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บทคดัย่อ 

ระบ บ ขายสิ น ค้าออน ไลน์  (E-commerce) ป ระเภ ท เว็บ ไซ ต์ออน ไลน์ ขายสิน ค้ามือ2 

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีจะสามารถนาํไปต่อยอดการทาํงานในอนาคต

เพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ดแ้ละเพื่อพฒันาเวบ็ไซตท์างการขายสินคา้

ออนไลน์ประเภทสินคา้มือ 2 

เวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ ประเภทสินคา้มือ 2 ระบบมีการสมคัรสมาชิกและมีการ Login เขา้

ระบบเพื่อทาํการสั่งซ้ือสินคา้ มีระบบซ้ือสินคา้ท่ีใชง้านไดอ้ย่างง่ายดาย มีการบอกวิธีการสั่งซ้ือสินคา้

และวิธีการชาํระเงินเม่ือสั่งซ้ือสินคา้อย่างครบถว้นและใชโ้ปรแกรม Sublime Text ในการสร้างหน้า

เวบ็ไซต์ ไดแ้ก่หน้า home , หน้าแรกของเวบ็ไซต์ , แสดงหน้าการสมคัรสมาชิก , แสดงหน้า Login , 

แสดงหนา้วิธีการสัง่ซ้ือ , แสดงหนา้สินคา้ , แสดงหนา้วธีิการชาํระเงิน , แสดงหนา้ติดต่อเรา  

 เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้อยา่งมาก เพราะ ลูกคา้จะไดซ้ื้อสินคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็วโดยการท่ี

เราไม่ตอ้งออกจากบา้นใหเ้สียเวลา และ แถมยงัทาํใหลู้กคา้เขา้ใจในการสั่งซ้ือสินคา้ได ้และ ยงัสามารถ

นาํไปพฒันาต่อได ้



ค 
 

กติติกรรมประกาศ 

 

โครงการ “เวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ประเภท สินคา้มือ 2” น้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณา 

ของอาจารยธ์นาวุฒิ วิชยั และ อาจารยส์มาภรณ์ เยน็ดี ท่ีปรึกษาโครงการ ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํ

และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ตลอดมา คณะผูจ้ดัทาํรู้สึกซาบซ้ึงใน

ความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  

คณะผูจ้ ัดทําขอขอบคุณพระคุณผูบ้ริหาร คณะอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีคอยสนบัสนุนและเสนอแนะให้การดาํเนินงานในคร้ังน้ี

สาํเร็จจนบรรลุวตัถุประสงค ์

ทา้ยสุดน้ีขอกราบขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพี่น้องทุกท่านท่ีให้กาํลงัใจ และให้

โอกาศทางการศึกษาแก่คณะผูจ้ดัทาํและขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอด

มา 
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คาํนํา 
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เวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ประเภทสินคา้มือ 2 โดยมีการสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อนาํเสนอผลงานแก่ผูท่ี้

สนใจในการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน ์ 

เว็บไซต์ท่ีทางคณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํนั้น ประกอบไปด้วยการสมคัรสมาชิก การเลือกซ้ือ

สินคา้ การชาํระเงินผา่นช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้ไปเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกรวมถึง

ยงัสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือยงัสามารถประกอบ

อาชีพทางธุรกิจทางออนไลน์เป็นรายไดเ้สริมของเราไดอี้กดว้ย 

 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ัดทํา ขออภัยไว ้ณ ท่ีน้ี และจะ

ดาํเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป  
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา  

              การใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัสําหรับยุคน้ีไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารและ

รวมถึงการค้นหาข้อมูลต่างๆและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและจัดการธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย 

เน่ืองจากธุรกิจขาย สินคา้ออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมาก ทาํใหผู้บ้ริโภค อุปโภค ตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการผ่านทางเว็บไซต์มีความสะดวกสบายมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนตํ่ากว่าการซ้ือ

ช่องทางปกติ จากเดิมท่ีการลงทุนสูงกว่าปกติ การทาํงานในดา้นพาณิชยกรรมหรือซ้ือมาขายไป ยงั

ไม่มีประสิทธิภาพพอทาํให้เกิดปัญหาในการเช็คสินคา้ไม่ตรงกบัรายการสินคา้ท่ีมีอยู่ราคาสินคา้ท่ี

ลงทุนมีราคาสูงทาํใหลู้กคา้ไม่กลา้ท่ีจะซ้ือสินคา้สถานประกอบการไม่สะดวกพอใหลู้กคา้เขา้มาชม

สินคา้จึงทาํใหมี้ปัญหาในการขายสินคา้ของผูป้ระกอบการและความสะดวกของลูกคา้ในยคุปัจจุบนั

ระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่างๆได้ถูกพัฒนาข้ึนมาอย่างรวดเร็วช่วยให้การ

ติดต่อส่ือสารของคนในยุคปัจจุบนัง่ายดายและสะดวกกว่าอดีตถึงแมว้่าเป้าหมายในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนจะมีความแตกต่างหลากหลายกนัไปตามทศันคติและรสนิยมของผูใ้ชง้าน

กต็าม บางคนใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อคน้หาขอ้มูล  

             ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) เติบโตอยา่งมากในทุกวนัน้ีคือ

กระแสของการซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเร่ิมเขา้มากลายเป็นกระแสหลกัท่ีทุกธุรกิจต่างๆ

ตอ้งการเขา้มาขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางน้ี และการเขา้มาของผูใ้ห้บริการจากต่างประเทศ

รวมถึงการพฒันาในทุกๆดา้นของส่วนสนบัสนุนการคา้ออนไลน์ไดแ้ก่ ระบบชาํระเงินออนไลน์ท่ี

พฒันาไปอยา่งมาก (Online Payment) หรือระบบจดัการสินคา้และขนส่งถึงปลายทางพร้อมเก็บเงิน 

(Warehouse & Fulfillment) และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือตวัเลขของคนไทยท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตถีบตวัข้ึนสูงถึง 

31 ลา้นคนโดย 3G,4G และมือถือสมาร์ทโฟนราคาถูกคือปัจจยัท่ีทาํใหค้นไทยเกือบทุกระดบัเร่ิมเขา้

สู่อินเทอร์เน็ต ทั้งหมดน้ีคือปัจจยัท่ีทาํให้พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของเมืองไทยหรือจะเรียกไดว้่าทัว่

ทั้งประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ติบโตกนัทุกๆประเทศ 

            จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์ ประเภท สินคา้มือ 2 

เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบัธุรกิจการคา้และเพิ่มช่องทางการขายสินคา้ให้มากข้ึนและเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูท่ี้สนใจซ้ือสินคา้ออนไลนผ์า่นระบบ E-commerce 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อพฒันาเวบ็ไซตท์างการขายสินคา้ออนไลน์ประเภทสินคา้มือ 2 

2. เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้

3. เพื่อพฒันาทกัษะการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์จะสามารถนาํไปต่อยอดการทาํงานในอนาคต 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

