  (Type) 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของฟิลด์ 

Filed Side 
ขนาดของฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Id_type int 5 ร สัประเภ สินคา้ PK 
Name_type varchar 20 ชื  สินคา้  

ตารางที ่3.5  ารางข ้มู ประเภ สินคา้   
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3.5  การออกแบบ Site Map 

 

 

รูปที ่ 3.11 การ  กแบบSite  map 
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3.6  การออกแบบ  Story  Board 

 

 

รูปที ่ 3.12  แสดง นา้ Index 

 

รูปที ่ 3.13 แสดง นา้Home 
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รูปที ่ 3. 14 แสดง นา้ Login 

 

 

รูปที ่ 3.15  แสดง นา้สมคัรสมาชิก 
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3.7 การออกแบบส่ิงน าเข้า  (Input  Design) 

1. รูปภาพสินคา้ประก บ 
2. ราย ะเ ียดสินคา้ 
3. User/Password 
 

3.8 การออกแบบส่ิงน าออก  (Output Design) 

1. แสดง  ก าง นา้  ค มพิ เ  ร์ 
2. แสดงการค าน ณราคาสินคา้  ก าง  ภาพ 
3. มีการ  ก บเสร  สินคา้ 
4. แสดง  ก างเครื  งฉายโปรเ คเ  ร์เพื  การน าเสน การส บ ชิาโครงการ 

 

 



บทที ่4 
การพฒันาระบบขายสินค้าออนไลน์ 

ร้านขายอุปกรณ์อุปกรณ์ด าน า้และว่ายน า้ 
 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
1. โน๊ตบุค๊ 

- Intel Core i7-7500U (2.70 GHz) 
- NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB GDDR5) 
- Memory 4 GB DDR4 
- 1 TB 5400 RPM 
- Windows 10 Home (64 Bit) 

2. คอมพิวเตอร์ 
- AMD Ryzen 7 2700X 
- ASUS ROG STRIX B350-I GAMING 
- GTX1070Ti Mini 
- G.SKILL DDR4 8GB (4GBx2) 2400 (GNT) 
- Hyper-X Predator RGB DDR4 16GB (8GBx2) 2933 
- SEAGATE BARRACUDA 1TB 
- Smart RGB 700W 80 Plus 
 

4.2    โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้พฒันา 
1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ใชใ้นการท าเวบ็ไซต ์
2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
  3.  โปรแกรม appserv-win32-8.6.0ใชใ้นการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
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4.3  วธีิการติดตั้งโปรแกรม 
โปรแกรม appserv 2.5.10 

 

รูปที ่4.1  double click ท่ีตวัโปรแกรม appserv 2.5.10 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.2   รอสักครู่จะปรากฏหนา้จอ Welcome ใหก้ดปุ่ม  Next  เพื่อไปยงัหนา้ต่อไป 
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รูปที ่4.3  กดปุ่ม  I Agree  เพื่อยอมรับขอ้ตกลงในการใชซ้อฟตแ์วร์ 

 
 
 

 
รูปที ่4.4  ก าหนดโฟลเดอร์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม AppServ จากนั้นกดปุ่ม Next 
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รูปที ่4.5 เลือกองคป์ระกอบ (Components) ส าหรับการติดตั้ง  แลว้กดปุ่ม  Next  

 
 

 

รูปที ่4.6  จะปรากฏหนา้จอส าหรับใหก้รอกขอ้มูลของเซิฟเวอร์ (Server Information) ประกอบดว้ย   
               ช่ือเซิฟเวอร์ หรือ ยูอาร์แอล (URL), อีเมลข์องผูดู้แลเซิฟเวอร์, พอร์ตส าหรับใชง้าน 
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   กรอกช่ือ Server Information และ E-mail  จากนั้น กดปุ่ม Next เพื่อไปหนา้ต่อไป 
 

 

รูปที ่4.7  ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดค่าส าหรับ MySQL Server ซ่ึงตอ้งระบุ รหสัผา่น(Password)     
                ส าหรับ root  ,ชุดภาษา (Character Sets and Collations) ท่ีใช ้ หลงัจากก าหนดค่าดงักล่าว 
                แลว้ ใหก้ดปุ่ม Install 

 

 
   

รูปที ่4.8   เม่ือการติดตั้งเสร็จส้ิน ใหก้ดปุ่ม  Finish ระบบจะท าการสตาร์ท (Start)          
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    โปรแกรม Apache 

