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สินคา, เพิ่มรูปประกอบสินคา, และสั่งซื้อสินคาพรอมบิลชําระเงิน อ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมถึงยัง

สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาการสรางเว็บไซตไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบ

เปนอาชีพรายไดเสริม  
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บทท่ี 3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร  

3.1 การออกแบบและระบบงาน  (Flow Chart)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.1  การออกแบบและระบบงาน  Flow Chat  
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รูปท่ี  3.2  Flow Chat การสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี  3.3  Flow Chat การเขาสูระบบ 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

รูปท่ี  3.4  การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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1. แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) 

 

1.1. Data Flow Diagram Level 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.5  Data Flow 

Diagram Level 1 ระบบ

ขายสินคาออนไลน 

อุปกรณเคร่ืองมือชาง 
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2. Data Flow Diagram Level 1 Process 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.6  Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบสมาชิก 
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3. Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.7  Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ระบบสมาชิก 
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4. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.8  Data Flow Diagram Level 1 Process 3 ระบบการสั่งซื้อสินคา 
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5. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.9  Data Flow Diagram Level 1 Process 4 แสดงผลรายงาน 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล  (Entity Relationship Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.10  E-R Diagram ระบบการขายสินคาออนไลน ประเภท อุปกรณเคร่ืองมือชาง 
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3.4 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

ออกแบบฐานขอมูล  ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท อุปกรณเคร่ืองมือชาง ดังน้ี 

1. ตารางขอมูลสมาชิก (Member) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของฟลด 

Filed Side 

ขนาดของฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Password varchar 15 รหัสผูใช PK 

User varchar 20 ชื่อผูใช  

Name varchar 30 ชื่อลูกคา  

Email varchar 30 อีเมล  

Tel number 10 เบอรโทรศัพทผูสั่งซื้อ  

Address varchar 120 ที่อยู  

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขอมูลสมาชิก 

2. ตารางขอมูลใบเสร็จ (Order) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของฟลด 

Filed Side 

ขนาดของฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Id_order int 5 เลขที่ใบเสร็จ PK 

Date date  วันที่สั่งซื้อ  

Name_order varchar 30 ชื่อผูผูสั่งซื้อ  

Email_order varchar 30 อีเมลผูสั่งซื้อ  

Tel_order varchar 30 เบอรโทรศัพท  

Address_order text  ที่อยูผูสั่งซื้อ  

Address_buy text  ที่อยูผูสง  

Total_order int 10 ยอดรวมการสั่งซื้อ  

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางขอมูลใบเสร็จ 
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3. ตารางขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ (Order_detail) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของฟลด 

Filed Side 

ขนาดของฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Id_product int 5 รหัสสินคา PK 

Name_product varchar 20 ชื่อสินคา  

Price int 10 ราคาสินคา  

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางขอมูลรายละเอียดสินคา 

4. ตารางขอมูลสินคา (Product) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของฟลด 

Filed Side 

ขนาดของฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Id_product int 5 รหัสสินคา PK 

Type varchar 20 ประเภทสินคา  

Name_product varchar 30 ชื่อสินคา  

Photo varchar 40 รูปสินคา  

Price varchar 30 ราคาสินคา  

 

ตารางท่ี 3.4 ตารางขอมูลสินคา 

5. ตารางขอมูลประเภทสินคา  (Type) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของฟลด 

Filed Side 

ขนาดของฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Id_type int 5 รหัสประเภทสินคา PK 

Name_type varchar 20 ชื่อสินคา  

 

ตารางท่ี 3.5 ตารางขอมูลประเภทสินคา   
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3.5  การออกแบบ Site Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.11  Site  map 
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3.6 การออกแบบ  Story  Board 

 

รูปท่ี  3.12  แสดงหนา Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.13  แสดงหนาLogin  
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รูปท่ี  3.14  แสดงหนาสมัครสมาชิก 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.15  แสดงหนาโปรโมชั่น 
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รูปท่ี  3.16  แสดงหนาสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.17  แสดงหนาการสั่งซื้อสินคา 
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รูปท่ี  3.18  แสดงหนาชองทางการติดตอ 
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3.7 การออกแบบสิ่งนําเขา  (Input  Design) 

1. รูปภาพสินคาประกอบ 

2. รายละเอียดสินคา 

3. User/Password 

 

3.8 การออกแบบสิ่งนําออก  (Output Design) 

1. แสดงออกทางหนาจอคอมพิวเตอร 

2. แสดงการคํานวณราคาสินคาออกทางจอภาพ 

3. มีการออกใบเสร็จสินคา 

4. แสดงออกทางเคร่ืองฉายโปรเจคเตอรเพื่อการนําเสนอการสอบวิชาโครงการ 

 



 
 

บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา  

เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การนําความกาวหนาของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ทั้งวัสดุ 

อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลไก และเทคนิควิธีการตางๆ มาใชประกอบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน เพื่อมุงหวัง ใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน ผูศึกษา ตาม

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตรน้ันๆ ทําใหผูผลิตเคร่ืองมือทั่วโลกตองมีการ

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถสรางสรรคคุณภาพที่สูงในเวลาอันสั้น รวมถึงราคาที่

แขงขันได ในอดีตเคร่ืองมือถูกสรางโดยชางฝมือ และถูกออกแบบและผลิตเพื่อเปนงานศิลปที่

มีเอกลักษณ ความทุมเทและมุงมั่นในคุณภาพที่สูงทําใหตองพึ่งพากระบวนการผลิตที่เชื่อถือได 

ดังน้ัน จึงมีความตองการเคร่ืองมือที่เพิ่มขึ้น 

งานชางสามารถจัดแบงเปนสาขาตางๆ ตามลักษณะของงานประกอบดวย งานไม งาน

ไฟฟา งานโลหะ งานเคร่ืองยนต งานแบบ ซึ่งงานในแตละสาขาน้ันจําเปนตองใชทักษะและ

เคร่ืองมือเฉพาะดานเทาน้ัน จึงจะทําใหงานที่ออกมาน้ันมีความสวยงามถูกตอง และปลอดภัย 

โดยงานไม  ตองอาศัยทักษะในการใชเคร่ืองมือผานกระบวนการตางๆ ซึ่งสามารถจําแนก

ออกเปน งานไมครุภัณฑ งานไมแกะสลัก งานไมกอสรางและงานไมแบบโครงสราง งานไฟฟา

เปนการนําพลังงานไฟฟามาใชในลักษณะพลังงานแสงสวาง พลังงานความรอน และพลังงาน

สากล โดยนําทักษะและความรูมาใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองใชไฟฟา สามารถ

จําแนกออกเปน งานไฟฟากําลัง งานไฟฟาภายในบาน งานไฟฟาในอิเล็กทรอนิกส งานโลหะ  

ตองอาศัยทักษะ ความอดทน ความละเอียดรอบคอบ ผลงานที่ไดจะมีคุณภาพ เรียบรอย 

สวยงาม สามารถจําแนกออกเปน งานโลหะแผน เหล็กดัดปนรูปโลหะ ผลิตภัณฑอะลูมิเนียม 

งานเคาะขึ้นรูปโลหะ งานชางเชื่อมโลหะ งานชางหลอโลหะ 

 โครงการขายระบบสินคาออนไลนประเภทอุปกรณเคร่ืองมือชาง เปนโครงการที่จัดทําขึ้น

เพื่อเปนตัวชวยในการตัดสินใจซื้อสินคา และเขาถึงสินคาไดงายขึ้น รวมไปถึงนําเสนอสินคาที่

เขากับความนิยมในปจจุบัน 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคา 

2. เพื่ออํานวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา 

3. เพื่อศึกษาระบบการขายสินคาออนไลน 

4. เพื่อใหลูกคาสามารถเขามาเลือกดูสินคาผานทางเว็บไซตได 

5. เพื่อพัฒนาการออกแบบเว็บไซตและการสรางฐานขอมูล 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1  Admin ( ผูดูแลระบบ ) 

1. สามารถจัดการขอมูลสินคา 

2. สามารถจัดการขอมูลลูกคา 

3. สามารถตรวจสอบขอมูลการสั่งซื้อ 

4. ตรวจสอบการชําระเงินของลูกคา 

        1.3.2  User ( ผูใช ) 

1. สามารถสมัครสมาชิกได 

2. สามารถล็อคอินเขาสูระบบ ออกจากระบบได 

3. สามารถแกไขขอมูลสวนตัวของตนเองได 

4. สามารถสั่งซื้อสินคาได 

5. สามารถดูรายการที่สั่งซื้อไปได 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดความรูเร่ืองการใชเคร่ืองมือภาษา PHP, Java Scripts, CSS สําหรับพัฒนาเว็บไซต

สินคาคอมพิวเตอร (PTcomputer)  

2. ไดเว็บไซตเร่ือง สินคาคอมพิวเตอร (PTcomputer) 

3. ไดเรียนรูการทําธุรกิจออนไลน 

4. ไดมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บสินคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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a. แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart)

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา ปวช.

3 และปวส.2 
                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการรอบท่ี 1 

เอกสารบทท่ี 1 
                14 มิถุนายน  62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 1                 17 มิถุนายน  62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน  62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน  62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลน 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวม ATC.02 
                18-30 มิถุนายน  62 

สงบทท่ี 2 (ATC.04-05)                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3 (ATC.04-05)                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบเสนอโครงการ (รอบเอกสารบทท่ี 1-3)  

ปวช.3 และปวส.2 ATC.03 ครั้งท่ี 1 (PPT)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ ( รอบเอกสาร )                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 50% 

(ATC.04-05) 
                9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60% 

(ATC.04-05) 
                16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70% 

(ATC.04-05) 
                23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 

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

สงความคืบหนา 90% (ATC.04-05)                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100% (ATC.04-05)                 
9-13 พฤศจิกายน 

62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบ

โปรแกรม) 

ระดับปวส.2 ATC.03 คร้ังท่ี 2 

 
               16 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม) 

ระดับปวช.3 ATC.03 ครั้งที่ 2 
  

 
             30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศโครงการ (รอบโปรแกรม)                 2 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทท่ี 4 (ATC.04-05)                 6-19  มกราคม 63 

สงเอกสารบทท่ี 5 (ATC.04-05)                 20-26  มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ 

ตารางที่ 1.7 และตารางที่ 5.3 (แบบ

ออนไลน) 

          

 

     26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี ชําระคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาโปรแกรม  

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6 ใชออกแบบเว็บไซต  

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชตกแตงรูปภาพของสินคา  

3. โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ใชสรางโลโกหรือเพิ่มลูกเลน 

4.  โปรแกรม Visio 2016 ใชในการสราง Flow Chart  

5. โปรแกรม XAMPP Control Panel ในการสรางฐานขอมูล  

6. โปรแกรม PHP My Admin ในการเก็บขอมูล  

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 1  รีม 120 

2 เย็บเลม 1 เลม 120 

3 CD 2 แผน 20 

4 ซองเอกสาร 1 ซอง 20 

รวมเปนเงิน 280 

 

ตารางท่ี 1.2  งบประมาณการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 Flow chart ระบบงานปจจุบัน 
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E-Commerce คือ การประยุกตสื่ออินเตอรเน็ตมาใชในการดําเนินธุรกิจการคา หรือเรียกวา 

พณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่นิยมกันมาก ณ ปจจุบันคือ การซื้อขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต การหันมา

ใชเว็บสื่อกลางทางการคามากยิ่งขึ้น  เปนสื่อกลางในการรวบรวมสินคาและผูซื้อผูขายไวในเว็บไซต

เดียว เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอซื้อ-ขาย ทําใหการคนหาขอมูลเปนเร่ืองที่งายและ

สามารถจํากัดขอบเขตขอมูลใหตรงตามความตองการมากยิ่งขึ้น ตามการจัดกลุมสินคาของผู

ใหบริการแหลงขอมูลออนไลนน้ัน ๆ 

ในปจจุบัน  E-Commerce จึงเปนเสมือนสื่อกลางในการโฆษณาและเชื่อมโยงขอมูล หรือ

ความตองการของผูใชงาน ไปยังกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายโดยตรง พรอมทั้งสามารตอบสนองตอ

ความตองการของตลาด ยนเวลาในการนําสินคาเขาสูตลาด ทําใหสามารถขยายตลาดไดอยาง

รวดเร็วเปนทวีคูณและE- Commerce ยังไดมีการเชื่อมโยงเขากับฐานขอมูลในจัดเก็บขอมูลไมวาจะ

เปนการลงชื่อเขาใช การสั่งซื้อสินคา  

ดังน้ันจึงไดมีการจัดทําระบบ E-Commerce เกี่ยวกับการจัดจําหนายสัตวเลี้ยง  กระตาย เปน

การนําเทคโนโลยีมาใช สรางผลกําไร ตามทันสื่อการตลาดยุคใหม ขยายโอกาสในการเขาถึงตลาด 

เพิ่มชองทางการจัดจําหนายมากยิ่งขึ้นปรับปรุงหรือ Update ขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการได

ตลอดเวลาสามารถเก็บขอมูลลูกคาเพื่อการทําการตลาดทางตรงสามารถควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อ

จัดจางได ขั้นตอนไมซับซอนสะดวกและรวดเร็วขึ้นสามารถเลือก ผูผลิต/ผูจําหนายสินคาและ

บริการไดอยางหลากหลาย ประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบสินคาและผูขายเปนผลใหไดสินคา

คุณภาพดี และราคาเปนที่นาพอใจ ตรงกับความตองการที่สุด 

 

2.2 ปญหาระบบงานในปจจุบัน 

1. การที่คนควาขอมูลจากเว็บไซตเดียวน้ันอาจทําใหขอมูลที่ถูกเผยแพรออกมาน้ันเกิด

ขอมูลที่ผิดเพี้ยนได 

2. ผูซื้อไมมั่นใจสิ่งที่ผูซื้อไมมั่นใจ คือ เร่ืองการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ขอมูล

สวนตัว หรือขอมูลทางบัตรเครดิต 

3. ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง 

4. ระบบการสั่งซื้อที่ทําใหสับสนตอผูที่สนใจซื้อ  
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2.3 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

ประวัติวิวัฒนาการอีคอมเมิรซ การคาอิเล็กทรอนิกสน้ันเร่ิมขึ้นบนโลกคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2513 

ซึ่งไดมีการเร่ิมใชระบบ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรืออีเอฟที (EFT = Electronic Fund Transfer) 