       กลุ่มของผูใ้ชร้ะบบงานขายออนไลน์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผูดู้แลระบบและลูกคา้ 

1. Admin (ผูดู้แลระบบ) 

1.1 สามารถจดัการขอ้มูลสินคา้ได ้

1.2 สามารถตรวจสอบการสัง่ซ้ือของลูกคา้ได ้

1.3 สามารถตรวจสอบสินคา้ท่ีคงเหลือได ้

1.4 สามารถเพิ่มลบแกไ้ขสินคา้ได ้

2. User (ผูใ้ช)้ 

2.1 สามารถสมคัรสมาชิกได ้

2.2 สามารถ Log in เขา้สู่ระบบ และ Log out ออกจากระบบได ้

2.3 สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได ้

2.4 สามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ได ้

2.5 สามารถสั่งซ้ือสินคา้ได ้

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท์างดา้นการขายสินคา้เก่ียวกบัสินคา้มือ 2 

2. ลูกคา้ไดข้อ้มูลสินคา้และวิธีการสัง่ซ้ือผา่นทางเวบ็ไซต ์

3. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมขายสินคา้ออนไลน์ 
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1.5 แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางที1่.1 แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 

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  

อบรมการทาํโครงการนกัศึกษาปวช.3 

และปวส.2 

 

               11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ รอบท่ี 1 

เอกสารบทท่ี1 

 

               14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1  
 

              17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2  
 

              19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2  
 

              21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน์ เสนออาจารย์

ท่ีปรึกษาร่วม ATC.02 

 
 

              18-30 มิถุนายน 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 2 (ATC.04-05)     
 

           8-14 กรกฏาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 3 (ATC.04-05)      
 

          15-31 กรกฏาคม 62 

สอบนาํเสนอโครงการ (รอบเอกสารบท

ท่ี1-3) ปวช.3 และปวส.2   ATC.03 คร้ัง

ท่ี 1 (PPT) 

         
 

      17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)           
 

     22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 50% 

(ATC.04-05) 

            
 

   9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60% 

(ATC.04-05) 

             
 

  16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70% 

(ATC.04-05) 

               
 

23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจกิายน 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% (ATC.04-05) 
 

               1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100% (ATC.04-05) 
 

               9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนาํเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม) 

ระดบั ปวส.2  ATC.03 คร้ังท่ี 2 
 

 
              

16 พฤศจิกายน 62 

สอบนาํเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม)  

ระดบั ปวช.3 ATC.03 คร้ังท่ี 2 
   

 

            
30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)     
 

           2 ธนัวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4  (ATC.04-05)         
 

       6-19  มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5  (ATC.04-05)           
 

     20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท าโครงการ 

ตารางท่ี 1.7 และตารางท่ี 5.3 (แบบ

ออนไลน)์ 

           
 

    26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี  ชาํระค่าเขา้เล่ม             
 

   1-20  กมุภาพนัธ์ 63 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการสร้างเวบ็ไซต ์

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการตดัต่อรูปภาพสินคา้ 

3. โปรแกรมภาษา PHP ใชใ้นการเขียนโปรแกรมขายสินคา้ออนไลน ์

4. โปรแกรม PHPMyAdmin ใชใ้นการเกบ็ฐานขอ้มูล 

5. โปรแกรม Appserv V.8.0 ใชใ้นการจาํลองเคร่ือง Server 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน   

 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ 3 345 

2 ค่าหมึกพิมพ ์ 1 700 

3 ค่าแผน่ CD 2 40 

4 ตลบัใส่แผน่ซีดี 1 50 

5 ค่าเขา้เล่ม 1 250 

รวมเป็นเงิน 1,385 

ตารางที ่1.2 งบประมาณการดาํเนินงาน 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ระบบงานในปัจจุบัน              

 รูปที ่2.1 Flowchart ระบบงานปัจจุบนั 
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 จากการท่ีไดศึ้กษาระบบขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต พบว่า ระบบขายสินคา้ มี การสั่งซ้ือสินคา้ท่ี

ซับซ้อนและวกวน ระบบขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ตมีส่วนผสมทางการตลาดมีอยู่ ดว้ยกนั 6 ประการ 

ดงัต่อไปน้ี                          

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) พิจารณาจากผลิตภัณฑ์บริการและคุณลักษณะรวมถึงปรับปรุง

เปล่ียนแปลงผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของลูกคา้จากการการวิจยัตลาดและผลิตภณัฑใ์นอินเทอร์เน็ต

มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากกว่าสมยัก่อนจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีผลิตภณัฑแ์ละบริการเกิด ข้ึนมาใหม่ใน

ตลาดมากมาย                                                            

2. ราคา (Price) การใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละบริการทาํใหร้าคา  

ผลิตภณัฑล์ดลงเน่ืองจากตน้ทุนในการกระจายผลิตภณัฑผ์า่นทางร้านคา้แบบเดิมมีลดลง             

3. สถานท่ี (Place) อินเทอร์เน็ตไดเ้พิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการให้กบั 

ลูกคา้โดยผา่นทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และการจดัการเวบ็ไซตท์าํใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ได้

สะดวกรวดเร็วมากข้ึนในขณะท่ีสามารถลดค่าใชจ่้ายของการขนส่งสินคา้คงคลงัและการจดัเกบ็อีก ดว้ย 

  4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถ

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์รวมถึงช่วยลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือ 

ผลิตภณัฑแ์ละการใชบ้ริการนอกจากน้ีอินเทอร์เน็ตยงัมีส่วนช่วยในกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การ 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์เป็นตน้  

5. คน (People) อินเทอร์เน็ตทาํให้มีการติดต่อกับลูกคา้โดยตรงรวมถึงวิธีการขององค์กร 

โตต้อบกบัลูกคา้ในระหว่างการขายการส่ือสารทั้งก่อนและหลงัรวมทั้งมีส่วนช่วยในการหาผูร่้วมงานท่ี 

มีคุณภาพ  

6. การดาํเนินการ (Process) เป็นวิธีการขั้นตอนและการดาํเนินการของบริษทัโดย ประยกุตใ์ช้

งานร่วมกบัอินเทอร์เน็ตเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  
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2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน  

1. มีผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน  

2. ราคาสูงกวา่ปกติ  

3. มีทางเลือกในการเลือกดูสินคา้นอ้ย  

4. มีการติดต่อประชาสมัพนัธ์ใหลู้กคา้ทราบอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ  

 

2.3 ทฤษฎแีละระบบงานทีเ่กีย่วข้อง  

E-Commerce 

               E-Commerce เร่ิมข้ึนเม่ือประมาณตน้ทศวรรษท่ี 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งหน่วยงาน และในช่วงเร่ิมตน้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัใหญ่ ๆ 

เท่านั้น บริษทัเลก็ ๆ มีจาํนวนไม่มากนกั ต่อมาเม่ือการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Data Interchange-EDI) ไดแ้พร่หลายข้ึน ประกอบกบัคอมพิวเตอร์พีซีไดมี้การขยายเพิ่มอย่างรวดเร็ว