 
รูปที ่4.9  เม่ือสตาร์ท Apache Http Server เสร็จ ใหท้  าการเปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 
                  และพิมพ ์ http://localhost  หรือ 127.0.0.1 ลงไปในช่องรับ URL (Address Bar) หาก  
                 โปรแกรม Apache ท างานไดเ้ป็นปกติจะปรากฏดงัรูปภาพ 

 
 
 

 
 

รูปที ่4.10 ส าหรับองคป์ระกอบต่างๆ ของ AppServ จะถูกติดตั้งไวท่ี้โฟลเดอร์ C:\AppServ 
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4.4 วธีิการติดตั้งระบบฐานข้อมูลลงในเคร่ืองเซิฟเวอร์ 
 

 
รูปที ่4.11  เปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์และพิมพ ์localhost/phpmyadmin เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ  

ฐานขอ้มูลภายในเคร่ืองจะปรากฏหนา้ต่างใหใ้ส่ “ ช่ือผูใ้ช”้ และ “รหสัผา่น” ท่ีท าการตั้ง
ไวต้ั้งแต่ตอนลง โปรแกรม โดยช่ือผูใ้ชจ้ะเป็น “root” ส่วนรหสัผา่นนั้นเป็นรหสัท่ีตั้งข้ึน 
ในรูปภาพท่ี 4.7  * กรณีท่ีลืมรหสัผา่น ใหท้  าการลบโปรแกรม Appserv ออก แลว้ท าการ
ติดตั้งใหม่ 

 
 

รูปที ่4.12  เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ใหพ้ิมพ ์“Personality Development”  ลงในช่องการสร้าง   
     ฐานขอ้มูลใหม่ จากนั้น คล๊ิก “ สร้าง” เพื่อท าการสร้างโฟลเดอร์ฐานขอ้มูลข้ึนมา 
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      * พิมพ ์ตามตวัอกัษรท่ีให้ไว ้หา้มมีตวัใหญ่หรือพิมพต์กหล่นเด็ดขาด 
 
 

 
 
รูปที ่4.13  เม่ือท าการกด สร้าง และปรากฏช่ือ แสดงวา่ไดส้ร้างโฟลเดอร์ของฐานขอ้มูลเรียบร้อย     

แลว้ คล๊ิกเลือกท่ี “Import”  จากนั้น คล๊ิก “ เลือกไฟล ์” เพื่อท าการน าฐานขอ้มูลของ
โปรแกรมมาลงภายในเซิฟเวอร์ของเคร่ือง 

 

 
 

รูปที ่4.14  เม่ือคล๊ิกปุ่ม เลือกไฟล ์จะปรากฏหนา้ต่างข้ึน ใหท้  าการเปิดโฟลเดอร์ ProgramWeb ท่ีลง 
        ไวใ้นเคร่ือง จากนั้นเลือกไฟล ์pd(1).sql แลว้กด Open เพื่อท าการเลือกไฟล์ 
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รูปที ่4.15 หลงัจากท าการเลือกไฟลเ์สร็จแลว้ ใหก้ดปุ่ม “ ลงมือ ”  เพื่อน าฐานขอ้มูลของโปรแกรม 
     เขา้สู่เซิฟเวอร์ 
 
 
 

 
 
รูปที ่4.16   เม่ือน าฐานขอ้มูลของโปรแกรมเขา้สู่เซิฟเวอร์เรียบร้อยแลว้ จะปรากฏตารางของฐาน 
          ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย 2 ตาราง คือ ตางราง Login และ ตาราง Test ดงัภาพ  ซ่ึงเป็นอนั 
                   เสร็จสมบูรณ์ในการติดตั้งระบบฐานขอ้มูล 
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รูปที ่4.17 ไปท่ีไดร์ C จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ Appserv แลว้ ดบัเบิ้ลคลิกท่ีโฟลเดอร์ www 
 
 

 
 

รูปที ่4.18  ใหท้ าการคดัลอกไฟลง์านของโปรแกรม ไปวางไวใ้นโฟลเดอร์  www 
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รูปที ่4.19  เม่ือท าการคดัลอกไฟลง์านไปใส่ไวใ้นโฟลเดอร์ www แลว้ จะสามารถ  Run   
                 โปรแกรมผา่น Appsevr  ได ้

 
 

 

 

รูปที ่4.20  เปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์และพิมพ ์localhost/ช่ือโฟลเดอร์งาน/ช่ือไฟลง์าน.php 
       *ทั้งช่ือโฟลเดอร์และช่ือไฟลง์าน ตอ้งตรงกนักบัช่ือท่ีตั้งไวใ้น โฟลเดอร์ www 