แตในขณะน้ันมีเพียง บริษัทขนาดใหญและสถาบันการเงินเทาน้ันที่ใชงานระบบโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ตอมาอีกไม นานก็เกิดระบบการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือ อีดีไอ  

(EDI = Electronic Data Interchange) ซึ่งสามารถชวยขยายการสงขอมูลจากเดิมที่เปนขอมูลทาง

การเงินอยางเดียวเปนการสงขอมูลแบบ อ่ืนเพิ่มขึ้น เชน การสงขอมูลระหวางสถาบันการเงินกับ

ผูผลิต หรือผูคาสงกับผูคาปลีกเปนตน หลังจากน้ันก็มีระบบสื่อสารรวมถึงโปรแกรมอ่ืน ๆ เกิดขึ้น

มากมายต้ังแตระบบที่ใชในการ ซื้อขายหุนจนไปถึงระบบที่ชวยในการสารองที่พัก ซึ่งเรียกไดวา

โลกไดกาวเขาสูยุคของการสื่อสาร และเมื่อยุคของอินเตอรเน็ตมาถึงเมื่อประมาณปพ .ศ.2533จาน

วนผูใชอินเตอรเน็ตก็เพิ่มขึ้นอยาง รวดเร็วการคาอิเล็กทรอนิกสก็ไดเกิดขึ้นเหตุผลที่ทาใหระบบ

การคาอิเล็กทรอนิกสเติบโตอยาง รวดเร็วคือโปรแกรมสนับสนุนการคาอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการ

พัฒนาขึ้นมามากมาย รวมถึงระบบ เครือขายดวย พอมาถึงประมาณปพ.ศ. 2537 – 2542 ก็ถือไดวา

ระบบการคาอิเล็กทรอนิกสหรืออี คอมเมิรซก็เปนที่ยอมรับและไดรับความนิยมอยางมากและ

รวดเร็ว ซึ่งวัดไดจากการที่มีบริษัทตาง ๆ ในอเมริกาไดใหความสําคัญและเขารวมในระบบ 

อีคอมเมิรซอยางมากมายป 

 

นิยามของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ความหมายของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ที่แทจริงแลวหมายถึง การคาทุก 

ประเภทที่กระท าผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคา 

หรือการบริการ โดยมีรูปแบบการช าระคาสินคา หรือบริการ และการสงสินคา ตามที่ตกลงกันไว 

ซึ่ง กระท าผานคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ในขณะที่หลายๆ คนนึกถึงเพียงแค

การคาบนเว็บเพียงอยางเดียว แตจริง ๆ แลวการคาขาย โดยผานทางเคร่ืองโทรสาร โดยเราสง

โทรสารเอกสารขายตรงออกไป และลูกคาก็สงโทรสารใบสั่ง ซื้อเขามา หรือแมแตการขายตรงทาง

โทรทัศนอยาง TV Media ที่ใหผูซื้อโทรศัพทเขาไปสั่งซื้อน้ัน ก็ ถือเปนการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ทั้งสิ้น  

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอีคอมเมิรซ (E-commerce)  

การคาขายผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ตจะเปลี่ยนวิถีทางการดารงชีวิตของทุก 

คน อินเตอรเน็ต จะเปลี่ยนวิธีการศึกษาหาความรู อินเตอรเน็ตจะเปลี่ยนวิธีการทามาคาขาย 

อินเตอรเน็ตจะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขสนุกสนาน อินเตอรเน็ตจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอยางและทุกสิ่ง 

ทุกอยางจะรวมกันเขามาหาอินเตอรเน็ต กลาวกันวาในปจจุบันน้ีถาบริษัทหางรานใดไมมีหนา 
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โฮมเพจในอินเตอรเน็ตบริษัทหางรานน้ันก็ไมมีตัวตน น่ันคือไมมีใครรูจัก เมื่อไมมีใครรูจักก็ไมมี 

ใครทามาคาขายดวย แลวถาไมมีใครทามาคาขายดวยก็อยูไมไดตองลมหายตายจากไป วากันวา 

อินเทอรเน็ตคือแหลงขอมูลขาวสาร และขอมูลขาวสารอยางหน่ึงก็คือ ขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา 

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาน้ัน ๆ และขอมูลเกี่ยวกับผูขายผูผลิต ซึ่งในปจจุบันผูบริโภคมี 

ทางเลือกในการที่จะซื้อสินคากันมากขึ้น เชนการเขาไปเลือกซื้อจากในเว็บไซต มีการเขาไป 

เปรียบเทียบราคาสินคากอนที่จะซื้อ หากจะกลาววา “ ขาวสาร ” คืออํานาจ ในปจจุบันน้ีผูบริโภคก็ 

ไดรับการติดอาวุธอยางใหมที่มีออํานาจมากพอที่จะตอรองกับผูผลิต และผูจาหนายสินคาไดผลดี

ที่สุด เทาที่เคยมีมาและพฤติกรรมของผูบริโภคทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง ในการทํา 

อีคอมเมิรซ น้ันไมใชเพียงแคเปนเว็บเพจหรือชองทางการจาหนายสินคา แตอีคอมเมิรซยังมี

ความหมายรวมไป ถึงการนาเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทาง ธุรกิจเพื่อลดคาใชจายลดเวลาที่

ตองสูญเสียไปโดย เปลาประโยชนและยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ รวมไปถึงการ

พัฒนาความสัมพันธ ระหวางเจาของกับผูบริโภค  

 

สิ่งจําเปนสาหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีสวนประกอบหลายสวนที่ทาใหระบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส

สามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดซึ่งสิ่งที่จําเปนที่ทําใหระบบสามารถดําเนินการไดก็ คือ  

1. แหลงที่มาของขอมูล จะตองทาการศึกษาและคนควาหาขอมูลที่จะนํามาดําเนิน ธุรกิจโดย

ทําการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เชน เอกสารที่เปน 

กระดาษ เอกสารที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส 

2. ประสิทธิภาพในการคนหาขอมูล ขอมูลที่ไดรับมาใหมซึ่งไดมาจากผูใหขอมูล ตาง ๆ เชน 

บุคคลทั่วไป กลุมธุรกิจเล็ก ๆ หรือองคกรขนาดใหญ ควรที่จะมีหลักการและวิธีการใน การ

จัดเก็บขอมูลเหลาน้ีระบบจัดเก็บขอมูลของการคาอิเล็กทรอนิกสควรที่จะมีความสามารถในการ 

ที่จะเก็บขอมูลไดมาก และหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็ควรที่จะมีความสามารถในการคนหา 

ขอมูลที่จัดเก็บมาใชงาน 

3. การจัดเตรียมขอมูลของรานคา ในการดาเนินพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะตองมีการ จัดเตรียม

ขอมูลทั้งหมดใหเปนอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด ซึ่งขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกสอยูแลวก็ตองทํา การ

ปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบที่นําไปใชประโยชนไดเสียกอน  

4. การเตรียมขอมูลของสินคา จะตองรวบรวมขอมูลของสินคาไมวาจะเปนรูปภาพที่ ตองมี

ขนาดเหมาะสม เตรียมชื่อ หมวดหมูคําบรรยายรวมถึงขั้นตอนและวัสดุที่นามาผลิตและราคา 

สินคา 

5. การแบงหมวดหมูของขอมูล เพื่อความสะดวกและความสามารถในการคนหา ขอมูลแบบ

ออนไลนเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการที่จะทาใหผูใชเขาถึงขอมูลที่ตองการ ไดเชน 
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ขอมูลของสินคาและบริการขอมูลของผูจัดหา หรือขอมูลของลูกคาแตละราย บริการในการ 

คนหาขอมูลเหลาน้ีในการคาอิเล็กทรอนิกส คือ บัญชีสินคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Catalog) 

ที่ กรองขอมูล (Information Filter) เคร่ืองคนหา (Search Engine) และSoftware Agent 

6. การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสการคาอิเล็กทรอนิกสตองการวิธีการในการชําระ เงินคา

สินคาและบริการตาง ๆ ดังน้ันการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสจึงเกิดขึ้น การชําระเงินแบบ 

อิเล็กทรอนิกสไดแก เงินตราดิจิตอล (Digital Currency) การชําระเงินดวยบัตรเครดิต และ 

อิเล็กทรอนิกสเช็ค 

7. ระบบรักษาความปลอดภัย จะตองสามารถปองกันการโจรกรรมคุกคามและการ ฉอโกง

จากกลุมตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ดังน้ันระบบจะตองถูกออกแบบเปนพิเศษเพื่อ ใหบริการ

ดานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

8. การเชื่อมโยงเขาสูระบบ สิ่งแวดลอมของการคาอิเล็กทรอนิกสปจจุบัน มีกลุม บุคคล

มากมายที่สามารถจะเขาสูระบบการคาอิเล็กทรอนิกสผูใชอาจใชเคร่ืองมือในการสื่อสารชนิด 

ตาง ๆ กันในการเขาสูระบบและคนหาขอมูล ตัวอยางเชน ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

เคร่ือง คอมพิวเตอรแบบพกพา Palm Computer โทรศัพทประจําบาน เคร่ือง PCT จานรับ

สัญญาณ ดาวเทียม ไมโครเวฟหรือแมกระทั่งการใชโทรศัพทมือถือในระบบ GSM  

9. กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ปญหาตาง ๆของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคา อิเล็กทรอนิกสน้ัน

แนนอนที่สวนใหญตองเปนกฎหมายที่ใชบังคับในเครือขายอินเตอรเน็ต  

 

       กระบวนการพื้นฐานของธุรกิจ E-commerce น้ันประกอบดวย 4 อยางดวยกัน ดังตอไปน้ี 

1. Catalog – การเลือกรายการสินคาและบริการ 

2. Order – การสั่งซื้อสินคากับผูขาย 

3. Payment – การชําระเงินจากลูกคา 

4. Shipping – การขนสงสินคาไปยังลูกคา 

 

ความสําคัญของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

1. ลดคาใชจายในการขายและบริหาร รวมทั้งคาเชาพื้นที่ขายหรือการลงทุนใน การสรางราน 

ซึ่งจะชวยใหตนทุนของธุรกิจตํ่าลง 

2. ประหยัดเวลาและขั้นตอนทางการตลาด 

3. เปดใหบริการ24 ชั่วโมงและใหบริการไดทั่วโลก  

4. มีชองทางการจัดจาหนายมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ  

5. สามารถทํากําไรไดมากกวาระบบการขายแบบเดิม เน่ืองจากตนทุนการผลิตและ การ

จําหนายตํ่ากวา ทําใหไดกําไรจากการขายตอหนวยเพิ่มขึ้น 
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ประโยชนของ E-commerce 

1. เพิ่มโอกาสทางการตลาด 

− ขยายโอกาสในการเขาถึงตลาด เพิ่มชองทางการจัดจําหนายมากยิ่งขึ้น 

− สนองความตองการของตลาด และขยายตลาดไดอยางรวดเร็ว 

− นําเทคโนโลยีมาใช สรางผลกําไรแกองคกร ตามทันสื่อการตลาดยุคใหม 

− เพิ่มโอกาสโลกตลาดออนไลน รูทันพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน  

− สามารถเก็บขอมูลลูกคาเพื่อการทําการตลาดทางตรง 

− สรางการรับรูไดอยางรวดเร็ว ยนระยะเวลาการนําสินคาเขาสูตลาด 

− เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน สะดวกในการคนหาขอมูล และติดตอซื้อ - ขาย 

− นําเสนอขอมูลสินคาไดเปนจํานวนมาก และสามารถสื่อสารกับลูกคา ไดในลักษณะ 

Interactive Market (การตลาดเชิงตอบโต) 

− เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการบริหารขอมูลลูกคาจากระบบอิเล็กทรอนิกส 

− ปรับปรุงหรือ Update ขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการไดตลอดเวลา 

 

2. ลดตนทุนในการจัดซื้อ 

− ชวยลดคาใชจายในการจัดซื้อทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนราคาสินคา ตลอดจน

คาใชจายในกระบวน 

− การซื้อที่ลดลง 

− สามารถควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางได ขั้นตอนไมซับซอนสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

− สามารถเลือก ผูผลิต/ผูจําหนายสินคาและบริการไดอยางหลากหลาย ประหยัดเวลาในการ

เปรียบเทียบสินคาและผูขายเปนผลใหไดสินคาคุณภาพดี และราคาเปนที่นาพอใจ ตรงกับ

ความตองการที่สุด 

 

3. สนับสนุนการซื้อ - ขาย 

− มีระบบคนหาสินคาจาก “คําคนหาสินคา” และชองทางการเขาถึงขอมูลทาง“สารบัญ

ขอมูล” แบงออกเปนหมวดหมูและประเภทอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการคนหา

เลือกดูสินคา หรือบริษัท ไดตามความตองการ 

− ระบบผูติดตอ และระบบขอความทางหนาเว็บไซต เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดตอสื่อสารระหวางกัน 

− สงเสริมการเขาถึงขอมูลของผูเขาชมเว็บไซตจํานวนมาก สามารถมองเห็นสินคาและบริษัท

ของคุณไดอยางงายดาย ผานทางหนาเว็บไซต  
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− สามารถทํากําไรไดมากกวาระบบการซื้อ - ขายแบบเดิม เน่ืองจากตนทุนการจัดซื้อและจัด

จําหนายตํ่ากวาทําใหตนทุนตอหนวยลดลงและ กําไรจากการขายตอหนวยเพิ่มขึ้น 

 

4. สงเสริมการขายการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

− ลดตนทุนการสงเสริมการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ เชน ลดตนทุนการโฆษณา

ผานสื่อปกติอ่ืน ๆ ลดตนทุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส

บริหารจัดการได 

− สรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจหรือองคกร ในเร่ืองของความทันสมัย และเปนโอกาสที่จะ

ทําใหสินคาหรือบริการเปนที่รูจักอยางรวดเร็วในวงกวาง 

 

5. ลดการใชทรัพยากร 

− ลดเวลาในการหาขอมูลสินคาหรือผูขาย และยนเวลาในการนําสินคาเขาสูตลาด 

− ลดขั้นตอนทางการตลาด 

− ลดพลังงานในการเดินทาง 

− ลดการใชทรัพยากรดานองคประกอบทางธุรกิจ เชน พื้นที่การขาย อาคารประกอบการ 

ทําเลที่ต้ัง โกดังเก็บสินคา เปนตน 

− ลดตนทุนดานชองทางจําหนายในรูปแบบรานคา, คาใชจายในการขายและบริหาร รวมทั้ง

คาเชาพื้นที่ขายหรือการลงทุนในการสรางราน ซึ่งจะชวยใหตนทุนของธุรกิจตํ่าลง 

ขอดีและขอเสียของ E-Commerce 

 