พร้อมกับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บ ทําให้หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนในปัจจุบนัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไดค้รอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การ

โฆษณา การซ้ือขายสินคา้ การซ้ือหุ้น การทาํงาน การประมูล และการให้บริการลูกคา้ E-Commerce 

หรือ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ การดาํเนินธุรกิจโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง

ธุรกิจท่ีองคก์รไดว้างไว ้เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการ การโฆษณาผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ว่าจะ

เป็นโทรศพัท ์โทรทศัน์ วิทย ุหรือแมแ้ต่อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ่้าย และ

เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทาํเลท่ีตั้ ง อาคาร

ประกอบการ โกดงัเก็บสินคา้ ห้องแสดงสินคา้ รวมถึงพนกังานขาย พนกังานแนะนาํสินคา้ พนกังาน

ตอ้นรับลูกคา้ เป็นตน้ จึงลดขอ้จาํกดัของระยะทาง และเวลาลงได ้

 E-Commerce ช่วยอาํนวยความสะดวกใหน้กัธุรกิจไดห้ลายดา้น ดงัน้ี 

1.ทาํงานแทนพนกังานขายได ้โดยสามารถทาํการคา้แบบอตัโนมติั ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.ทาํใหเ้ปิดหนา้ร้านขายของ ใหค้นทัว่โลกได ้และเปิดขายไดทุ้กวนัโดยไม่มีวนัหยดุตลอด 24 

ชัว่โมง เช่น การขายโดยใชร้ะบบ Shopping Cart ทาํใหลู้กคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดเ้องตลอดเวลาผา่น

เวบ็ไซต ์

 

https://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%A3/2086-shopping-cart-%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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3.เกบ็เงิน และนาํฝาก เขา้บญัชีใหคุ้ณไดโ้ดยอตัโนมติั 

4.ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย ในการจดัพิมพแ์คตาลอ็ก (กระดาษ) ออกมาเป็นเล่ม ๆ และไม่ตอ้ง

มาเสียเงิน และเวลาในการจดัส่งใหลู้กคา้ทางไปรษณียอี์ก 

5.แทนไดท้ั้งหนา้ร้าน (Showroom) หรือบูท (Booth) แสดงสินคา้ของคุณท่ีมีคนทัว่โลก

มองเห็น ไม่ตอ้งเสียค่าเคร่ืองบิน ไปออกงานแสดงสินคา้ในต่างประเทศ 

6.แทน และเพิม่ประสิทธิภาพ การบริหารธุรกิจ ภายในของเราไดอี้กมากมาย  

              ช่วงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือช่วงท่ีแข่งขนัสมบูรณ์ จะเรียกง่าย ๆ คือช่วงท่ีเร่ิมแข่งขนักนัดุเดือด 

และเป็นยคุท่ีรัฐบาลไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง ดูจากท่ีกระทรวงพาณิชยท่ี์เร่ิมเขา้มาผลกัดนัให้ธุรกิจท่ีตอ้งการ

ให้เกิดบนอินเทอร์เน็ตนั้นเด่นข้ึน ภายใต้ช่ือรวม ๆ ว่าการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงต่างก็มีส่วน

สนับสนุนให้ยุคน้ีเกิดข้ึนเร็ว เพราะสามารถทาํกําไรได้อย่างมหาศาล นอกจากนั้ นแล้วยงัมีการ

หลอกลวงหลายอย่างเกิดข้ึนในยุคน้ี ฉะนั้นใครท่ีอยากทาํธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตควรศึกษาหาความรู้

ก่อนและศึกษาใหดี้ เพราะไม่ใช่วา่อินเทอร์เน็ตราคาถูกแลว้จะมีบริการท่ีดีเสมอไป 

              ในการทาํ E-Commerce ไม่ใช่เป็นเพียงช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ แต่ยงัหมายความรวมถึง 

การนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาท่ีสูญเสียไปโดยเปล่า

ประโยชน์และเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพฒันาความสัมพนัธ์

ระหวา่งเจา้ของกบัผูบ้ริโภคและผูค้า้ส่ง 

ขั้นตอนการทาํระบบ E-Commerce 

ผูบ้ริโภคท่ีมีธุรกิจอยู่แลว้ มีความสนใจท่ีจะนาํธุรกิจเขา้สู่ระบบ E-Commerce เร่ิมแรกควรท่ี

จะตอ้งเร่ิมจาก 

1.เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต 

2.คน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการขาย โดยดูว่าสินคา้อะไร และเขา้ไปดูว่าสินคา้ท่ีคุณมีอยู่แลว้นั้น ใน

อินเทอร์เน็ตมีขายหรือไม่ 

3.เลือกประเภทในการทาํ E-Commerce และศึกษาว่าใครเป็นลูกคา้ของธุรกิจ เพื่อท่ีจะได้

ออกแบบเวบ็ไซตใ์หเ้หมาะสมกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ และมีคนเขา้มาดูเวบ็ไซตม์ากข้ึน 

4.ติดต่อท่ีปรึกษาต่าง ๆ ตามบริษทัใหค้าํปรึกษา  
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ขอบเขตของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

            การกาํหนดขอบเขตธุรกิจเป็นเร่ืองจาํเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีไม่ควรมองขา้มเพราะว่าจะช่วยให้เรา

สามารถประเมิน สถานการณ์ในอนาคตได้ ซ่ึงการท่ีเราจะทํา E-Commerce ได้นั้ น เราจะต้อง

ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านทาง เว็บไซต์ ซ่ึงถา้คุณวางขอบเขตของธุรกิจไวแ้ลว้ เร่ืองการออกแบบ

เวบ็ไซตจ์ะง่ายข้ึน ในท่ีน้ีหมายถึง เราจะ ไดไ้ม่ตอ้งทาํอะไรท่ี มากเกินความจาํเป็น และสามารถวางแผน

ปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้ดีข้ึนในอนาคตไดง่้ายซ่ึง เราสามารถกาํหนด ขอบเขตของธุรกิจ E-Commerce ได้

เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ทาํ E-Commerce แบบง่ายๆ และไม่เนน้ความใหญ่โตมาก 

      1.1 กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นคนในประเทศ 

       1.2 ออกแบบเวบ็ไซตแ์บบง่ายๆ สบายตา ตามสไตส์ของสินคา้ และกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงอาจใช ้

เน้ือท่ีฟรี หรือแบบท่ีคิดค่าบริการกไ็ด ้

      1.3 การแสดงสินคา้บนเวบ็ไซต ์สามารถออกแบบไดเ้อง 

      1.4 ใช้ระบบตะกร้าในการเก็บสินคา้ หรือถา้มีสินคา้ไม่มากนักก็ให้ใช้การส่ง Order ทาง           

E-mail 

       1.5 รูปแบบการชาํระเงิน อาจใชก้ารโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร ซ่ึงถือว่าเหมาะสมกบัคนไทย