หนา้เวบ็ต่างๆของ เวบ็ไซตส่ื์อการเรียนการสอนวชิาการพฒันาบุคลิกภาพ 
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รูปที ่4.21  แสดงหนา้จอรูปท่ี  1  หนา้เขา้สู่เวบ็ไซต ์( Index ) 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.22  แสดงหนา้จอรูปท่ี 2 หนา้เขา้สู่ระบบ 
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รูปที ่4.23  แสดงหนา้จอรูปท่ี 3 หนา้สมคัรสมาชิก  
 

 
 

รูปที ่4.24   แสดงหนา้จอรูปท่ี 4 หนา้หลกั (Home) 
 



62 
 

 
 

รูปที ่4.25  แสดงหนา้จอรูปท่ี 5 หนา้หมวดหมู่สินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.26  แสดงหนา้จอรูปท่ี  6  สินคา้ประเภทท่ี 1 
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รูปที ่4.27  แสดงหนา้จอรูปท่ี  7  สินคา้ประเภทท่ี 2 
 

 
 

รูปที ่4.28  แสดงหนา้จอรูปท่ี  8  สินคา้ประเภทท่ี 3 
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รูปที ่4.29  แสดงหนา้จอรูปท่ี  9 สินคา้ประเภทท่ี 4 
 

 
 

รูปที ่4.30  แสดงหนา้จอรูปท่ี  10  สินคา้ประเภทท่ี 5 
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รูปที ่4.31  แสดงหนา้จอรูปท่ี 11  วธีิการสั่งซ้ือ 
 

 
 

รูปที ่4.32  แสดงหนา้จอรูปท่ี  12  ช่องทางการช าระเงิน 
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รูปที ่4.33  แสดงหนา้จอรูปท่ี  13  ติดต่อเรา 

 
 

รูปที ่4.34  แสดงหนา้จอรูปท่ี  13  ผูจ้ดั 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
บทที ่5 

สรุปผลการท าโครงการ 
 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดรั้บความรู้ของเร่ืองการพฒันาเวบ็ไซต ์E-Commerce 
2. ไดรั้บความรู้ของเร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษา PHP 
3. ไดรั้บความรู้เร่ืองการเขียนโปรแกรมพฒันาระบบ E-Commerce 
4. ไดรั้บความรู้เร่ืองการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 
5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม 

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 index.php 3kb หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
2 home.php 7kb หนา้homeของเวบ็ไซต ์