            การเติบโตของเทคโนโลยีกาวหนาไปตามยุคสมัย สังคมจึงมีการปรับตัวใหเขากับความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลาน้ี และมีผลตอหลากหลายดานทางสังคมโดยเฉพาะดานธุรกิจที่เห็นการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน ในสวนของการนําเสนอสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ น้ัน เปน

การเพิ่มยอดขาย และอัตราการซื้อที่เพิ่มขึ้น เพราะนอกจากความทันสมัยน้ีที่ทําใหคนเขาถึงไดงาย

แลว ยังสามารถรองรับลูกคาจากตางประเทศไดอีกดวย ดังน้ัน E-Commerce (พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส) จึงเปนทางเลือกหน่ึงที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจออนไลน 

            เมื่อ E-Commerce กลายเปนหน่ึงในความสําคัญเกี่ยวกับธุรกิจออนไลนแลว แตการที่จะ

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมใหครบถวนอาจจําเปนตองรูถึงขอดีและขอเสียของ E-Commerce ดวย เพื่อการ

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหธุรกิจของเรากาวหนาไปไดอยางมากที่สุด 
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ขอดีของ E-Commerce 

1. ลดคาใชจาย  การทําเว็บไซตมีคาใชจายที่นอยมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืน ๆ อีกทั้งบาง

เว็บไซตมีระบบรานคาออนไลนใหใชบริการฟรี ทําใหเราสามารถจัดการขอมูลตาง ๆ ไดดวย

ตนเอง ประหยัดคาใชจายในสวนของการจางพนักงาน หรือการสต็อกสินคา และที่สําคัญ หาก

เว็บไซตเราดูดี ก็ยิ่งเปนสวนที่ทําใหเพิ่มความนาเชื่อถือตอเว็บไซตและเพิ่มความตองการในการ

ซื้อสินคาอีกดวย 

2. บริการลูกคา 24 ชม. ธุรกิจออนไลนไมจําเปนตองมีคนน่ังเฝาตลอดเหมือนการมีหนาราน 

เพราะฉะน้ันเมื่อมีลูกคาเขามาสั่งสินคา เราสามารถต้ังแคใหแจงเตือนในเวลาขณะน้ัน ๆ ได ทํา

ใหเราสามารถบริการลูกคา พูดคุยและใหคําปรึกษากับลูกคาไดอยูเสมอ 

3. ระบบชําระสินคา  ระบบชําระสินคาเปนบริการผานบัตรเครดิตจึงเปนสวนที่ทําใหลูกคา

ตัดสินใจซื้อไดทันทีและเปนความสะดวกสบายที่มีตอลูกคาอีกชองทางหน่ึง 

4. จัดการขอมูลสินคา  สินคาภายในรานคาสามารถแกไข เพิ่ม ลบ หรือการแกไขขอมูลตาง ๆ 

ของสินคาไดอยางทันที และเราสามารถทําไดทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอรืเน็ตเขาถึง 

5. รานคาออนไลน  จุดสนใจเดน ๆ ที่ทําใหผูบริโภคหันมาสนใจรานคาออนไลนคือ สินคาที่

มีความหลากหลาย ความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบความสวยงามของแบรนด สินคา และ

เว็บไซต และความสะดวกอ่ืน ๆ เชนการสื่อสารกับลูกคา การจัดทําเว็บไซตใหสวยงามดึงดูด

เหลาลูกคา หรือการนําขอติชมตาง ๆ มาปรับปรุงใหรานคาของเราดีขึ้นดวย อีกทั้งความแปลก

ในสวนของสไตลสินคา ชื่อสินคา ก็ทําใหลูกคาจดจําไดดีและอาจสงผลใหเปนการเพิ่มรายได

การซื้อขายจากการบอกผานแบบปากตอปากของลูกคาอีก เชนกัน 

6. ระบบขอมูลเว็บไซต  เราสามารถนําขอมูลสถิติของผูเขาชมเว็บไซต หรือการเลือกซื้อ

สินคา การสนใจสินคาตาง ๆ มาวางแผนการตลาดไดในอนาคต 

7. ภาพลักษณของบริษัท  การทําธุรกิจ E-Commerce จะสงผลที่ดีตอภาพลักษณ ใหความรูสึก 

ใหม ทันสมัย ประกอบกับรูปแบบความสวยงามของสินคาและเว็บไซตก็สงเสริมใหภาพลักษณ

ของบริษัทดูดีและมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 

 

ขอเสียของ E-Commerce 

1. ความไมปลอดภัยของขอมูล  การใสขอมูลบัตรเครดิต อาจไมปลอดภัยในภายหนาได 

เพราะหากเราถูกขโมยขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลสวนตัวรวมไปถึงขอมูลบัตรเครดิต 

2. ธนาคารในประเทศไทยยังไมรองรับ  ธุรกิจแบบ E-Commerce กําลังมีความพัฒนาและ

กาวหนาขึ้น ธนาคารในประเทศไทยยังไมมีธนาคารที่จะแบกรับความเสี่ยงสําหรับการชําระเงิน

ผานทางอิเล็กทรอนิกส และปจจุบันก็ยังมีการใชบริการผานธนาคารของตางประเทศอยู แตทุก

วันน้ีก็เร่ิมมีธนาคารในประเทศไทยใหความสนใจเชนเดียวกัน 
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3. ปญหาความยากจน  คนในประเทศสวนหน่ึงมีความยากจน การซื้อขายแบบออนไลนอาจ

ยังไมเหมาะสม อีกทั้งการใชงานอินเทอรเน็ตยังไมสามารถเขาถึงไดทุกสถานที่ อาจทําใหระบบ 

E-Commerce ไมสามารถเขาถึงไดเชนกัน  

4. มีความเกี่ยวของกับรัฐบาล  ในบางนโยบายของรัฐไดกําหนดมาตรการและขอปฏิบัติมาให

เกี่ยวกับ E-Commerce อีกทั้งเพื่อเปนการใหความคุมครองกับผูซื้อและผูขายดวย  

5. ผูซื้อไมมั่นใจ  สิ่งที่ผูซื้อไมมั่นใจ คือ เร่ืองการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ขอมูลสวนตัว 

หรือขอมูลทางบัตรเครดิต  

6. ผูขายไมมั่นใจ  เน่ืองจากการสั่งซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต ผูขายก็กลัว และมีความไมมั่นใจ

วาลูกคาจะมีตัวตนอยูจริง หรือจะมีบุคคลแอบอางเพื่อรับสินคาหรือไม มีความสามารถในการ

ซื้อสินคาและบริการหรือไม ละไมมั่นใจวาการทําสัญญาซื้อขายผานระบบ E-Commerce จะมี

ผลถูกตองตามกฎหมายหรือไม  

7. E-Commerce ขึ้นอยูกับการจัดการธุรกิจดวย  การนําระบบ E-Commerce มาใชงาน อาจ

เหมาะกับธุรกิจที่มีการจัดการที่ดีดวย และการนําระบบน้ีมาใชควรศึกษาใหดี และไมควรทํา

ตามกระแสนิยม เพราะหากไมสามารถบริการลูกคาได ธุรกิจของเราก็จะเสียประโยชน และ

ขาดทุนโดยไมจําเปน 

 

ระบบขายสินคาบนอินเทอรเน็ตมีสวนผสมทางการตลาดมีอยู ดวยกัน 6 ประการ ดังตอไปน้ี 

1. ผลิตภัณฑ(Product) พิจารณาจากผลิตภัณฑบริการและคุณลักษณะรวมถึง ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคาจากการการวิจัยตลาดและผลิตภัณฑใน 

อินเทอรเน็ตมีรูปแบบที่หลากหลายมากกวาสมัยกอนจะเห็นไดจากการที่มีผลิตภัณฑและ

บริการเกิด ขึ้นมาใหมในตลาดมากมาย  

2. ราคา (Price) การใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางในการจําหนายผลิตภัณฑและบริการท าให 

ราคาผลิตภัณฑลดลงเน่ืองจากตนทุนในการกระจายผลิตภัณฑผานทางรานคาแบบเดิมมีลดลง 

3. สถานที่ (Place) อินเทอรเน็ตไดเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการใหกับ 

ลูกคาโดยผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเว็บไซตท าใหสามารถติดตอสื่อสาร

กับลูกคา ไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในขณะที่สามารถลดคาใชจายของการขนสงสินคาคงคลัง

และการจัดเก็บอีก ดวย  

4. การสงเสริมการขาย ( Promotion ) การติดตอสื่อสารกับลูกคาผานทางอินเทอรเน็ต สามารถ

ประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงประโยชนของผลิตภัณฑรวมถึงชวยลูกคาในการตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑและการใชบริการนอกจากน้ีอินเทอรเน็ตยังมีสวนชวยในกิจกรรมสงเสริมการขาย 

เชน การ โฆษณาประชาสัมพันธ  เปนตน  
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5. คน (People) อินเทอรเน็ตทําใหมีการติดตอกับลูกคาโดยตรงรวมถึงวิธีการขององคกร 

โตตอบกับลูกคาในระหวางการขายการสื่อสารทั้งกอนและหลังรวมทั้งมีสวนชวยในการหา

ผูรวมงานที่ มีคุณภาพ 

6. การดําเนินการ (Process) เปนวิธีการขั้นตอนและการดําเนินการของบริษัทโดย ประยุกตใช

งานรวมกับอินเทอรเน็ตเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 

ประเภทของ อีคอมเมิรซ หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีดังน้ี 

1. ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business – B2B) คือการทําการคาระหวางธุรกิจดวยกัน ซึ่ง

เปนการทําการคาในรูปแบบของการขายสง หรือการสั่งซื้อ เพื่อนําไปขายตอ 

2. ธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Consumer – B2C) คือการทําการคาระหวางธุรกิจกับลูกคา

โดยตรง หรือก็คือการซื้อขายตามปกติที่พบเห็นไดทั่วไป 

3. ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer to Consumer – C2C) คือการติดตอ หรือทําการคาของ

ผูบริโภคกันเอง อาจมาในรูปแบบของการขายตอ ประกาศขาย บนหนาเว็บไซต 

4. ธุรกิจกับภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือการทําการคาระหวางธุรกิจกับ

ภาครัฐ คือการจัดจางซอมบํารุง หรือการจัดซื้ออุปกรณที่ภาครัฐตองการใช ซึ่งในประเทศที่

มีการพัฒนามักจะทําการจัดจาง จัดซื้อผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 

และประหยัดคาใชจาย 

5. ภาครัฐกับประชาชน (ผูบริโภค) (Government to Consumer – G2C) หรือก็คือการบริการ

ของภาครัฐผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปสูประชาชน ซึ่งในปจจุบันจะเปนการการบริการ

ในรูปแบบของการใหขอมูล การคํานวณภาษี หรือขอมูลติดตอตามสถานที่ราชการตาง ๆ 

 

แนวโนมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ในปจจุบันผูคนจํานวนมากยังคงซื้อสินคาตามรานคา หรือตลาดที่มีขนาดใหญกวารานคา

ออนไลนทั่วไป แตถึงอยางน้ันก็มีการคาดการณวาในอนาคตการช็อปปงออนไลนจะเติบโตมากขึ้น

โดย 56% จะมาจากกลุม Gen Xers และ 67% ของประชากรนับพันลานคนในสหรัฐ ซึ่งขอมูล

ขางตนน้ีถือเปนไดวาเปนแนวโนมของผูคนที่จะเขามาซื้อสินคาแบบออนไลนมากที่สุด 

นอกจากน้ีสิ่งสําคัญที่คุณไมควรพลาดเกี่ยวกับอีคอมเมิรซก็คือการเติบโตของคอมเมิรซบน

มือถือที่สูงขึ้นถึง 300% ในชวงไมกี่ปที่ผานมา โดยสามารถสรางรายไดถึง 700 พันลานเหรียญ

สหรัฐ ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปที่แลว ซึ่งคาดวาจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 17.5% ของยอดคาปลีกทั่วโลก

ภายในป 2564 และยอดขายที่เกิดขึ้นก็คาดวาจะสูงถึง 4,878 พันลานในอีกไมกี่ปขางหนา  
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3กําหนดกลุมผูใชเปาหมาย 

ผูออกแบบเว็บไซตจําเปนตองทราบกลุมผูใชเปาหมายที่เขามาใชบริการเว็บไซต เพื่อที่จะ

ไดตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชนเว็บไซตที่มีกลุมผูใชหลากหลาย  

 

3โครงสรางเว็บไซต 

ในการกําหนดโครงสรางของเว็บไซตน้ันจะเปนการออกแบบสวนประกอบทั้งหมดของ

เว็บไซตที่ตองการจะแสดงใหผูเขาชมรูวา เว็บไซตเราน้ันมีทั้งหมดกี่หนา ในแตละหนาเปนสวนการ 

แสดงของรายละเอียดอะไรแตละเชื่อมโยงกันอยางไร 

 

3ออกแบบหนาเว็บไซต  (Page Design) 

หนาเว็บเปนสิ่งแรกที่ผูใชจะไดเห็นขณะที่เปดเขาสูเว็บไซต และยังเปนสิ่งแรกที่แสดงถึง

ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซตอีกดวย หนาเว็บจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเปนสื่อกลางให

ผูชมสามารถใชประโยชนจากขอมูลของระบบงานของเว็บไซตน้ันได โดยปกติหนาเว็บจะ

ประกอบดวย รูปภาพ ตัวอักษร สีพื้น ระบบเนวิเกชั่น และองคประกอบอ่ืน ๆ ที่ชวยสื่อความหมาย

ของเน้ือหาและอํานวยความสะดวกตอการใชงาน 

หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บก็คือ การใชรูปภาพและองคประกอบตาง ๆ รวมกัน

เพื่อสื่อความหมาย เกี่ยวกับเน้ือหาหรือลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อการสื่อ

ความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจ บนพื้นฐานของความเรียบงายและความสะดวกของผูใช 

 

หลักการออกแบบโครงสรางเว็บไซต  มีดังน้ี 

1.  กําหนดวัตถุประสงค โดยพิจารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตน้ีทําเพื่ออะไร 