ส่วนใหญ่มากท่ีสุด 

       1.6 การจดัส่ง จะทาํโดยส่งทางไปรษณียใ์นรูปแบบพสัดุ หรือแบบ E.M.S 

   1.7 การขยายขอบเขตทางธุรกิจอาจมีไม่มากนัก ดงันั้น เวบ็ไซตข์องคุณไม่จาํเป็นตอ้งทาํเป็น 

เวอร์ชัน่ภาษาองักฤษ 

2.  ถา้คุณตอ้งการทาํ E-Commerce แบบท่ีมีขนาดใหญ่ 

      2.1 กลุ่มเป้าหมายหลกัจะเป็นคนในประเทศ และคนต่างประเทศ 

      การออกแบบเว็บไซต์จะต้องมีความน่าเช่ือถือค่อนข้างมาก อีกทั้ งต้องให้ความสําคญักับการ 

ประชาสมัพนัธ์ท่ีเขา้ถึงคนทัว่โลกมากท่ีสุด 
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  2.2 ระบบการสั่งซ้ือ และจดัส่งสินคา้ตอ้งมีมาตรฐานท่ีคนทัว่โลกส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับ และ

ตอ้งรวดเร็วตรงตามกาํหนด ซ่ึงทั้งหมดน้ีตอ้งเคร่งครัดอยา่งมากเพราะเก่ียวเน่ืองกบั ความไวว้างใจของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อเวบ็ไซตข์องคุณ 

      2.3 รูปแบบการชาํระเงิน ส่วนมากจะเป็นการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต และตอ้งมีการรักษา

ความ ปลอดภยัในการใชง้านบตัรเครดิตใหลู้กคา้ดว้ย 

ข้อมูลสําคญัทีค่วรมีอยู่ในเวบ็ไซต์ 

             จุดประสงคห์น่ึงของการสร้างเวบ็ไซต ์ก็เพื่อดึงดูดให้ผูค้นเกิดความสนใจ ดงันั้นส่ิงท่ีจะขาด

ไม่ไดเ้ลย กคื็อขอ้มูลสาํคญัท่ีผูค้นมกัจะคาดหวงัวา่จะไดเ้ห็นเม่ือเขา้ชมเวบ็ไซตต่์างๆ นัน่เอง ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นรายละเอียดตามจริง 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัหรือสถานท่ีผลิต-ขาย 

3. ขอ้มูลสาํหรับการติดต่อ เช่น เช่ือ เบอร์โทร ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ 

4. ข่าวสารความคืบหนา้ต่างๆ หรือเร่ืองราวอพัเดตท่ีน่าสนใจ 

5. คาํถามยอดนิยมต่างๆ 

การออกแบบโครงสร้างของเวบ็ไซต์ 

             โครงสร้างเว็บไซต์ ก็คือการจดัลาํดบัของเน้ือหาบนเว็บไซต์ออกเป็นแผนผงัท่ีเขา้ใจง่าย ว่า

ตอ้งการใหเ้วบ็ไซตมี์เน้ือหาอะไรบา้ง มีเวบ็เพจอยูต่รงไหน หนา้ไหนบา้งท่ีจะนาํมาเช่ือมโยงถึงกนั หรือ

กล่าวง่ายๆ ก็คือเหมือนการวางโครงเร่ืองก่อนจะเขียนเน้ือหาใหอ้อกมาอยา่งสมบูรณ์แบบนัน่เอง ดงันั้น

การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตจึ์งมีความสาํคญัมาก ซ่ึงก็สามารถทาํไดห้ลากหลายรูปแบบดว้ยกนั แต่

มีแนวคิดหลกัๆ ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดอยู ่2 รูปแบบ คือ 

1. จดัโครงสร้างตามกลุ่มเน้ือหา (Content-based Structure) 

2. จดัโครงสร้างตามกลุ่มผูช้ม (User-based Structure) 

การออกแบบเวบ็ไซต์ ต้องคาํนึงถึงอะไรบ้าง 

              การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีจะตอ้งคาํนึงถึงหลายๆ อยา่งดว้ยกนั โดยมี 9 ขอ้หลกัๆ ท่ีควรคาํนึงถึง

ดงัน้ี 

1.ความเรียบง่าย เวบ็ไซตท่ี์ดีควรมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายและไม่ซบัซอ้น  

2.ความสมํ่าเสมอ คือการเลือกใชรู้ปแบบ กราฟิก โทนสี และการตกแต่งหรือการแสดงผลต่างๆ 

ในเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ 
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3.ความเป็นเอกลกัษณ์ เว็บไซต์ควรมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีสามารถบ่งบอกไดถึ้งความเป็น

บริษทั องคก์รหรือแบรนต่าง ๆ  

4.เน้ือหา โดยเน้ือหาท่ีนาํมาลงในเวบ็ ควรเป็นเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ หรืออาจเป็น

เน้ือหาท่ีไดส้าระ มีประโยชน์ สามารถดึงดูดความสนใจของผูค้นไดดี้  

5.ระบบเนวิเกชนั ควรออกแบบใหส้ามารถใชง้านไดง่้ายและสะดวก ส่ือความหมายต่างๆ และ

อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงตอ้งมีรูปแบบ และลาํดบัรายการท่ีมีความสมํ่าเสมอ 

6.ลกัษณะเด่น ส่วนน้ีจะถือเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เพื่อใชใ้นการดึงดูดลูกคา้ อาจออกแบบ

ลกัษณะเด่นของเว็บให้ตรงกบัความชอบส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมาย หรือจะออกแบบให้สัมพนัธ์

ประเภทของเวบ็ และคุณภาพขององคป์ระกอบต่างๆ บนเวบ็ 

7.การใชง้านท่ีไม่จาํกดั การทาํเวบ็ไซตใ์ห้รองรับการเขา้ใชง้านจากหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็น

การเขา้ใชง้านจากเคร่ือง PC สมาร์ทโฟน หรือการใชบ้ราวเซอร์ต่างๆ ในการเขา้ใชง้าน 

8.คุณภาพในการออกแบบ จาํเป็นตอ้งทาํเวบ็ไซตใ์ห้มีคุณภาพมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง

ของการเรียบเรียงเน้ือหาอย่างรอบคอบ การตรวจสอบความถูกตอ้งและการทาํให้เว็บไซต์มีความ

น่าเช่ือถือ 

9.การเช่ือมโยงไปยงัล้ิงค์ต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งเช่ือมโยงไปยงัหน้าเว็บท่ีมีอยู่จริง และมีเน้ือหาท่ี

เก่ียวพนักนั และควรหมัน่ตรวจสอบอยูเ่สมอ ว่าระบบการเช่ือมโยงยงัคงทาํงานไดต้ามปกติและมีความ

ถูกตอ้ง แม่นยาํ อยูห่รือไม่ 

ส่วนประกอบสําคญับนหน้าเวบ็เพจ ทีต้่องมี 

             บนหนา้เวบ็เพจ จะมีส่วนประกอบสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งมีอยู ่3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ส่วนหวัของหนา้ (Header) 