3 user.php 8kb หนา้userของเวบ็ไซต ์

4 admin.php 11kb หนา้Loginของผูดู้แล 

5 register.php 11kb หนา้สมคัรสมาชิก 

6 manpro.php 6kb หนา้แสดงสินคา้ 

7 manpro2.php 6kb หนา้แสดงสินคา้ 

8 ChangMasks1.php 7kb หนา้สินคา้ชุดด าน ้า 

9 ChangMasks3.php 8kb หนา้สินคา้ชุดด าน ้า 

10 ChangWetsuits1.php 7kb หนา้สินคา้ถงัออกซิเจน 

11 ChangWetsuits3.php 8kb หนา้สินคา้ถงัออกซิเจน 

12 ChangFins1.php 7kb หนา้สินคา้หนา้กากด าน ้า 

13 ChangFins3.php 8kb หนา้สินคา้หนา้กากด าน ้า 

14 ChangTanks1.php 7kb หนา้สินคา้ชุดด าน ้า 

15 ChangTanks3.php 8kb หนา้สินคา้ชุดด าน ้า 

16 ChangBags1.php 7kb หนา้สินคา้กระเป๋าด าน ้า 

17 ChangBags3.php 8kb หนา้สินคา้กระเป๋าด าน ้า 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์  หมายเหตุ  

18 Product_detail.php 5kb หนา้แสดงการสั่งซ้ือสินคา้ 

19 Product_detail2.php 5kb หนา้แสดงการสั่งซ้ือสินคา้ 

20 Product_detail3.php 5kb หนา้แสดงการสั่งซ้ือสินคา้ 

21 Product_detail4.php 5kb หนา้แสดงการสั่งซ้ือสินคา้ 

22 Product_detail5.php 5kb หนา้แสดงการสั่งซ้ือสินคา้ 

23 Cart.php 6kb หนา้ตระกร้าสินคา้ 

24 Cart2.php 6kb หนา้ตระกร้าสินคา้ 

25 Cart3.php 6kb หนา้ตระกร้าสินคา้ 

26 Cart4.php 6kb หนา้ตระกร้าสินคา้ 

27 Cart5.php 6kb หนา้ตระกร้าสินคา้ 

28 Confirm.php 6kb หนา้ยนืยนัการสั่งซ้ือ 

29 Confirm2.php 6kb หนา้ยนืยนัการสั่งซ้ือ 

30 Confirm3.php 6kb หนา้ยนืยนัการสั่งซ้ือ 

31 Confirm4.php 6kb หนา้ยนืยนัการสั่งซ้ือ 

32 Confirm5.php 6kb หนา้ยนืยนัการสั่งซ้ือ 

33 Saveorder.php 3kb หนา้บนัทึกสินคา้ 

34 Saveorder2.php 3kb หนา้บนัทึกสินคา้ 

35 Saveorder3.php 3kb หนา้บนัทึกสินคา้ 

36 Saveorder4.php 3kb หนา้บนัทึกสินคา้ 

37 Saveorder5.php 3kb หนา้บนัทึกสินคา้ 

38 Buy.php 4kb วธีิการสั่งซ้ือ 

39 Buy2.php 4kb วธีิการสั่งซ้ือ 

40 Pay.php 4kb การช าระเงิน 

41 Pay2.php 4kb การช าระเงิน 

42 Contact.php 4kb หนา้ติดต่อ 

   

 
 

   ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ต่อ) 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 

46 check.php 2kb หนา้ตรวจสอบสถานะ 

47 Connect.inc 1kb ไฟลเ์ช่ือมต่อ 

 
ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ต่อ) 

 
5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 

1.  การออกแบบงานเสร็จไม่ทนัตามก าหนดเวลาตามเง่ือนไข 
  2.  เน้ือหาเวบ็บางหนา้มีสินคา้นอ้ยเกินไป 
  3.  สมาชิกยงัไม่มีแนวความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบโปรแกรม 
  4.  สมาชิกกลุ่มไม่มีประสบการณ์ในการท าระบบงาน 

5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 
  1.  ปัญหาในการรันรูปภาพแลว้ไม่แสดงผล 
  2.   ปัญหาท่ีเกิดจากโปรแกรม Error โดยปุ่ม ไม่สามารถใชง้านได ้
  3.   ปัญหาโคด๊ Error ในการแสดงของแต่ละหนา้ และท าใหใ้นการ Link  
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.  คอมพิวเตอร์มีอาการคา้ง ตอ้งใชก้าร Preview คุณภาพต ่า ในการท างานแทน 
 2.  โปรแกรม Adobe Photoshop คา้ง ไม่สามารถตกแต่งรูปภาพได ้ตอ้งซ้ือแผน่มาลงใหม่ 
 3.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการท างานไม่ตรงกนั 
 4.  เคร่ืองพิมพเ์อกสารหวัพิมพช์ ารุดและหมึกพิมพแ์ตกระหวา่งท างาน 
 5.  การติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มไม่ต่อเน่ืองท าใหง้านล่าชา้และผดิแผนท่ีวางไว ้
 6.  แบ่งเวลางานไม่ดี ท าให้โปรแกรมเสร็จชา้และไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร
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5.3 สรุปการด าเนินงานจริง  

 
ตารางที ่5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 

 
หมายเหตุ  เส้นสีด า คือ ระยะเวลาท่ีก าหนด 
   เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานจริง 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

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

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

 

               11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียน
ออนไลน์)  

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                
17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 
สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

         
 

      17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม50%                 9-15 กนัยายน 62 
ส่งความคืบหนา้โปรแกรม60%              

 

  16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม70%               
 

 23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กมุภาพนัธ์ 63 ระยะเวลา 

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

ส่งความคืบหนา้ 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13 พฤศจิกาย 62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ 
(รอบโปรแกรม) 

    
 

           
11 ธนัวาคม62 

ส่งบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 63 

ส่งบทท่ี 5                 20-26  มกราคม 63 
ส่งงบประมาณในการท า
โครงการ(ออนไลน์) 

           
 

    26-30  มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                   1-20  กุมภาพนัธ์ 63 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1. กระดาษDouble A  A4 2 รีม 240 
2. หมึกเคร่ือง Printer สีด า,แดง,น ้าเงิน,เหลือง 1 ชุด 1000 
3. ค่าเขา้เล่มเอกสาร 1 เล่ม 250 
4. ค่าแผน่CD  2 แผน่ 460 
5. ค่าเบด็เตล็ด - 200 
  รวมเป็นเงิน 2,150 

    
ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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