2.  ศึกษาคุณลักษณะของผูท่ีเขามาใชวากลุมเปาหมายใดท่ีผูสรางตองการสื่อสาร ขอมูล

อะไรที่พวกเขาตองการโดยขั้นตอนน้ีควรปฏิบัติควบคูไปกับขั้นตอนที่หน่ึง 

3.  วางแผนเก่ียวกับการจัดรูปแบบโครงสรางเน้ือหาสาระ การออกแบบเว็บไซตตองมีการ

จัดโครงสรางหรือจัดระเบียบขอมูลท่ีชัดเจน การที่เน้ือหามีความตอเน่ืองไปไมสิ้นสุดหรือกระจาย

มากเกินไป อาจทําใหเกิดความสับสนตอผูใชได ฉะน้ันจึงควรออกแบบใหมีลักษณะที่ชัดเจนแยก

ยอยออกเปนสวนตาง ๆ จัดหมวดหมูในเร่ืองที่สัมพันธกัน รวมทั้งอาจมีการแสดงใหผูใชเห็นแผนที่

โครงสรางเพื่อปองกันความสับสนได 

4. กําหนดรายละเอียดใหกับโครงสราง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยต้ังเกณฑ

ในการใช เชน ผูใชควรทําอะไรบาง จํานวนหนาควรมีเทาใด มีการเชื่อมโยง มากนอยเพียงใด 
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ลักษณะของเว็บไซต 

1.  ความทันสมัย  (Currency) 

2.  เน้ือหาและขอมูล  (Content and Information) 

3.  ความนาเชื่อถือ  (Authority) 

4.  การเชื่อมโยงขอมูล  (Navigation) 

5.  การปฏิบัติจริง  (Experience) 

6.  ความเปนมัลติมีเดีย  (Multimedia) 

7.  การใหขอมูล  (treatment) 

8.  การเขาถึงขอมูล  (Access)  

9.  ความหลากหลายของขอมูล  (Miscellaneous) 

 

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต  การออกแบบเว็บไซตใหนาสนใจตองพิจารณา 3 ประการ คือ 

1.  ออกแบบเว็บไซตท่ีเนนเน้ือหาเว็บไซตบางประเภทจะเนนเน้ือหา หรือขอความเปนหลัก 

ภายในเว็บไซตจะประกอบไปดวย ตัวหนังสือ มีภาพประกอบบางแตไมมาก  

2.  ออกแบบเว็บไซตท่ีเนนภาพกราฟก 

3.  ออกแบบเว็บไซตท่ีเนนท้ังภาพและเน้ือหา 
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สัญลักษณระบบกระแสขอมูล 

 

รูปท่ี 2.2 แสดงสัญลักษณระบบกระแสขอมูล 

 

แผนภาพแสดงการไหลกระแสของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) Data Flow Diagram

เปนเคร่ืองมือของนักวิเคราะหระบบที่ชวยใหสามารถเขาใจกระบวนการท างานของแตละหนวยงาน

ซึ่งทราบถึงการรับสงขอมูลการประสานงานระหวางกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงานซึ่งเปน

แบบจําลองของระบบแสดงถึงการไหลของขอมูลทั้ง INPUT และ OUTPUTระหวางระบบกับ

แหลงกําเนิดรวมทั้งปลายทางของการสงขอมูลซึ่งอาจเปนแผนก บุคคล หรือระบบอ่ืนโดยขึ้นอยูกับ

ระบบงานและการทํางานประสานงานภายในระบบน้ันนอกจากน้ียังชวยใหรูถึงความตองการขอมูล

และขอบกพรอง(ปญหา)ในระบบงานเดิมเพื่อใชในการออกแบบการปฏิบัติงานในระบบใหม 

Data Flow Diagram (DFD) เปนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขอมูลในขณะไหลผานกระบวนการ

ทํางานตาง ๆของระบบสารสนเทศDFDจึงเปนโครงสรางของระบบงานสารสนเทศที่สื่อเขาใจใน

การทํางานของระบบงานในรูปแบบของความสัมพันธระหวางกระแสขอมูลและโปรเซส DFD

ภายใน DFD ทําใหเราเขาใจสวนประกอบของงาน เขาใจการใชขอมูลในแตละโปรเซส และขอมูลที่

เปนผลจากการทํางานโปรเซสโดยโครงสรางจะเร่ิมจากระดับสูงสุดซึ่งจะแสดงสวนที่อยูภายนอก

ระบบ สวนน้ีสําคัญเพราะวาเปนสวนที่บอกวาระบบน้ัน ๆ ไดรับขอมูลมาจากที่ใด และผลลัพธตาง 

ๆ ที่ใด และผลลัพธตาง ๆ ถูกสงไปที่ใดบาง DFD ในระดับลึกลงไปจะไมแสดงสิ่งที่อยูนอกระบบ 

คือ ไมมีสิ่งน้ีเปนสวนประกอบโดยปกติ จะวางแหลงที่มาของขอมูลไวทางซายมือของ DFD และ

สัญลักษณ  ( Symbol ) ความหมาย  ( Symbol  Name ) 

 

 

 

Source  Destination  สัญลักษณสิ่งที่อยูภายนอกระบบ 

 

 Process สัญลักษณการประมวลผล 

 

 

 

Data  Store  สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 

 

Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 
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สวนภายนอกที่รับผลลัพธของระบบจะอยูทางขวามือ ทั้งน้ีเพื่อใหอยูในรูปแบบของกระแสขอมูล

จากซายไปขวา แตหลาย ๆ กรณีน้ี เราจะวางขอมูลและผลลัพธไวในที่เหมาะสมซึ่งอาจจะอยูเหนือ

โปรเซสหรือใตโปรเซสก็ได DFD ระดับรองลงมา (Low-Level Data Flow Diagram) คือสวนที่

แสดงระบบยอยลงมาจาก DFD ที่กลาวมาหรือเรียกวาระดับแมเมื่อระดับแมไมสามารถแสดง

รายละเอียดทั้งหมดไดเปนตองแตก Level ยอยออกมาเพื่อแสดงการประมวลผลน้ันตามขั้นตอนการ

ทํางานใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

สัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 

สัญลักษณ ชื่อเรียก ความหมาย 

 

Entity องคประกอบมูลฐาน 

 
Weak entity 

เอนทิต้ีที่ไมมี attribute เปนของ

ตนเอง 

 
Relationship ความสัมพันธ 

 
Identifying relationship 

ความสัมพันธที่เกี่ยวพันธเพื่อผาน

ไปยัง owner (ใชกับ weak entity) 

 
Attribute คุณสมบัติเฉพาะของเอนทิต้ี 

 
Key attribute 

Attribute ของเอนทิต้ีที่คาของ 

Attribute ไมเทากัน 

 
Multi-valued attribute 

Attribute ของเอนทิต้ีหน่ึงมีคาได

มากกวา 1 คา 

 
Derived attribute 

Attribute ที่สมารถคํานวณหาคาได

จาก Attribute อ่ืน 

 
Composite attribute 

Attribute ที่สามารถแบงแยก

ออกเปน attribute ยอยได 

 

รูปท่ี 2.3 แสดงสัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 
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ทฤษฎีการใชโปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 เคร่ืองมือใน Photoshop CS6 จะแตกตางจาก CS4 และ CS5 ไปบางเล็กนอย กลาวคือ โดย

พื้นฐานจะคงเดิม แตจะปรับการใชงานใหดูงายขึ้น มีการเก็บรวบรวมเคร่ืองมือที่เกี่ยวของเอาไว ที่

เดียวกัน เพิ่มชุดเคร่ืองมือเขามาใหม และลดขั้นตอนการทํางานใหนอยลง ทําใหใชงานสะดวกยิ่งขึ้น 

ในเวอรชันน้ีไดเพิ่มคําสั่ง และแถบเคร่ืองมือที่ใชบอย ๆ วางแยกออกมาจากกลุมเคร่ืองมือเดิม เชน 

เคร่ืองมือปรับมุมมอง เคร่ืองมือปรับแตงภาพที่รวมอยูในพาเนลเดียวกัน เชน พาเนล Adjustments 

สวนการทํางานหลัก ๆ ยังคงอิงการใชงานเหมือนเวอรชันที่ผานๆ มา ซึ่งหนาจอใหมของPhotoshop 

CS6 มีสวนประกอบ ดังภาพ 

 
 

รูปท่ี 2.4 หนาตางโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 

รายละเอียดสวนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 

1. Application Menu (แอพพลิเคชั่นเมนู) จะเปนแถบเคร่ืองมือที่เก็บปุมคําสั่งที่ใชงานบอย 

ๆ เอาไว เชนเปดโปรแกรมBridgeหมุนพื้นที่ทํางานยอขยายภาพ, จัดเรียงวินโดวภาพและจัด

องคประกอบของเคร่ืองมือตามพื้นที่ใชงาน (Workspace)  

2. Tools Control Menu (ทูลคอลทลเมนู) ประกอบดวยกลุมคําสั่งตางๆที่ใชจัดการกับไฟล, 

ทํางานกับรูปภาพและใชการปรับแตงการทํางานของโปรแกรมโดยแบงเมนูตามลักษณะงาน

นอกจากน้ีบางเมนูหลักจะมีเมนูยอยซอนอยู โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย ซึ่งคุณตองเปดเขาไปเพื่อ

เลือกคําสั่งภายในอีกที  

3. Stage (สเตช) เปนพื้นที่วางสําหรับแสดงงานที่กําลังทําอยู 
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4. Tool (ทูล) หรือ กลองเคร่ืองมือ จะประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชในการวาด 

ตกแตง และแกไขภาพ เคร่ืองมือเหลาน้ีมีจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ทําหนาที่คลาย 

ๆ กันไวในปุมเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยูบริเวณมุมดานลางดังภาพ เพื่อบอกใหรูวา

ในปุมน้ียังมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูดวย 

5. Panel Menu ( พาเนลเมนู ) เปนวินโดวยอยๆ ที่ใชเลือกรายละเอียด หรือคําสั่งควบคุม

การทํางานตางๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเปนจํานวนมาก เชน พาเนล Color ใช

สําหรับเลือกสี , พาเนลInfoใชแสดงคาสีตรงตําแหนงที่ชี้เมาสรวมถึงขนาด/ตําแหนงของพื้นที่ที่

เลือกไวPhotoshopเปนโปรแกรมในชุด Creative Suite 6หรือเรียกสั้นๆวาCS6ซึ่งใชสําหรับสราง

และตกแตงภาพกราฟกซึ่งมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงมากโปรแกรมหน่ึงดวยความสามารถที่

หลากหลายทั้งการสรางภาพใหมและตกแตงภาพดวยเคร่ืองมือและเทคนิคพิเศษตางๆจึงทําให

Photoshopเปนโปรแกรมสําคัญที่จําเปนตองมีติดต้ังใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชงาน

สวนหญในที่น้ีขอกลาวถึง Photoshop ที่ไดผานการพัฒนามาจนถึงเวอรชันที่ 12 ซึ่งมีชื่อเรียกอยาง

เปนทางการวา Adobe Photoshop CS6 โดยในเวอรชันน้ีจะแบงออกเปน 2เวอรชันยอยคือ 

Photoshop CS6 และ Photoshop CS6 ซึ่งทั้ง 2 เวอรชั่นน้ีมีความสามารถแตกตางกันออกไป

Photoshop CS6 เปนเวอรชั่นแบบธรรมดาที่เนนการทํางานดานการตกแตงตัดตอภาพถายเปนเวอร

ชั่นที่นิยมใชกันอยางแพรหลายเพราะมีฟงกชันการทํางานพื้นฐานที่ครบถวนPhotoshopCS6ไดเพิ่ม

ความสามารถนอกเหนือจากการตกแตงและการตัดตอคือการทํางานดาน 3D (3 มิติ) ใหรูปทรงมี

แสงเงาสมจริง สรางภาพเคลื่อนไหวดวย Timeline แต Photoshop CS6ไมวาจะเวอรชั่นธรรมดาหรือ

เวอรชั่นExtendedถูกออกแบบใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นและออกแบบเคร่ืองมือใหเรียกใชได

สะดวกขึ้นซึ่งสามารถนํามาใชในการออกแบบชิ้นงานดานตางๆดังน้ี 

     1. สื่อสิ่งพิมพไมวาจะเปนนิตยสารวารสารหนังสือแผนพับและโบชัวร 

     2. งานกราฟกโฆษณาสินคาทางโทรทัศน 

     3. งานนําเสนอ (Presentation) และตกแตงภาพสําหรับภาพยนตรและมีเดียทั่วไป 

    4. ออกแบบกราฟกสําหรับเว็บไซต 
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Toolbox คือ ชุดเคร่ืองมือที่ใชงานกับงานของเราจะถูกจัดอยูในสวนที่แยกออกมาตางหาก

ถาหากไมมีเปดการใชงานที่ Menu>Window>Tool ใชงานรวมกับ Menu Tools Option Bar จะเปน

สวนปรับแตงในรายละเอียดตาง  ๆของเคร่ืองมือที่เลือกใช Toolsบางอันมีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็ก 

ๆอยูดานลางขวา เมื่อเรากดเมาสคางหรือคลิกขวาบนปุมน้ัน จะมีเคร่ืองมือ ที่ถูกจัดใหอยูในกลุม

เดียวกันออกมา 

เคร่ืองมือในTool Box 

1. Marquee Tool เปนการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผา, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส หรือ

คอลัมน 1 พิกเซลส 

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

Magnetic (ดึงเขาหาขอบรูปภาพ) 