อยูต่อนบนสุดของหนา้และเป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุด โดยจะตอ้งทาํใหส้ามารถดึงดูดผูช้มใหรู้้สึก

อยากติดตามเน้ือหาในเวบ็ไซต ์

2. ส่วนของเน้ือหา (Body) 

อยูบ่ริเวณตอนกลางของหนา้เวบ็ โดยจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาบนเวบ็แบบคร่าวๆ ซ่ึงกจ็ะ

มีขอ้ความ กราฟิก ตารางขอ้มูลหรือวิดีโอประกอบอยู ่และหากมีเมนูแบบเฉพาะกลุ่มกจ็ะถูกจดัไวใ้น

หนา้น้ีเช่นกนั  
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3. ส่วนทา้ยของหนา้ (Footer) 

อยูล่่างสุดของหนา้เวบ็ซ่ึงจะมีหรือไม่มีกไ็ด ้ส่วนน้ีจะแสดงถึงขอ้มูลต่างๆ เพิ่มเติมเขา้ไป เช่น 

ขอ้ความท่ีแสดงถึงการเป็นลิขสิทธ์ิ ขอ้มูลเจา้ของเวบ็ไซต ์วิธีการติดต่อและคาํแนะนาํต่างๆ เก่ียวกบัการ

ใชง้านเวบ็ไซตอ์ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 

สัญลกัษณ์ระบบกระเเสข้อมูล 

              แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) วิชาน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการจาํลองแบบขั้นตอน

การทาํงานของระบบ (Process Modeling)ซ่ึงเป็นเน้ือหาในบทเรียนน้ี โดยจะนาํเสนอรายละเอียดของ

การจาํลองขั้นตอนการทาํงานของระบบดว้ย “แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) จาก

แผนภาพจะแสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการทาํงานของระบบ ขอ้มูลท่ีเขา้และออกจากระบบ รวมทั้งขอ้มูลท่ี

ไหลอยูภ่ายในระบบจากขั้นตอนหน่ึงไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึง   

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) คืออะไร 

              แผนภาพกระแสขอ้มูล (DFD) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการเขียนแบบระบบใหม่

ในการเขียนแผนภาพจาํลองการทาํงานของกระบวนการ (Process) ต่าง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะกบัระบบ

ท่ี "หนา้ท่ี" ของระบบมีความสาํคญัและมีความสลบัซบัซอ้นมากกวา่ขอ้มูลท่ีไหลเขา้  

              สรุปดีเอฟดี (Data Flow Diagram-DFD) เป็นเคร่ืองมือเชิงโครงสร้างท่ีใชบ้รรยายภาพรวมของ

ระบบโดยแสดงขั้นตอนการทาํงานของระบบหรือโพรเซส (process)  ระบุแหล่งกาํเนิดของขอ้มูล การ

ไหลของขอ้มูล ปลายทางขอ้มูล การเกบ็ขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูล กล่าวง่าย ๆ คือดีเอฟดีจะช่วย

แสดงแผนภาพ วา่ขอ้มูลมาจากไหน จะไปไหน เกบ็ขอ้มูลไวท่ี้ไหน มีอะไรเกิดข้ึนกบัขอ้มูลระหวา่งทาง

เรียกวา่แผนภาพกระแสขอ้มูลหรือ แผนภาพแสดงความเคล่ือนไหวของขอ้มูลโดยดีเอฟดี 

วตัถุประสงค์ของการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลมีอะไรบ้าง 

1.เป็นแผนภาพท่ีสรุปรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในลกัษณะของรูปแบบท่ีเป็น

โครงสร้าง 

2. เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งนกัวเิคราะห์ระบบและผูใ้ชง้าน 

3. เป็นแผนภาพท่ีใชใ้นการพฒันาต่อในขั้นตอนของการออกแบบระบบ 

4. เป็นแผนภาพท่ีใชใ้นการอา้งอิง หรือเพื่อใชใ้นการพฒันาต่อในอนาคต 

5. ทราบท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลท่ีไหลไปในกระบวนการต่างๆ (Data and Process) 
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 

สรุปความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆ (ใช้สัญลกัษณ์ของ Gane & Sarson) 

 
ตารางที ่2.1 แสดงสญัลกัษณ์ระบบกระเเสขอ้มูล 

1.Process หรือ ขั้นตอนการดาํเนินงาน คือ งานท่ีดาํเนินการ/ตอบสนองขอ้มูลท่ีรับเขา้ หรือ

ดาํเนินการ/ตอบสนองต่อเง่ือนไข/ สภาวะใดๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าขั้นตอนการดาํเนินงานนั้นจะกระทาํโดย

บุคคล หน่วยงาน หุ่นยนต ์เคร่ืองจกัร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์กต็าม โดยจะเป็นกริยา (Verb) 

2.เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flows) เป็นการส่ือสารระหว่างขั้นตอนการทาํงาน 

(Process) ต่างๆ และสภาพแวดลอ้มภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอ้มูลท่ีนาํเขา้ไปในแต่ละ  
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Process และขอ้มูลท่ีส่งออกจาก Process ใชใ้นการแสดงถึงการบนัทึกขอ้มูล การลบขอ้มูล การ

แกไ้ขขอ้มูลต่างๆ  

3.ตวัแทนขอ้มูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หน่วยงานในองค์กร องค์กรอ่ืนๆ หรือ

ระบบงานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายนอกขอบเขตของระบบ แต่มีความสัมพนัธ์กบัระบบ โดยมีการส่งขอ้มูลเขา้สู่

ระบบเพื่อดาํเนินงาน และรับขอ้มูลท่ีผา่นการดาํเนินงานเรียบร้อยแลว้จากระบบ  

4.แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) เป็นแหล่งเก็บ/บันทึกข้อมูล เปรียบเสมือนคลังขอ้มูล 

(เทียบเท่ากับไฟล์ขอ้มูล และฐานขอ้มูล) โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงท่ี

ตอ้งการเกบ็/บนัทึก สญัลกัษณ์ท่ีใชอ้ธิบายคือส่ีเหล่ียมเปิดหน่ึงขา้ง  

กฎของ Process 

1.ตอ้งไม่มีขอ้มูลรับเขา้เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการส่งขอ้มูลออกจากขั้นตอนการทาํงาน 

(Process) เรียกขอ้ผดิพลาดชนิดน้ีวา่ "Black Hole" เน่ืองจากขอ้มูลท่ีรับเขา้มาแลว้สูญหายไป จากรูป คือ 

Process  ท่ีมีขอ้ผดิพลาดลกัษณะน้ี 

2.ตอ้งไม่มีขอ้มูลออกเพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีขอ้มูลเขา้สู่ Process เลย จากรูป คือ Process 2.1.3 

ท่ีมีขอ้ผดิพลาดลกัษณะน้ี 

3.ขอ้มูลรับเขา้จะตอ้งเพียงพอในการสร้างขอ้มูลส่งออก กรณีท่ีมีขอ้มูลท่ีรับเขา้ไม่เพียงพอใน

การสร้างขอ้มูลส่งออกเรียกว่า "Gray Hole" โดยอาจเกิดจากการรวบรวมขอ้เท็จจริงและขอ้มูลไม่

สมบูรณ์ หรือการใช้ช่ือขอ้มูลรับเขา้และขอ้มูลส่งออกผิดจากรูปคือ Process 2.1.1 ท่ีมีขอ้ผิดพลาด

ลกัษณะเช่นน้ี เน่ืองจากขอ้มูลท่ีรับเขา้มามีเพียง ท่ีอยูข่องพนกังาน (Employee Address) แต่ไม่มีขอ้มูล

กระแสเงินสดในธนาคารของลูกคา้ท่ีเขา้สู่ Process ดงันั้นขอ้มูลจึงไม่เพียงพอท่ีจะสร้างเป็นรายงาน

สถานะทางการเงินทางธนาคารของพนกังานได ้(Bank Statement) 

4.การตั้งช่ือ Process ตอ้งใชค้าํกริยา (Verb) เช่น Prepare Management Report, Calculate Data 

สาํหรับภาษาไทยใชเ้ป็นคาํกริยาเช่นเดียวกนั เช่น บนัทึกขอ้มูลใบสั่งซ้ือ ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ คาํนวณ

เงินเดือน เป็นตน้ 

กฎของ Data Flow 

1. ช่ือของ Data Flow ควรเป็นช่ือของขอ้มูลท่ีส่งโดยไม่ตอ้งอธิบายวา่ทาํงานอยา่งไร 

2. Data Flow ตอ้งมีจุดเร่ิมตน้หรือส้ินสุดท่ี Process เพราะ Data Flow คือขอ้มูลนาํเขา้ (Inputs) 

และขอ้มูลส่งออก (Outputs) ของ Process 

3. Data Flow จะเดินทางระหวา่ง External Agent กบั External Agent ไม่ได ้
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4. Data Flow จะเดินทางจาก External Agent ไป Data Store ไม่ได ้

5. Data Flow จะเดินทางจาก Data Store ไป External Agent ไม่ได ้

6. Data Flow จะเดินทางระหวา่ง Data Store กบั Data Store ไม่ได ้

7. การตั้งช่ือ Data Flow จะตอ้งใชค้าํนาม เช่น Inventory Data, Goods Sold Data เป็นตน้ 

กฎของ External Agents 

1.ข้อมูลจาก External Agent จะวิ่งไปสู่อีก External Agent หน่ึงโดยตรงไม่ได้ จะต้องผ่าน 

Process ก่อนเพื่อประมวลขอ้มูลนั้น จึงไดข้อ้มูลออกไปสู่อีก External Agent 

2.การตั้งช่ือ External Agent ตอ้งใชค้าํนาม (Noun) เช่น Customer, Bank เป็นตน้ 

 

กฎของ Data Store 

1.ขอ้มูลจาก Data Store หน่ึงจะวิ่งไปสู่อีก Data Store หน่ึงโดยตรงไม่ได้ จะต้องผ่านการ

ประมวลผลจาก Process ก่อน 

2.ขอ้มูลจาก External Agent จะวิ่งเขา้สู่ External Agent โดยตรงไม่ได ้

3.การตั้งช่ือ Data Store จะตอ้งใชค้าํนาม (Noun) เช่น Customer File, Inventory หรือ Employee 

File เป็นตน้ 

 

การออกแบบระบบฐานข้อมูล 

หลกัการบางอยา่งเป็นแนวทางสาํหรับขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล หลกัการแรกคือขอ้มูลท่ี

เกิดข้ึนซํ้ า ๆ (หรือเรียกว่าขอ้มูลท่ีซํ้ ากนั) เป็นส่ิงไม่ดี เน่ืองจากเปลืองพื้นท่ีและเพิ่มความน่าจะเป็นท่ีจะ

เกิดขอ้ผดิพลาดและความไม่สอดคลอ้งกนั หลกัการท่ีสองคือความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล

เป็นส่ิงสาํคญั ถา้ฐานขอ้มูลของคุณมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง รายงานใดๆ ท่ีถึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลจะมีขอ้มูล

ท่ีไม่ถูกตอ้งเช่นเดียวกนั ส่งผลให้การตดัใจใดๆ ท่ีคุณทาํโดยอา้งอิงจากรายงานเหล่านั้นจะเป็นขอ้มูลท่ี

ผดิพลาด 

 

การออกแบบฐานข้อมูลคือ  

1.แบ่งขอ้มูลของคุณลงในตารางตามหวัขอ้เพื่อลดขอ้มูลท่ีซํ้ ากนั 

2.มอบการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพื่อใชง้านขอ้มูลในตารางร่วมกนัตามจาํเป็น 

3.ช่วยสนบัสนุนและแน่ใจในความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลของคุณ 
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สัญลกัษณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 

สัญลกัษณ์ ช่ือเรียก ความหมาย 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ตารางที ่2.2 แสดงสญัลกัษณ์ในการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

 

 

 

Terminator สญัลกัษณ์แทนจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด 

Process 
สญัลกัษณ์แทนกระบวนการต่างๆ เช่น 

การประกาศตวัแปร การบวก เป็นตน้ 

Decision 

Data 

Manual Input 

Display 

Connector 

Arrow 

สญัลกัษณ์เง่ือนไข 

สญัลกัษณ์ติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยการรับ

ขอ้มูลและแสดงขอ้มูล 

สญัลกัษณ์การรับขอ้มูลจากผูใ้ช ้

สญัลกัษณ์แสดงผลออกจากจอภาพ 

สญัลกัษณ์จุดเช่ือม 

สญัลกัษณ์เสน้ทางการดาํเนินงาน 
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ทฤษฎโีปรแกรม 

 Adobe Dreamweaver CS6 

 

รูปที ่2.2 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

              Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมท่ีใชส้าํหรับสร้างเวบ็เพจ และบริหารเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บ

ความนิยมสูงสุด ในกลุ่มโปรแกรมประเภทเดียวกนั ในปัจจุบนัเน่ืองจากคุณสมบติัของโปรแกรมท่ีมี

ความสะดวกต่อการใชง้าน มีฟังก์ชนัท่ีทาํให้ผูใ้ชส้ามารถจดัวางขอ้ความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ 

รวมถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ภายในเวบ็เพจไดอ้ยา่งสวยงามตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยไม่ตอ้งใชภ้าษาสคริปต์

ท่ียุง่ยากซบัซอ้นเหมือนก่อน ดว้ยความสามารถและคุณสมบติัของโปรแกรม จึงเหมาะสาํหรับนกัเรียน 

ความสามารถโดยรวมของ Adobe Dreamweaver CS6 

1. สนบัสนุนการทาํงานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความว่าอะไร