3. Slice Tool ใชในการสราง Slice และ Slice Selection Tool ใชเลือก Slice ที่คุณสรางขึ้นมา 

4. Healing Brush Tool ใชในการระบายสี เพื่อซอมแซมรูปภาพใหสมบูรณแบบ 

5. Clone Stamp Tool ใชก็อปปรูปโดยอาศัยรูปภาพตนฉบับและ Pattern Stamp Tool ใชเพื่อ

วาดรูปโดยใชบางสวนของรูปภาพที่มีอยูเปนตนฉบับ 

6. Eraser Tool ใชลบรูปภาพหรือลบบางสวนของพิกเซลสและทําการเก็บสวนตางๆ เปน 

State ตางๆ ใน History Palette 

7. Blur Tool เปนอุปกรณที่ใชสําหรับปรับคา ความคมชัดของสีภาพ ซ่ึงจะประกอบดวย Blur, Sharpen เลือก

โดยการคล๊ิกเมาคางใว  

8. Pen ใชในการสรางเสนภาพสํา หรับวาดภาพซ่ึงจะสรางเสนตรงกอนแลวดัดให โคงตามตองการ 

9. Path Selection Tool ใชเพื่อเลือก Shape หรือ Path เพื่อแสดง Anchor Paint, Direction Line 

และ Direction Paint 

10. 3D Rotate tool ใชหมุนวัตถุตามแกน X ไดรอบดาน 360 องศา 

11. Hand tool เปนเคร่ืองมือใชเลื่อนดูสวนตาง ๆ ของภาพ 

12. Move tool ใชในการยายวัตถุ 

13. Quick Selection Tool เปนเคร่ืองมือที่ใชเลือกขอบเขตวัตถุ 

14. Eyedropper Tool ใชในการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใชเปนตนแบบของสีกับงานชิ้นอ่ืนๆ 

15. Burn Tool ใชลดความสวางทําใหรูปภาพดูมืดลง 

16. History Brush Tool ใชกลับคืนรูปภาพเดิมจาก State หรือ Snapshot ของรูปเดียวกัน 

17. Gradient Tools ใชเพื่อไลสีระหวางสีหลายๆ สี ในแบบตางๆ Straight-line, Radial, Angle, 

Reflected และ Diamond 

18. Burn Tool ใชลดความสวางทําใหรูปภาพดูมืดลง 

19. Type Mask Tool ใชสราง Selection เปนรูปรางตัวหนังสือ 
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20. Custom Shape Tool ใชเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่มีรูปรางเฉพาะจาก Custom Shape List 

21. 3D Camera Tools จัดการกลองงานดาน 3D ไมวาจะเปนการซูม หมุน เคลื่อน 

22. Zoom Tool ใชในการขยายและยอสวนการแสดงภาพบนหนาจอ 

23. Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ขึ้นมาเพื่อใหเราเลือกคาสี

ตามที่ตองการ 

24. เปนเคร่ืองมืออีกรูปแบบหน่ึงของการเลือกโดยใชสีเพื่อแยกความแตกตางระหวาง พื้นที่ที่

ถูกเลือกและพื้นที่ ที่ไมถูกเลือก บริเวณที่มีสีแดงเปนเหมือนการใสหนากาก หามไมใหทํา

การปรับแตงภาพบริเวณน้ัน ใชมากในกรณีที่เพื่อเลือกเปนพื้น ที่อิสระ ไมมีรูปทรงที่

แนนอนและรูปที่ไมมีความแตกตางของสีรูปภาพ 

2. โปรแกรม SQL Server หรือ Microsoft SQL Server  

คือระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (relational database management system หรือ 

RDBMS) ผลิตโดยบริษัท  Microsoft เปนระบบฐานขอมูลแบบ Client/Server และรันอยูบน 

Window NT ซึ่งใชภาษา T-SQL ในการดึงเรียกขอมูลดวยเหตุที่ขอมูลสวนใหญทั่วโลกเก็บไวใน

เคร่ืองที่ใช Microsoft Windows เปน Operating System จึงทํา ใหเปนการงายตอ Microsoft SQL ที่

จะนําขอมูลที่อยูในรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และประกอบกับการที่ราคาถูกและ

หางาย จึงเปนปจจัยหลักที่ทํา ให Microsoft SQL จึงเปนระบบฐานขอมูลที่มักจะถูกเลือกใช 

3. โปรแกรม Dreamweaver CS6 

อะโดบีดรีมวีฟเวอร (Adobe Dreamweaver) หรือชื่อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร 

(Macromedia Dreamweaver) เปนโปรแกรมแกไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมีเดีย (ปจจุบัน

ควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส) สําหรับการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบ WYSIWYG 

กับการควบคุมของสวนแกไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเขา

ดวยกันแบบน้ีทําให ดรีมวีฟเวอรเปนโปรแกรมที่แตกตางจากโปรแกรมอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน 

ในชวงปลายปทศวรรษ 2533 จนถึงปพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอรมีสัดสวนตลาดโปรแกรมแกไข 

HTML อยูมากกวา 70% ดรีมวีเวอรมีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท

วินโดวส ดรีมวีฟเวอรยังสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผานโปรแกรมจําลองอยาง 

WINEได รุนลาสุดคือ ดรีมวีฟเวอร CS6การเร่ิมกําหนดโครงสรางของเว็บ กอนดําเนินการสรางเว็บ

เพจ ขั้นแรกควรกําหนดใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูใน Folder เดียวกัน เพื่องายตอคนหาและ

จัดเก็บ ตัวอยางเชนทําเว็บเพจของหนวยงานกอนอ่ืนเราควรสราง Folder ชื่อของหนวยงานกอนอาจ

เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได แลวใน Folder หนวยงานคอยสราง Folder ยอยอีกที อาจ

ประกอบดวยหลาย Folder ยอย เพื่อใชสําหรับแยกเก็บไฟลตาง ๆ เปนหมวดหมู เชน ไฟลรูปภาพ 

ไฟล HTML และ ไฟล Multimedia ตาง ๆ 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2088-sql-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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Dreamweaver เปนเคร่ืองมือในการสรางเว็บเพจที่มีประสิทธิภาพสูง ปจจุบันDreamweaver 

ไดพัฒนาเปน CS แลว เปนโปรแกรมสรางเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของคาย Adobe ซึ่งชวยใหผูที่

ตองการสรางเว็บเพจไมตองเขียนภาษา HTML หรือโคดโปรแกรม หรือที่ศัพทเทคนิคเรียกวา 

"WYSIWYG โปรแกรม Dreamweaver มีฟงกชันที่ทา ใหผูใชสามารถจัดวางขอความ รูปภาพ 

ตาราง ฟอรม วิดีโอรวมถึงองคประกอบอ่ืนๆ ภายในเว็บเพจไดอยางสวยงามตามที่ผูใชตองการ โดย

ไมตองใชภาษาสคริปตที่ยุงยากซับซอนเหมือนกอน Dreamweaver มีทั้งในระบบปฏิบัติการ แมค

อินทอช และไมโครซอฟทวินโดวส ยังสามารถทา งานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผาน

โปรแกรมจา ลองอยาง WINE ไดเวอรชั่นลาสุดของโปรแกรมตัวน้ีคือ Adobe Dreamweaver CS6 

 

ความสามารถของ Dreamweaver CS6 

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

อะไรก็ตามที่เราทา บนหนาจอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซึ่งชวยใหการ

สรางและแกไขเว็บเพจน้ันทา ไดงาย โดยไมตองมีความรูภาษา HTML เลย 

2. มีเคร่ืองมือในการสรางรูปแบบหนาจอเว็บเพจ ซึ่งชวยอา นวยความสะดวกใหผูใชงาน 

ไดมาก 

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

4. มีเคร่ืองมือที่ชวยในการ Upload หนาเว็บที่สรางไปที่ Server เพื่อทาการเผยแพรงานที่ 

สรางบน Internet 

5. รองรับการใชมันติมีเดียตาง ๆ เชน เสียง กราฟฟก และภาพเคลื่อนไหว ที่สรางโดย 

โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เปนตน 

6. มีความสามารถทา การติดตอกับฐานขอมูล เพื่อเชื่อมตอกับเว็บไซต 

สวนประกอบ  Adobe Dreamweaver CS6 

1. เมนูบาร (Menu bar) เปนสวนที่ใชในการสรางและทํางานกับโปรแกรม ซึ่งมีการแบงเปน

กลุมคําสั่งตางๆ เปนหมวดหมูและเก็บไวเปนเมนู โดยในแตละเมนูก็จะมีเมนูยอยๆ ไวเรียกใชงาน

ตามตองการ 

2. แถบเคร่ืองมือ (Insert bar) เปนสวนของการรวบรวมเคร่ืองมือที่ใชในการสรางวัตถุหรือ

องคประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจ ซึ่งแบงเปนกลุมๆ มีทั้งหมด 8 กลุม คือ 

             - Common เปนกลุมเคร่ืองมือที่ใชงานบอยๆ ในการสรางเว็บเพจ เชน การแทรกตาราง การ

แทรกรูปภาพ เปนตน 

- Layout ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชจัดโครงสรางของเว็บเพจ เชน ตาราง เฟรม และ AP 

Element 
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- Forms ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชสรางแบบฟอรมเพื่อรับขอมูลจากผูใชงานเว็บไซต เชน การ

สมัครสมาชิก เปนตน 

             - Data ใชสําหรับวางคําสั่งที่ใชจัดการกับฐานขอมูลและนําฐานขอมูลออกมาแสดงบนหนา

เว็บเพจ 

             - Spray ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชเทคโนโลยีของ Spary ในรูปแบบตางๆ 

             - InContext Editing ใชสําหรับสรางพื้นที่เทมเพลตเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชในการ

แกไขเน้ือหา 

             - Text ใชสําหรับจัดรูปแบบของขอความภายในเว็บเพจ เชน ตัวหนา ตัวเอียง หัวขอ บุลเล็ต 

และแทรกสัญลักษณตางๆ ได 

             - Favorites ใชสําหรับเพิ่มเคร่ืองมือที่เรียกใชงานบอยๆ โดยเพิ่มจากกลุมเคร่ืองมืออ่ืนๆ ได

โดยคลิกเมาสขวาบน Insert bar แลวเลือก Customize Favorites (ตัวอยางดานลางเปนการดึงเคร่ือง

ที่ใชงานบอยๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image) 

หนาตางการทํางาน (Document Window) เปนบริเวณที่ใชในการออกแบบและสรางเว็บ

เพจตามตองการ ซึ่งสามารถแทรกขอความ รูปภาพ และวัตถุตางๆ ลงไปไดเลย 

3. แถบสถานะ (Status bar) เปนสวนที่แสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่กําลังทําอยู เชน การ

ปรับขนาดการแสดงผลและเวลาที่ใชในการโหลดเว็บเพจน้ันๆ 

4. Properties Inspector ใชในการกําหนดคาคุณสมบัติของหนาเว็บเพจและในสวนของวัตถุ

ตางๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงขึ้นมา เมื่อมีการคลิกเลือกวัตถุน้ันๆ 

5. พาเนล (Panel) เปนหนาตางหรือชุดคําสั่งพิเศษที่ใชงานเฉพาะดาน เชน ฐานขอมูล ไฟล

งานตางๆ สรางการเชื่อมโยง รวมถึงเร่ืองการอัพโหลดไฟลงานขึ้นเซิรฟเวอร 

4. Database (ฐานขอมูล) 

คือระบบที่รวบรวมขอมูลไวในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบไปดวยแฟมขอมูล (File) ระเบียน 

(Record) และ เขตขอมูล (Field) และถูกจัดการดวยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอรจะเขาไป

ดึงขอมูลที่ตองการได อยางรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบฐานขอมูลเสมือนเปน electronic filing syste 
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รูปท่ี 2.5 แสดงระบบฐานขอมูล 

บิต (bit) ยอมาจาก Binary Digit ขอมูลในคอมพิวเตอร 1 บิต จะแสดงได 2 สถานะคือ 0 

หรือ 1 การเก็บขอมูลตางๆ ไดจะตองนํา บิต หลายๆ บิต มาเรียงตอกัน เชนนํา 8 บิต มาเรียงเปน 1 

ชุด เรียกวา 1ไบตเชน 

10100001 หมายถึง ก 

10100010 หมายถึง ข 

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

เก็บชื่อ Last Name ใชเก็บ นามสกุล เปนตนเมื่อนําเขตขอมูล หลายๆ เขตขอมูล มาเรียงตอกัน 

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

ตนการเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกัน เรียกวา แฟมขอมูล (File) เชน แฟมขอมูล นักเรียน จะ

เก็บชื่อนามสกุล วันเดือนปเกิด ของนักเรียน จํานวน 500 คน เปนตนการจัดเก็บ แฟมขอมูล หลายๆ 

แฟมขอมูล ไวภายใตระบบเดียวกัน เรียกวา ฐานขอมูล หรือ Database เชน เก็บแฟมขอมูล นักเรียน 

อาจารย วิชาที่เปดสอน เปนตนการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการ

ฐานขอมูลมาชวยเรียกวา database management system (DBMS) ซึ่งจะชวยใหผูใชสามารถจัดการ

กับขอมูล ตามความตองการไดในหนวยงานใหญๆอาจมีฐานขอมูลมากกวา 1 ฐานขอมูลเชน 

ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลลูกคา ฐานขอมูลสินคา เปนตน 

สาระสําคัญ 

ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของใน

ระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะ

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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มีการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลขึ้นนับไดวาปจจุบันเปนยุคของสารสนเทศ เปนที่

ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชน

อยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องคกรที่มีขอมูล

ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนําขอมูลที่ตองการ

ออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังน้ันคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดเก็บ

ขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ทั้งน้ีโปรแกรมแต

ละโปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลขึ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญ

อยางมาก โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ที่ใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล 

จึงตองคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูล

ดวย 

ระบบจัดการฐานขอมูลซอฟตแวรสําหรับจัดการฐานขอมูลน้ัน โดยทั่วไปเรียกวา ระบบ

จัดการฐานขอมูล หรือ ดีบีเอ็มเอส (DBMS -Database Management System) สถาปตยกรรม

ซอฟตแวรของดีบีเอ็มเอสอาจมีไดหลายแบบ เชน สําหรับฐานขอมูลขนาดเล็กที่มีผูใชคนเดียว 

บอยคร้ังที่หนาหมดจะจัดการดวยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว สวนฐานขอมูลขนาดใหญที่มีผูใช

จํานวนมากน้ัน ปกติจะประกอบดวยโปรแกรมหลายโปรแกรมดวยกัน และโดยทั่วไปสวนใหญจะ

ใชสถาปตยกรรมแบบรับ-ใหบริการ (client-server)โปรแกรมสวนหนา (front-end) ของดีบีเอ็มเอส 

(ไดแก โปรแกรมรับบริการ) จะเกี่ยวของเฉพาะการนําเขาขอมูล,การตรวจสอบ, และการรายงานผล

เปนสําคัญ ในขณะที่โปรแกรมสวนหลัง (back-end) ซึ่งไดแก โปรแกรมใหบริการ จะเปนชุดของ

โปรแกรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม, การเก็บขอมูล, และการตอบสนองการรองขอจาก