กต็ามท่ีเราทาํบนหนา้จอ Adobe Dreamweaver CS6 กจ็ะปรากฏผลแบบเดียวกนับนเวบ็เพจ  

2. มีเคร่ืองมือในการช่วยสร้างรูปแบบหนา้จอเวบ็เพจ และมีความยดืหยุน่ในการใชง้านสูง 

3. สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่าง ๆ ทั้ งฝ่ังไคล์เอ็นต์ และเซิร์ฟเวอร์ เช่น Java, ASP, PHP, CGI, 

VBScript  

4. มีเคร่ืองมือในการอพัโหลด (Upload) หนา้เวบ็เพจไปท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพื่อทาํการเผยแพร่งาน

ท่ีเราสร้างในอินเทอร์เน็ต โดยการส่งผา่น FTP หรือโดยการใชโ้ปรแกรมภายนอกช่วย 

5. รองรับมลัติมีเดีย เช่นเสียง กราฟิก และอนิเมชั่นท่ีสร้างโดยโปรแกรม Flash, Shockwave, 

casino Firework เป็นตน้ 
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คุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

ช่วยให้คุณทาํงานไดเ้ร็วข้ึนน่ีคือขอ้ดีอนัดบัตน้ๆของ Dreamweaver เลยก็ว่าได ้เม่ือก่อนนั้นถา้

เราตอ้งการสร้างเวบ็เพจ เราจะตอ้งเขียนภาษา HTML ข้ีนมาเพื่อใหแ้สดงผลผา่น browser เป็น

รูปภาพหรือขอ้ความออกมา ซ่ึงทาํใหเ้ราทาํงานไดช้า้ลง เพราะเราจะตอ้งเขียน HTML ไปและดู

การแสดงผลผ่าน browser ไปว่าให้ผลถูกตอ้งตามท่ีเราตอ้งการหรือไม่ แต่สําหรับใน Adobe 

Dreamweaver CS6 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอท่ีแสดงผลให้เราสามารถปรับแต่งหน้าตาของ

เว็บเพจของเรา ได้เลย โดย Adobe Dreamweaver CS6 จะทาํการเขียน slots online spielen 

HTML ใหเ้ราเอง 

Adobe Dreamweaver CS6 ก็ทาํให้เรามีความคล่องตัวข้ึนเพราะตอนน้ี Adobe Dreamweaver CS6 มี

เคร่ืองมือมากมายและทาํงานเช่ือมต่อกบัโปรแกรมดงัๆมากมายเช่น Photoshop,Illustrator,Flash หรือ

แมแ้ต่กระทัง่การใชใ้นลกัษณะ Dynamic webpage  ก็พฒันาข้ึนมากจะเห็นว่าใน Adobe Dreamweaver 

CS3 นั้นมีการใชง้านในส่วนของ Ajax เพิ่มมาอีกดว้ยรวมถึงการใชง้าน CSS ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาก 

น่ียงัไม่รวมถึง Template มากมายท่ีช่วยในการจดัขอ้ความ หนา้ตาของเวบ็เพจ และเคร่ืองมืออีกมากมาย 
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โปรแกรม AppServ  

 
คือโปรแกรมท่ีรวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมารวมกันโดยมี Package หลกั  

ดงัน้ี 

1. PHP 

2. MySQL 

       โปรแกรมต่างๆ ท่ีนาํมารวบรวมไวท้ั้งหมดน้ีไดท้าํการดาวน์โหลดจาก Official Release ทั้งส้ินโดย  

ตวั AppServ จึงให้ความสาํคญัว่าทุกส่ิงทุกอย่างจะตอ้งให้เหมือนกบัตน้ฉบบัเราจึงไม่ไดต้ดัทอนหรือ

เพิ่มเติมอะไรท่ีแปลกไปกว่า Official Release แต่อย่างได้เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้ นท่ีเราได้เพิ่ม

ประสิทธิภาพการติดตั้งใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานแต่ละคน โดยท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพน้ีไม่ไดเ้ขา้ไป

ร่วมในส่วนของ Original Package เลยแมแ้ต่นอ้ยเพียงแต่เป็นการกาํหนดค่า Config เท่านั้น เช่น Apache 

กจ็ะเป็นในส่วนของ httpd.conf, PHP กจ็ะเป็นในส่วนของ php.ini, MySQL กจ็ะเป็นในส่วนของ my.ini 

ดังนั้ นเราจึงรับประกันได้ว่าโปรแกรม AppServ สามารถทาํงานและความเสถียรของระบบ ได้

เหมือนกบั Official Release ทั้งหมด 

ข้อดีของ Appserv 

1. มีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น 

2. ใชง้านเรียกดูขอ้มูลไดง่้าย 

3. ทาํใหส้ามารถสร้าง Webpage ไดง่้าย 

4. สามารถใชใ้นการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

5. ใชส้าํหรับจาํลองใหเ้ป็น Server 
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ภาษา PHP 

 
             PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จาํพวก scripting language ภาษาจาํพวกน้ีคาํสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ใน

ไฟล์ท่ีเรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคาํสั่งตัวอย่างของภาษาสคริปต์ก็เช่น  

JavaScript, Perlเป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ PHP ได้รับการ

พฒันาและออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTMLโดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ข

เน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า Server-side หรือ HTMLembedded 

scripting language นั้นคือในทุกๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงให้บริการเป็น Web server จะส่ง

หนา้เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ใหเ้รามนัจะทาํการประมวลผลตามคาํสัง่ท่ีมีอยูใ่หเ้สร็จเสียก่อนแลว้จึงค่อย

ส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้ห้เราผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็คือเวบ็เพจท่ีเราเห็นนัน่เอง ถือไดว้่า PHP เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั

ชนิดหน่ึงท่ีช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Webpages (เว็บเพจท่ีมีการโตต้อบกบัผูใ้ช้) ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน PHP เป็นผลงานท่ีเติบโตมาจากกลุ่มของนักพฒันาในเชิงเปิดเผย

รหัสตน้ฉบบั หรือ Open Source ดงันั้น PHP จึงมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเม่ือใช้ร่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linuxหรือ FreeBSD เป็นต้น ใน

ปัจจุบนั PHP สามารถใชร่้วมกบั Webserver หลายๆตวับนระบบปฏิบติัการอยา่งเช่น Windows 7/8/10 

 

ข้อดีของภาษาPHP 

1. ใชไ้ดฟ้รี 

2. ง่ายต่อการศึกษา เพราะมีรูปแบบโครงสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น 

3. เรียนรู้ง่ายเน่ืองจากPHPฝ่ังเขา้ไปในHTMLและใชโ้ครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ 
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4. เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเม่ือใชก้บั Apache Webserver เพราะไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมจาก

ภายนอก 

5. ใชร่้วมกบั XML ไดท้นัที 

6. ใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลได ้

7. ใชก้บัขอ้มูลตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ใชก้บัโครงสร้างขอ้มูลแบบ Scalar,Array,Associativearray 