โปรแกรมสวนหนา โดยปกติแลวการคนหา และการเรียงลําดับ จะดําเนินการโดยโปรแกรม

ใหบริการรูปแบบของระบบฐานขอมูล มีหลากหลายรูปแบบดวยกัน นับต้ังแตการใชตารางอยางงาย 

ที่เก็บในแฟมขอมูลแฟมเดียว ไปจนกระทั่ง ฐานขอมูลขนาดใหญมาก ที่มีระเบียนหลายลาน

ระเบียน ซึงเก็บในหองที่เต็มไปดวยดิสกไดรฟ หรืออุปกรณหนวยเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสรอบขาง 

(peripheral) อ่ืนๆ 

การออกแบบฐานขอมูลการออกแบบฐานขอมูล (Designing Databases) มีความสําคัญตอ

การจัดการระบบฐานขอมูล (DBMS) ทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูลจะตองศึกษาถึง

ความสัมพันธของขอมูล โครงสรางของขอมูลการเขาถึงขอมูลและกระบวนการที่โปรแกรม

ประยุกตจะเรียกใชฐานขอมูล ดังน้ัน เราจึงสามารถแบงวิธีการสรางฐานขอมูลได 3 ประเภท 

1. รูปแบบขอมูลแบบลําดับขั้น หรือโครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical data model) 

วิธีการสรางฐาน ขอมูลแบบลําดับขั้นถูกพัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด ในป 1980 ไดรับความ

นิยมมาก ในการพัฒนาฐานขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาดใหญและขนาดกลาง โดยที่
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โครงสรางขอมูลจะสรางรูปแบบเหมือนตนไม โดยความสัมพันธเปนแบบหน่ึงตอหลาย (One- to -

Many) 

  2. รูปแบบขอมูลแบบเครือขาย (Network data Model) ฐานขอมูลแบบเครือขายมีความ

คลายคลึงกับฐาน ขอมูลแบบลําดับชั้น ตางกันที่โครงสรางแบบเครือขาย อาจจะมีการติดตอหลาย

ตอหน่ึง (Many-to-one) หรือ หลายตอ 

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

ฐานขอมูลแบบเครือขายใหลองพิจารณาการจัดการขอมูลของหองสมุด ซึ่งรายการจะประกอบดวย 

ชื่อเร่ือง ผูแตง สํานักพิมพ ที่อยู ประเภท 

3. รูปแบบความสัมพันธขอมูล (Relation data model) เปนลักษณะการออกแบบฐานขอมูล

โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปของตารางที่มีระบบคลายแฟม โดยที่ขอมูลแตละแถว (Row) ของตารางจะ

แทนเรคอรด (Record) สวน ขอมูลนแนวด่ิงจะแทนคอลัมน (Column) ซึ่งเปนขอบเขตของขอมูล 

(Field) โดยที่ตารางแตละตารางที่สรางขึ้นจะเปนอิสระ ดังน้ันผูออกแบบฐานขอมูลจะตองมีการ

วางแผนถึงตารางขอมูลที่จําเปนตองใช เชนระบบฐานขอมูลบริษัทแหงหน่ึง ประกอบดวย ตาราง

ประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางขอมูลโครงการ แสดงประวัติพนักงานตารางแผนก และ

ตารางขอมูลโครงการการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธการออกแบบฐานขอมูลในองคกรขนาด

เล็กเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานอาจเปนเร่ืองที่ไมยุงยากนัก 

เน่ืองจากระบบและขั้นตอนการทํางานภายในองคกรไมซับซอน ปริมาณขอมูลที่มีก็ไมมาก 

และจํานวนผูใชงานฐานขอมูลก็มีเพียงไมกี่คน หากทวาในองคกรขนาดใหญ ซึ่งมีระบบและ

ขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน รวมทั้งมีปริมาณขอมูลและผูใชงานจํานวนมาก การออกแบบ

ฐานขอมูลจะเปนเร่ืองที่มีความละเอียดซับซอน และตองใชเวลาในการดําเนินการนานพอควร

ทีเดียว ทั้งน้ีฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมจะสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของผูใชงานภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรได ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานขององคกรมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขั้น เปนผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลภายใน

องคกรทั้งน้ี การออกแบบฐานขอมูลที่นําซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลมาชวยในการดําเนินการ 

สามารถจําแนกหลักในการดําเนินการได 6 ขั้นตอน คือ 

 

1. การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล 

2. การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 

3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 

4. การนําฐานขอมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการฐานขอมูล 

5. การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 

6. การนําฐานขอมูลไปใชและการประเมินผล 
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5. ทฤษฏี HTML 

คือ ภาษาที่ใชในการเขียนเว็บเพจ ยอมาจากคา วา Hypertext Markup Language โดย

Hypertext หมายถึง ขอความที่เชื่อมตอกันผานลิงค (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียน

ขอความ language หมายถึงภาษา ดังน้ัน HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใชในการเขียนขอความ ลงบน

เอกสารที่ตางก็เชื่อมถึงกันใน Cyberspace ผาน Hyperlink น่ันเองHTML เร่ิมขึ้นเมื่อ ป 1990 เพื่อ

ตอบสนองความตองการในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันของนักวิทยาศาสตรระหวางสถาบัน

และมหาวิทยาลัยตางๆทั่วโลก โดย Tim Berners-Lee นักพัฒนาของ CERN ไดพัฒนาภาษาที่มี

รากฐานมาจาก SGML ซึ่งเปนภาษาที่ซับซอนและยากตอการเรียนรู จนมาเปนภาษาที่ใชไดงายและ

สะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิทยาศาสตรผานการเชื่อมโยงกันดวยลิงคในหนาเอกสาร เมื่อ 

World Wide Web เปนที่แพรหลาย HTML จึงถูกนามาใชจนเกิดการแพรหลายออกไปยังทั่วโลก 

จากความงายตอการใชงานHTML ในปจจุบันพัฒนามาจนถึง HTML 4.01 และ HTML 5 นอกจากน้ี

ยังมีการพัฒนาไปเปน XHTML ซึ่งคือ Extended HTML มีความสามารถและมาตรฐานที่มาก

กวาเดิมโดยอยูภายใตการควบคุมของ W3C (World Wide Web Consortium) 

6. ทฤษฏี PHP 

  เกิดในป 1994 โดย  RasmusLerdorf โปรแกรมเมอรอเมริกันไดคิดคนสรางเคร่ืองมือที่ใช

ในการพัฒนาเว็บสวนตัว โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal Home Page และได

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

เปนจุดเร่ิมตนของ PHP มีผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตและชอบจึงติดตอขอเอาโคดไปใช และนา ไป

พัฒนาตอในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมขึ้นเปนอยางมากภายใน 3 ป มีเว็บไซต

ที่ใช PHP/FIในติดตอฐานขอมูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอ่ืนๆ มากกวา 50,000ไซต PHP2 

(ในตอนน้ันใชชื่อวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-1997 RasmusLerdorf ไดมีผูที่มาชวยพัฒนาอีก 

2 คนคือ ZeevSuraski และ AndiGutmans ชาวอิสราเอล ซึ่งปรับปรุงโคดของ Lerdorf ใหมโดยใช 

C++ ใหมีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบฟอรมขอมูลที่ถูกสรางมาจากภาษาHTML และ

สนับสนุนการติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL จึงทาให PHP เร่ิมถูกใชมากขึ้นอยาง

รวดเร็ว และเร่ิมมีผูสนับสนุนการใชงาน PHP มากขึ้น โดยในปลายป 1996 PHP ถูกนา ไปใช

ประมาณ15,000 เว็บทั่วโลก และเพิ่มจา นวนขึ้นเร่ือยๆ ตอมามีผูมาชวยพัฒนาอีก 3 คน คือ 

StigBakken รับผิดชอบความสามารถในการติดตอ Oracle, Shane Caraveo รับผิดชอบดูแล PHP บน 

Window9x/NT, และ Jim Winsteadรับผิดชอบการตรวจความบกพรองตางๆ และไดเปลี่ยนชื่อเปน 

ProfessionalHome Page ในเวอรชั่นที่ 2PHP3 ออกมาในชวงระหวางเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 

มีคุณสมบัติเดนคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซรฟเวอร 
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อยาง IIS, PWS, Apache,OmniHTTPdสนับสนุน ระบบฐานขอมูลไดหลายรูปแบบเชน SQL 

Server, MySQL, mSQL, Oracle,Informix, ODBCPHP4 ต้ังแต 1999 - 2007 ซึ่งไดเพิ่ม Functions 

การทา งานในดานตางๆใหมากและงายขึ้นโดย บริษัท Zend ซึ่งมี Zeev และ AndiGutmansไดรวม

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

embed script interpreter ในปจจุบันมีคนไดใช PHPสูงกวา 5,100,000ไซตในทั่วโลก และผูพัฒนา

ไดต้ังชื่อของ PHPใหมวา PHP: Hypertext Preprocessorซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟส

เซอรสา หรับไฮเปอรเท็กซPHP5 ต้ังแต 2007-ปจจุบัน มี ไดเพิ่ม Functions การทา งานในดานตาง ๆ 

เชน Object Oriented Model 

1. การกําหนดสโคป public/private/protected 

2. Exception handling 

3. XML และ Web Service 

4. MySQL และ SQLite 

5. Zend Engine 2.0 

ลักษณะเดนของ PHP 

1. สามารถใชไดฟรี 

2. PHP เปนโปรแกรมว่ิงขาง Sever ดังน้ันขีดความสามารถไมจา กัด 

3. Conlatfun น่ันคือ PHP ว่ิงบนเคร่ือง UNIX ,Linux ,Windows ไดหมด 

4. เรียนรูงาย เน่ืองจาก PHP ฝงเขาไปใน HTML และใชโครงสรางและไวยากรณภาษา

งายๆ 

5. ใชรวมกับ XML ไดทันท ี

6. ใชกับระบบแฟมขอมูลได 

7. ใชกับขอมูลตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ใชกับโครงสรางขอมูลใชไดแบบ Scalar ,Array ,Associative array 

9. ใชกับการประมวลผลภาพได 

 

โปรแกรมฐานขอมูลท่ีนิยมใช 

โปรแกรมฐานขอมูล เปนโปรแกรมหรือซอฟแวรที่ชวยจัดการขอมูลหรือรายการตาง ๆ ที่

อยูในฐานขอมูล ไมวาจะเปนการจัดเก็บ การเรียกใช การปรับปรุงขอมูล โปรแกรมฐานขอมูล จะ

ชวยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานขอมมูลที่นิยมใชมีอยูดวยกัน

หลายตัว เชน Access, PHP, SQL เปนตน โดยแตละโปรแกรมจะมีความสามารถตางกัน บาง

โปรแกรมใชงายแตจะจํากัดขอบเขตการใชงาน บงโปรแกรมใชงานยากกวา แตจะมีความสามารถ

ในการทํางานมากกวาโปรแกรม Access นับเปนโปรแกรมที่นิยมใชกันมากในขณะน้ี โดยเฉพาะใน
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ระบบฐานขอมูลขนาดใหญสามารถสรางแบบฟอรมที่ตองการจะเรียกดูขอมูลในฐานขอมูล 

หลังจากบันทึกขอมูลในฐานขอมูลเรียบรอยแลว จะสามารถคนหาหรือเรียกดูขอมูลจากเขตขอมูล

ใดก็ได นอกจากน้ี Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการกําหนดรหัสผานเพื่อ

ปองกันความปลอดภัยของขอมูลในระบบไดดวย 

โปรแกรม PHP คือภาษาสําหรับทํางานดานฝงของเซิรฟเวอร (server-side scripting) ถูก

ออกแบบมาสําหรับการพัฒนาเว็บไซต แตมันก็ยังสามารถใชเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป

ได PHP ถูกสรางโดย Rasmus Leadoff ในป 1994 โดยที่ PHP ในปจจุบันไดถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนา

ของภาษา PHP ซึ่งคําวา PHP น้ันยอมาจาก Personal Home Page ซึ่งในปจจุบันน้ันหมายถึง PHP: 

Hypertext Preprocessorโคดของภาษา PHP น้ันสามารถฝงกับโคดของ HTML ได ซึ่งมันสามารถ

นําไปรวมใชรวมกับระบบเว็บเท็มแพลตที่หลากหลาย ระบบจัดการเน้ือหา (CMS) หรือเว็บเฟรม

เวิรค การทํางานของภาษา PHP น้ันเปนแบบ Interpreter ที่ถูกพัฒนาเปนแบบโมดูลในเว็บ

เซิรฟเวอร หรือ Common Gateway Interface (CGI) 

โปรแกรม SQL เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีโครงสรางของภาษาที่เขาใจงาย ไมซับซอน มี

ประสิทธิภาพการทํางานสูง สามารถทํางานที่ซับซอนไดโดยใชคําสั่งเพียงไมกี่คําสั่ง โปรแกรม 

SQL จึงเหมาะที่จะใชกับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และเปนภาษาหน่ึงที่มีผูนิยมใชกันมาก โดย

ทั่ว ไปโปรแกรมฐานขอมูลของบริษัทตาง ๆ ที่มีใชอยูในปจจุบัน เชน Oracle, DB2 ก็มักจะมีคําสั่ง 

SQL ที่ตางจากมาตรฐานไปบางเพื่อนใหเปนจุดเดนของแตละโปรแกรมไป 

ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูลจากการจัดเก็บขอมูลรวมเปน

ฐานขอมูลจะกอใหเกิดประโยชนดังน้ี 

 

1. สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได 

การเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่ทําใหเกิดความซ้ําซอน (Redundancy) ดังน้ันการนําขอมูล

มารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะชาวลดปญหาการเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได โดยระบบจัดการ

ฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) จะชวยควบคุมความซ้ําซอนไดเน่ืองจาก

ระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบไดตลอดเวลาวามีขอมูลซ้ําซอนกันอยูที่ใดบาง 

2. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลไดหากมีการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่และมี

การปรับปรุงขอมูลเดียวกันน้ี แตปรับปรุงไมครบทุกที่ที่มีขอมูลเก็บอยูก็จะทําใหเกิดปญหาขอมูล

ชนิดเดียวกันอาจมีคาไมเหมือนกันในแตละที่ที่เก็บขอมูลอยู จึงกอใหเกิดความขัดแยงของขอมูลขึ้น 

(Inconsistency) 
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3. สามารถใชขอมูลรวมกันไดฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน ดังน้ันหาก

ผูใชตองการใชขอมูลในฐานขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลตางๆ ก็จะทําไดโดยงาย 

4. สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลบางคร้ังพบวาการจัดเก็บขอมูลใน

ฐานขอมูลอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เชน จากการที่ผูปอนขอมูลปอนขอมูลผิดพลาดคือปอนจาก

ตัวเลขหน่ึงไปเปนอีกตัวเลขหน่ึงโดยเฉพาะกรณีมีผูใชหลายคนตองใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกัน 

หากผูใชคนใดคนหน่ึงแกไขขอมูลผิดพลาดก็ทําใหผูอ่ืนไดรับผลกระทบตามไปดวย ในระบบ

จัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถใสกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

5. สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลไดการเก็บขอมูลรวมกันไวใน

ฐานขอมูลจะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บ

ขอมูลใหเปนไปในลักษณะเดียวกันได เชนการกําหนดรูปแบบการเขียนวันที่ในลักษณะวัน/เดือน/ป

หรือ ป/เดือน/วัน ทั้งน้ีจะมีผูที่คอยบริหารฐานขอมูลที่เราเรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล  

(Database Administrator: DBA) เปนผูกําหนดมาตรฐานตางๆ 

6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลไดระบบความปลอดภัยในที่น้ี เปนการ

ปองกันไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิมาใช หรือมาเห็นขอมูลบางอยางในระบบผูบริหารฐานขอมูลจะ

สามารถกําหนดระดับการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม 

7. เกิดความเปนอิสระของขอมูลในระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่

เปนตัวเชื่อมโยงกับฐานขอมูล โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกคร้ัง ดังน้ัน

การแกไขขอมูลบางคร้ัง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเทาน้ัน 

สวนโปรแกรมที่ไมไดเรียกใชขอมูลดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลง 

7. ทฤษฎีส ี

สีเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิต นับแตสมัยดึกดําบรรพจนถึงปจจุบัน ไดนําสีมาใชให

เกิดประโยชนโดยใชเปนสัญลักษณในการถายทอดความหมายอยางใดอยางหน่ึง สีจึงเปนสิ่งที่ควร

ศึกษาเพื่อใชประโยชนกับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายที่แวดลอมตัวเราประกอบไปดวยสี

ทั้งสิ้นในงานศิลปะสีเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงและในวิถีชีวิตของเราสีเปนองคประกอบที่มี

อิทธิพลตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจแมสี ประกอบดวย  สี แดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน ซึ่งเมื่อนํา

แมสีทั้งสามมาผสมกันในอัตราสวนตาง ๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมามากมาย ซึ่งประโยชน จากการที่เรานํา

สีมาผสมกันทําใหเรา สามารถเลือกสีตาง ๆ มาใชไดตามความพอใจ สรางสรรคผลงานศิลปะที่

งดงามตามความพอใจขอผูสรางสีที่เกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน เกิดสีใหมเมื่อนํามาจัดเรียง

อยางเปนระบบรวมเรียกวาวงจรสี 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 ภาพแสดงวงจรของสีที่เกิดจากการนําแมสีมาผสมกัน 

 

การเกิดสีดังภาพ เกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน ในอัตราสวนตางๆกันซึ่งสรุปไดดังน้ี 

สีขั้นที่1 (Primary Color)   คือสีพื้นฐานมีแมสี 3 สี 

1. สีพื้นฐานแมสี 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 สีพื้นฐานแมสี 

 

1.  แดง  

2.  สีเหลือง  

3.  สีนํ้าเงิน  

สีขั้นที่ 2 (Binary Color) คือสีที่ เกิดจากการนําเอาสีขั้นที่ 1 หรือแมสีมาผสมกันใน

อัตราสวนเทากันจะทําใหเกิดสีใหม 3 สีไดแก 

1.  สีเขียว เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีนํ้าเงิน มาผสมกันในอัตราสวนเทา ๆ กัน 

2.  สีสม  เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน 
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3.  สีมวง เกิดจากการนําเอา สีนํ้าเงิน กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน 

สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันระหวางสีของแมสีกีบสีขั้นที่ 2 จะเกิดสี

ขึ้นอีก 6 สีไดแก 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 สีเหลืองแกมเขียว 

 

- สีเหลืองแกมเขียว เกิดจาก การผสมกันระหวางสีเหลืองกับสีเขียวอยางละเทาๆ 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 สีนํ้าเงินแกมมวง 

 

 - สีนํ้าเงินแกมมวง เกิดจากการผสมกันระหวางสีนํ้าเงินกับสีมวงอยางละเทาๆกัน  

 

 

 

รูปท่ี 2.10 สีแดงแกมมวง 

 

- สีแดงแกมมวง เกิดจากการผสมกันระหวางสีแดงกับสีมวงอยางละเทาๆ กัน  

 

 

 
 

 

รูปท่ี 2.11 สีแดงแกมสม 

 

 

 

 

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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- สีแดงแกมสม เกิดจากการผสมกันระหวางสีแดงกับสีสมอยางละเทาๆกัน  

 

 

 

รูปท่ี 2.12 สีเหลืองแกมสม 

 

- สีเหลืองแกมสม เกิดจากการผสมกันระหวางสีเหลืองกับสีสมอยางละเทาๆกัน  

 

 

 

รูปท่ี 2.13 สีนํ้าเงินแกมเขียว 

 

- สีนํ้าเงินแกมเขียวเกิดจากการผสมกันระหวางสีนํ้าเงินกับสีเขียวอยางละเทาๆกัน 

คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

- สีแทหรือความเปนสี(Hue) หมายถึงสีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติทั้ง 12 สี 

สีที่เราเห็นอยูทุกวันน้ีแบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึง 

สีมวง คือ 

 - สีรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรงรอนต่ืนเตนประกอบดวย สีเหลืองสีมวง  

สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงสม 

 - สีเย็น (Cool Color) ใหความรูสึกเย็นสงบสบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สี

เขียว สีนํ้าเงินเขียว สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน สีมวงเราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีที่อยูไดทั้ง 2 

วรรณะ คือเปนสีกลาง เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น 

 

ความเขมของสี (Intensity)  

เกิดจาก สีแท คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสี เปนสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑและ

ไมถูกผสมดวยสีกลางหรือสีอ่ืน ๆ จะมีคาความเขมสูงสุด หรือแรงจัดที่สุด เปนคาความแทของสีที่

ไมถูกเจือปน เมื่อสีเหลาน้ี อยูทามกลางสีอ่ืน ๆ ที่ถูกผสมใหเขมขึ้น หรือออนลง ใหมืด หมน หรือ

เปลี่ยนคาไปแลว สีแทจะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาใหเห็น อยางชัดเจน ซึ่งจะทําใหเกิดจุด

สนใจขึ้นในผลงานลักษณะเชนน้ี เหมือนกับ ดอกเฟองฟาสีชมพูสด หรือบานเย็น ที่อยูทามกลางใบ

เฟองฟาที่เขียวจัด ๆ หรือ พลุที่ถูกจุดสองสวางในยามเทศกาล ตัดกับสีมืด ๆ ทึบ ๆ ของทองผายาม

ค่ําคืน เปนตน 

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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นํ้าหนักของสี  (Value)  

เปนการใชสีโดยใหมีคานํ้าหนักในระดับตาง ๆ กัน และมีสีหลาย ๆ สี ซึ่งถาเปนสีเดียว ก็จะ

มีลักษณะเปนสีเอกรงค การใชคานํ้าหนักของสี จะทําใหเกิดความกลมกลืน เกิดระยะใกลไกล ต้ืน

ลึก ถามีคานํ้าหนักหลาย ๆ ระดับ สีก็จะกลมกลืนกันมากขึ้นแตถามีเพียง1 - 2 ระดับที่หางกัน จะทํา

ใหเกิดความแตกตาง 

ความรูสึกของสี 

การใชวรรณะรอนเชนสีแดงสม ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน ทาทาย เคลื่อนไหวสิ่งตาง ๆ ที่

เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน การ

แตงกาย บานที่อยูอาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และ

สอดคลองกับหลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึก

เกี่ยวกับสีสามารถจําแนกออกไดดังน้ี 

 

รูป สี ความหมาย 

 สีแดง ใหความรูสึกรอนรุนแรง กระตุน  ต่ืนเตน เราใจ ความอุดมสมบูรณ

ความมั่งคั่ง ความรัก 

 สีสม ใหความรูสึก รอน มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การปลดปลอย 

ความเปร้ียว การระวัง 

 สีเหลือง ใหความรูสึกแจมใส ความสดใส ความราเริง ความมีชีวิตใหม ความสุข 

 สีเขียว ใหความรูสึกสงบ เงียบ รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย ธรรมชาติ 

ความสุขุม เยือกเย็น 

 สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสงบเงียบ สุขุม สุภาพ ละเอียด สงางาม มีศักด์ิศรี เปน

ระเบียบถอมตน 

 สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม มีอํานาจความรัก ความเศราความสงบ 

ความผิดหวัง ความสูงศักด์ิ 

 สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย 

ความสวาง 
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 สีดํา ใหความรูสึก มืด ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย โหดราย อดทน

หนักแนน เขมแข็ง  มีพลังความเศรา 

 สีชมพ ู ใหความรูสึกอบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก ความนารัก 

ความสดใส 

 สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา สุขุม

ความสงบ ความเงียบ สุภาพ ถอมตน 

 สีทอง ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความมั่งคั่ง

ความเจริญรุงเรือง  

 

ตารางท่ี 2.14 ความรูสึกของสี 

 

สีกับการออกแบบ 

ผูสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชสีโดยตรงมัณฑนากรจะคิดคนสี

ขึ้นมาเพื่อใชในงานตกแตงคนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคน

สีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับความคิดและจินตนาการของตนแลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อความ

งามความสุขสําหรับเรามิไดหรือสีที่ใชสําหรับการออกแบบน้ันถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรง

ตามความตองการของเรา มีหลักในการใชกวางๆ อยู 2 ประการคือ การใชสีกลมกลืนกันและการใช

สีตัดกัน  

การใชสีกลมกลืนกัน การใชสีใหกลมกลืนกันเปนการใชสีหรือนํ้าหนักของสีใหใกลเคียง

กันหรือคลายคลึงกันเชน การใชสีแบบเอกรงคเปนการใชสีสีเดียวที่มีนํ้าหนักออนแกหลายลําดับ

การใชสีขางเคียงเปนการใชสีที่เคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใช

สีใกลเคียงเปนการใชสีที่อยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น 

(warm tone colors and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว  

การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก

ในงานออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมีอยูดวยกัน

6 คูสีคือ  - สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง 

- สีสม ตรงขามกับ สีนํ้าเงิน 

- สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

- สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงนํ้าเงิน  
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- สีสมแดง ตรงขามกับ นํ้าเงินเขียว 

- สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว  

การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมี

ปริมาณตางกัน เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใชเน้ือสีผสมในกันและกันหรือใชสีหน่ึงสีใด

ผสมกับสีคูที่ตัดกันดวยปริมาณเล็กนอยรวมทั้งการเอาสีที่ตัดกันมาทําใหเปนลวดลายเล็ก ๆ สลับกัน 

ในผลงานชิ้นหน่ึง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอยางใดอยางหน่ึงหรืออาจจะใชพรอม

กันทั้ง 2 อยาง ทั้งน้ีแลวแตความตองการและความคิดสรางสรรคของเราไมมีหลักการหรือรูปแบบที่

ตายตัวในงานออกแบบหรือการจัดภาพหากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือ

วรรณะเย็นเราจะสามารถควบคุมและสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืนงดงามไดงาย

ข้ึนเพราะสีมีอิทธิพลตอ มวล ปริมาตร และชองวางสีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือ

ขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหใหเกิดจุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันไดเราใน

ฐานะผูใชสีตองนําหลักการตาง ๆของสีไปประยุกตใชใหสอดคลองกับเปาหมายในงานของเรา

เพราะสีมีผลตอการออกแบบคือ 

- สรางความรูสึกสีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณและ

ภูมิหลังของแตละคนสีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดไดการใชสีภายในหรือภายนอก

อาคารจะมีผลตอการสัมผัสและสรางบรรยากาศได 

- สรางความนาสนใจสีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบจะชวยสรางความประทับใจ

และความนาสนใจเปนอันดับแรกที่พบเห็น 

- สีบอกสัญลักษณของวัตถุซึ่งเกิดจากประสบการณหรือภูมิหลัง เชนสีแดงสัญลักษณของ

ไฟหรืออันตรายสีเขียวสัญลักษณแทนพืชหรือความปลอดภัยเปนตน 

- สีชวยใหเกิดการรับรูการออกแบบตองการใหผูพบเห็นเกิดการจดจําใจรูปแบบแลผลงาน 

หรือเกิดความประทับใจ การใชสีจะตองสะดุดตา และมีเอกภาพ 

โครงการท่ีเกี่ยวของ 

  นางสาวณัฐมล ปญญา และ นางสาววราภรณ บุญมาทัศ (2560) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ, โครงการจัดทําขึ้นเพื่อเปนตอบสนองความตองการของผูใชในการ

ซื้อสินคาออนไลน ประหยัดเวลาในการเดินทาง และ มีระบบการซื้อสินคาที่มีความทันสมัยและใช

งานไดงาย และ ปลอดภัยตอผูใชงาน 

นายกิตติสิทธิ์ ใจยิ้ม และ นางสาวอรนภา ผิวไผ (2560) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทรานขายเสื้อผาเด็ก, โครงการน้ีจัดทําขึ้นเพื่อการตอบสนองของผูใชในการซื้อสินคา

ออนไลน ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีระบบการซื้อสินคาที่ทันสมัยและใชงานได มีการบอก

วิธีการสั่งซื้อสินคาและวิธีการชําระเงินเมื่อสั่งซื้อสินคาครบตามรายการที่ตองการ 
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นางสาววันนา บุตรดาษ และ นางสาววรรณภา สิบศิริ (2560) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทเสื้อผาแฟชั่น, การจัดทําโครงการน้ีเพื่อพัฒนาเว็บไซตการซื้อขายสินคาออนไลน ที่สามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันไดและมีระบบในการ Login มีการสมัครสมาชิก มีการออกแบบเว็บไซต 

Banner , Logo , Menu ในการเลือกซื้อ มีระบบที่สามารถสั่งซื้อไดจริงและประสิทธิภาพ 

 

2.4 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

1. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการตกแตงรูปภาพประกอบเว็บไซตโดยใชโปรแกรม 

Adobe Photoshop CS6 

2. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการสรางเว็บไซตโดยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 

3. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการทํา Banner และ Logo 

4. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการคนหาขอมูลทาง Internet 

5. นําคอมพิวเตอรเขามานําเสนอขอมูลในรูปแบบเว็บไซต 

 



     

บทที ่4 

ระบบขายสินคาออนไลน อุปกรณเคร่ืองมอืชาง 

 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

1.  โนตบุค 

-  AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.00 GHz 

- Nitro AN515-42 รุน Acer 

- Windows 10  

- Memory 8 

- 64-bit Operating Sytem,x64-based processor 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา 

1.  Sublime text 3  แกไขขอความ เขียนโคด  

2.  Adobe Photoshop CS6   ในการแตงภาพ 

3. โปรแกรม PHP My Admin ในการเก็บขอมูล  

 

4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.1  คลิกที่  My  computer  เพื่อทําการติดต้ัง 
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รูปท่ี  4.2  คลิกที่ไฟล  System (c) เพื่อทําการติดต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.3  คลิกที่ไฟล xampp เพื่อเปดตัวโปรแกรม 
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รูปท่ี  4.4  คลิกที่ ไฟล xampp-control เพื่อเปดโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.5  คลิกที่ Google Chrome เพื่อแสดงเว็บไซต 
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รูปท่ี  4.6  คลิกที่ ชองคนหาพิมพ localhost/test3/index.php 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7  หนา  Index  (หนาแรกในการเขาสูเว็บไซต) 

 

http://localhost/test3/index.php
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รูปท่ี  4.8  หนาสมัครสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.9  หนาล็อคอิน (เขาสูระบบสมาชิก) 
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รูปท่ี  4.10  หนาแสดงรายการสินคา 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.11  หนาแสดงรายละเอียดสินคา 
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รูปท่ี  4.12  หนาตะกราสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.13  หนายืนยันการสั่งซื้อ 
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รูปท่ี  4.14  หนาแสดงการชําระสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.15  หนาแสดงขอมูล (Admin) 
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รูปท่ี  4.16  หนาแสดงรายการสินคา  (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.17  หนาแสดงรายการสั่งซื้อ (Admin) 
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รูปท่ี  4.18  หนาตรวจสอบการชําระเงิน (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ  

  5.1.1 ขนาดของโปรแกรมแตละไฟล 

ที่ ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

1 Bootstrap 144 KB  

2 Bootstrap.min 382 KB  

3 Bootstap-theme 26 KB  

4 Bootstap-theme.min 23 KB  

5 Bootstrap 113 KB  

6 Bootstap.min 160 KB  

7 Bootstap-responsive 20 KB  

8 Demo 8 KB  

9 Docs 22 KB  

10 Form-elements 3 KB  

11 Now-ui-kit 178 KB  

12 style 4 KB  

13 Admin 3 KB  

14 Admin_del_db 1 KB  

15 Admin_form_add 2 KB  

16 Admin_form_add_db 2 KB  

17 Admin_form_edit 2 KB  

18 Admin_form_edit_db 1 KB  

 

ตารางท่ี 5.1 ตารางสรุปขนาดโปรมแกรม 
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ที่ ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

19 admin_form_rwd 2 KB  

20 admin_form_rwd_rwd 1 KB  

21 admin_list 3 KB  

22 condb 1 KB  

23 index 1 KB  

24 menber 2 KB  

25 member_del_db 1 KB  

26 member_form_add 3 KB  

27 member_del_add_db 2 KB  

28 member_form_edit 3 KB  

29 member_form_edit_db 2 KB  

30 member_list 3 KB  

31 Menu_left 1 KB  

32 navbar 2 KB  

33 product 2 KB  

34 product_del_db 1 KB  

35 product_form_add 3 KB  

36 product_form_add_db 2 KB  

37 product_form_edit 3 KB  

38 product_form_edit_db 3 KB  

39 Product_list 2 KB  

 

ตารางท่ี 5.2 ตารางสรุปขนาดโปรมแกรม (ตอ) 
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ที่ ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

40 type 3 KB  

41 Type_form_add 1 KB  

42 Type_form_add_db 1 KB  

43 Type_form_del_db 1 KB  

44 Type_form_edit 2 KB  

45 Type_form_edit_db 1 KB  

46 Type_list 2 KB  

47 main 46 KB  

48 Main.min 29 KB  

49 style 2 KB  

50 util 103 KB  

51 util.min 79 KB  

52 condb 1 KB  

53 register 4 KB  

54 registersave 2 KB  

55 About 5 KB  

56 Ban1 2 KB  

57 Ban2 2 KB  

58 Check 4 KB  

59 Checklogin 2 KB  

60 Clear 2 KB  

61 Condb 1 KB  

 

ตารางท่ี 5.3 ตารางสรุปขนาดโปรมแกรม (ตอ) 

 



70 
 

ที่ ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

63 Delete 1 KB  

64 Finish_order 1 KB  

65 Footer 2 KB  

66 Footerjs 4 KB  

67 Form_login 2 KB  

68 Logout 1 KB  

69 Order 1 KB  

70 Save_checkout 3 KB  

71 Shop 4 KB  

72 Show 3 KB  

73 Slide 1 KB  

74 View_order 4 KB  

 

ตารางท่ี 5.4 ตารางสรุปขนาดโปรมแกรม (ตอ) 
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5.1.2 ขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน   

1.  สัดสวนของเว็บไซตไมเหมาะสม 

2.  หนารายละเอียดสินคาไมถูกตอง 

3. หนายืนยันสินคาไมสวยงาม 

 

5.1.3 ขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม    

1. กรอกขอมูลแลวรันโปรแกรมไมยอมเก็บในฐานขอมูล 

2. ล็อคอินเออเรอร 

3. รายละเอียดสินคามาในหนารายการสินคาไมขึ้น 

4. เลือกสินคาแลวมายังหนารายละเอียดสินคาคนละอยางกัน 

5. คําสั่งปุมลบไมทํางาน 

 

5.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานเร่ือง  ระยะเวลาที่กําหนดสงเอกสารมีการขาดการวางแผนจึงทําใหเกิด

ขอผิดพลาดในการดําเนินงาน 

2. การปร้ินเอกสารที่มีขอผิดพลาดในเน้ือหาของโปรแกรม 
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5.3 สรุปเวลาการทํางานจริง (Gantt Chart)  

 

ตารางท่ี 5.4 ตารางแผนการดําเนินงานจริง 

หมายถึง การวางแผนการดําเนินงาน 

 หมายถึง การดําเนินงานจริง 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา ปวช.3 

และปวส.2 

 
 

              
11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการรอบท่ี 1 

เอกสารบทท่ี 1 

 

               
14 มิถุนายน  62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 1  
  

             17 มิถุนายน  62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2   
 

             19 มิถุนายน  62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 2   
 

             21 มิถุนายน  62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลนเสนออาจารยท่ี

ปรึกษารวม ATC.02 

 
 

              
18-30 มิถุนายน  62 

สงบทท่ี 2 (ATC.04-05)                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3 (ATC.04-05)       
 

         15-31 กรกฎาคม 62 

สอบเสนอโครงการ (รอบเอกสารบทท่ี 1-

3) ปวช.3 และปวส.2 ATC.03 คร้ังท่ี 1 

(PPT) 

                

17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ ( รอบเอกสาร )          
 

      22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 50% (ATC.04-

05) 

                
9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60% (ATC.04-

05) 

              
 

 
16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70% (ATC.04-

05) 

                
23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 

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

สงความคืบหนา 90% (ATC.04-05) 
 

               1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100% (ATC.04-05)  
 

              9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอโปรแกรม)

ระดับปวส.2 ATC.03 คร้ังท่ี 2   

 
             16 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม)

ระดับปวช.3 ATC.03 คร้ังท่ี 2 
  

 

 

            30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศโครงการ (รอบโปรแกรม)    
 

 

           2 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทท่ี 4 (ATC.04-05)        
  

       6-19  มกราคม 63 

สงเอกสารบทท่ี 5 (ATC.04-05)          
 

 

     20-26  มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการตารางท่ี 

1.7 และตารางท่ี 5.3 (แบบออนไลน) 
          

 

 

    26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี ชําระคาเขาเลม             
 

   1-20 กุมภาพันธ 63 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 + คาหมึกปร้ิน 1 รีม 540 

2 เขาเลม 1 เลม 200 

3 CD 1 แผน 20 

4 ซองเอกสาร 1 ซอง 20 

5 คาเบ็ดเตล็ด - 600 

รวมเปนเงิน 1,410 

 

ตารางท่ี 5.5 ตารางงบประมาณจริง 
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ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ   (ATC.01) 

- ใบอาจารยที่ปรึกษารวม (ATC.02) 

- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ATC.03)  

- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04)   

- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 

- ใบขออนุญาตอาจารยที่ปรึกษารวมจัดทําเอกสาร  (ATC.06) 
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ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 19  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.นายวัชเรนทร                          ปุลําพะ     รหัสนักศึกษา   37520    ระดับ ปวส. 2/5 

 2.นายณัฐวุฒิ                วันทา  รหัสนักศึกษา   37530    ระดับ ปวส. 2/5 

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซต 

ชื่อโครงการภาษาไทย   ระบบขายสินคาออนไลนประเภทอุปกรณเคร่ืองมือชาง 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ    Website of Selling Craftsman tool for online 
โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารยธนาวุฒิ วิชัย  

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

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

                                                   ( นายวัชเรนทร ปุลําพะ ) 

                                                                                                                    หัวหนากลุมโครงการ  
 

            ผาน                     ไมผาน         

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

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

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

      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 



  

 
ATC.0201 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  30  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษารวมโครงการ 

เรียน อาจารย สมาภรณ เย็นดี 

ขาพเจา  1.   นายวัชเรนทร ปุลําพะ  รหัสนักศึกษา  37520  ระดับ ปวส. 2/5 

 2.   นายณัฐวุฒิ          วันทา  รหัสนักศึกษา  37530  ระดับ ปวส. 2/5 

 

             มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ อาจารยสมาภรณ เย็นดี มาเปนที่ปรึกษารวมโครงการของกลุมขาพเจา 

ซึ่งไดจัดทําโครงการประเภท E-commerce  ชื่อโครงการภาษาไทย “ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา

อุปกรณเคร่ืองมือชาง” 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวขอโครงการมาดวย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

                    (นายวัชเรนทร ปุลําพะ)                                                            (นายณัฐวุฒิ วันทา) 

 

 

 
 

             

 

 

 

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

                                                                 (อาจารยสมาภรณ เย็นดี) 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  16  เดือนพฤศิกายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 1) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายวัชเรนทร ปุลําพะ  รหัสนักศึกษา  37520  ระดับ ปวส. 2/5 

 2.   นายณัฐวุฒิ         วันทา   รหัสนักศึกษา  37530  ระดับ ปวส. 2/5 

  

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท แอนิเมชั่น 

ชื่อภาษาไทย ระบบขายสินคาออนไลนประเภทอุปกรณเคร่ืองมือชาง 

ชื่อภาษาอังกฤษ Website of Selling Craftsman tool for online 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยธนาวุฒิ  วิชัย 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยสมาภรณ เย็นดี 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

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

     

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

                                                 ( นายวัชเรนทร    ปุลําพะ ) 

                                                                                                                      หัวหนากลุมโครงการ  



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทึกรายงานความคืบหนา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ ระบบขายสินคาออนไลน อุปกรณเคร่ืองมือชาง 

E-Commerce  for Website of Selling Craftsman tool for online 

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

ท่ีปรึกษาหลักโครงการ อาจารยธนาวุฒิ วิชัย 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยสมาภรณ เย็นดี 

ลําดับ รายการ วัน/เดือน/ป อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม 

ภาคเรียนที่ 1/2562 

1 เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 1 ....../....../......   

2 สงเอกสารบทที่ 1  ....../....../......   

3 สงเอกสารบทที่ 2  ....../....../......   

4 สงเอกสารบทที่ 3  ....../....../......   

5 สงเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

นําเสนอ เอกสารบทที่ 1 - 3 
....../....../...... 

  

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

7 สงคืบหนาโปรแกรมโครงาการ 60% ....../....../......   

8 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 80% ....../....../......   

ภาคเรียนที่ 2/2562 

9 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

10 สงเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการนําเสนอ โปรแกรมโครงการ 

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

11 สงเอกสารบทที่ 4 ....../....../......   

12 สงเอกสารบทที่ 5 ....../....../......   

13 สงเอกสารรูปเลม ฉบับสมบูรณ ....../....../......   

14 สงซีดี ....../....../......   

15 ชําระคาเขาเลม ....../....../......   

 



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 1 

ขาพเจา  1.   นายวัชเรนทร ปุลําพะ  รหัสนักศึกษา  37520 ระดับ ปวส. 2/5 

 2.   นายณัฐวุฒิ         วันทา  รหัสนักศึกษา  37530  ระดับ ปวส. 2/5 

โครงการประเภท เว็บไซต E-Commerce 

เร่ือง  ระบบขายสินคาออนไลน อุปกรณเคร่ืองมือชาง 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยธนาวุฒิ วิชัย 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยสมาภรณ     เย็นดี 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



  

 
ATC.0601 

ขออนุญาตอาจารยท่ีปรึกษารวมจัดทําเอกสาร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  10  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

เร่ือง  ขออนุญาตอาจารยที่ปรึกษารวมจัดทําเอกสารบทที่ 4-5 

เรียน อาจารยธนาวุฒิ   วิชัย 

ขาพเจา   1.   นายวัชเรนทร        ปุลําพะ  รหัสนักศึกษา  37520  ระดับ ปวส. 2/5 

   2.  นายณัฐวุฒิ                       วันทา  รหัสนักศึกษา  37530  ระดับ ปวส. 2/5 

 

 มีความประสงคจะขออนุญาตจัดทําเอกเอกสาร บทที่ 4 และบทที่ 5 เน่ืองจากไดจัดทําโปรแกรมเสร็จ

สมบูรณตามวัตถุประสงคเรียบรอยแลว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

                    (นายวัชเรนทร ปุลําพะ)                                                          (นายณัฐวุฒิ  วันทา) 

 
 

 

             

 

 

 

 

 

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

                                                               (อาจารยสมาภรณ เย็นดี) 
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