9. ใชก้บัการประมวลผลภาพได ้

10. มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพสามารถพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ตั้งแต่เวบ็ไซตข์นาดเลก็ไป

จนถึงขนาดใหญ่ได ้

 

ภาษา SQL 

 
              ภาษาสอบถามขอ้มูลหรือภาษาจดัการขอ้มูลอย่างมีโครงสร้างมีการพฒันาภาษาคอมพิวเตอร์

และโปรแกรมฐานข้อมูลท่ีรองรับมากมาย เพราะจัดการข้อมูลได้ง่าย เ ช่น MySQL,MsSQL, 

PostgreSQLหรือ MS Access เป็นตน้ สาํหรับโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บความนิยมคือ  MySQL เป็น 

Open Source ท่ีใชง้านไดท้ั้งใน Linux และ Windows ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลจดัเก็บขอ้มูล เพิ่ม ลบ 

แก้ไข และค้นหา รวมทั้ งการจัดเรียงข้อมูล PHP MyAdmin Database Managerphp MyAdmin เป็น

โปรแกรมหน่ึงท่ีติดมากบั Appserv เพื่อใชส้าํหรับการจดัการฐานขอ้มูล เช่น สร้าง/ลบฐานขอ้มูล สร้าง/

ลบตาราง จดัการฟิลด์ต่างๆ ของขอ้มูล รวมทั้งการประมวลผลคาํสั่ง SQL เป็นตน้ ซ่ึงพฒันามาจาก

สคริปตภ์าษา PHP ใชบ้ริหารฐานขอ้มูลออนไลน์ผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการท่ี

ง่ายและคล่องตวัใชส้าํหรับจดัการฐานขอ้มูล สร้าง/ลบฐานขอ้มูล สร้างและจดัการตาราง เช่น เพิ่มแถบ

ขอ้มูล, ลบแถบขอ้มูล, แกไ้ขแถบขอ้มูล หรือลบตาราง เพิ่มหรือแกไ้ขField ต่างๆ ของขอ้มูลรวมทั้งการ

ประมวลผล คาํสัง่ SQL 
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ข้อดีของภาษา SQL 

1. เป็นภาษาใชง่้าย 

2. ฐานขอ้มูลมีขนาดเลก็ 

3. มีความปลอดภยัในระดบัท่ีดี 

4. มีความตอ้งการทรัพยากรตํ่า 

5. สามารถประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยง่าย 

PHP MyAdmin Database Managerphp ท่ีน ามาใชใ้นระบบ คือ การบริหารฐานขอ้มูลออนไลน์ผา่นทาง

หน้าเวบ็ไซต ์มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการท่ีง่ายและคล่องตวัใชส้าํหรับจดัการฐานขอ้มูล สร้าง/ลบ

ฐานขอ้มูล สร้างและจดัการตาราง เช่น เพิ่มแถบขอ้มูล, ลบแถบขอ้มูล, แกไ้ขแถบขอ้มูล หรือลบตาราง 

เพิ่มหรือแกไ้ข Field ต่างๆ ของขอ้มูลรวมทั้งการประมวลผล คาํสัง่ SQL 

Adobe Photoshop CS6 

             Adobe Photoshop CS6 โปรแกรมสร้าง และแกไ้ขรูปภาพ อยา่งมืออาชีพโดยเฉพาะนกัออกแบบ

ในทุกวงการย่อมรู้จกัโปรแกรมตวัน้ีดีโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีเคร่ืองมือมากมายเพื่อน

สนบัสนุนการสร้างงานประเภทส่ิงพิมพ ์งานวิดีทศัน์ งานนาํเสนอ งานมลัติมิเดีย ตลอดจนงานออกแบบ

และพฒันาเวบ็ไซตใ์ชใ้นการแกไ้ข ตกแต่ง ตดัต่อรูปภาพต่างๆเพื่อนาํภาพต่างๆมาใชใ้นการสร้างระบบ 

Adobe Photoshop CS6 ท่ีนาํมาใชใ้นระบบ คือ ช่วยในการสร้างรูปภาพและแกไ้ขรูปภาพตกแต่ง ตดัต่อ

รูปภาพต่างๆเพื่อนาํภาพต่างๆมาใชใ้นการสร้างระบบใหดู้สวยงามมากยิง่ข้ึน 
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ทฤษฎสีี 

ลกัษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอาํนาจให้เกิดความเขม้ของแสงท่ี

อารมณ์และความรู้สึกได้ การท่ีได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยงัสมองทาํให้เกิด

ความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้า สีมีความหมายอยา่งมากเพราะศิลปิน

ตอ้งการใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงานของศิลปะและสะทอ้นความประทบัใจนั้นใหบ้งัเกิด

แก่ผูดู้มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตวันั้นลว้นแต่มีสีสันแตกต่างกนั

มากมาย สีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อประโยชน์กบัตนเองและ ผูส้ร้างงานจิตรกรรมเพราะ เร่ืองราวองสีนั้น

มีหลกัวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทาํความเขา้ใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสาํเร็จในงานมากข้ึน ถา้

ไม่เขา้ใจเร่ืองสีดีพอสมควร ถา้ไดศึ้กษาเร่ืองสีดีพอแลว้ งานศิลปะกจ็ะประสบความสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่ 

 

ทฤษฎสีีมี 3 ขั้น 

ทฤษฎีสีขั้นท่ี 1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง   สีเหลือง  สีนํ้ าเงิน 

รูปที ่2.3 แสดงแม่สี 

ทฤษฎีสีขั้นท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะทาํให ้เกิดสีใหม่ 3 สี 

ไดแ้ก่   

รูปที ่2.4 แสดงสีท่ีแม่สีผสมกนั 
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                   สีแดง ผสมกบัสีเหลือง  ไดสี้ สม้ 

                   สีแดง ผสมกบัสีนํ้าเงิน  ไดสี้ม่วง 

                   สีเหลือง ผสมกบัสีนํ้าเงิน  ไดสี้เขียว  

 

ทฤษฎีสีขั้นท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกบัสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะไดสี้อ่ืน ๆอีก 6  สี คือ 

รูปที ่2.5 แสดงสีท่ีแม่สีผสมกนัขั้นท่ี2 

                   สีแดง ผสมกบัสีสม้  ไดสี้ สม้แดง 

                   สีแดง ผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงแดง 

                   สีเหลือง ผสมกบัสีเขียว ไดสี้เขียวเหลือง 

                   สีนํ้ าเงิน ผสมกบัสีเขียว  ไดสี้เขียวนํ้าเงิน 

                   สีนํ้ าเงิน ผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงนํ้าเงิน 

                   สีเหลือง ผสมกบัสีสม้ ไดสี้สม้เหลือง  

โทนของสี  กลุ่มสีทีป่รากฏแล้วให้ความรู้สึกทีแ่ตกต่างกนัมีอยู่  

รูปที ่2.6 แสดงโทนสี 



25 

สีโทนร้อน หมายถึง ชุดสีท่ีประกอบดว้ย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วงแดง สี

วรรณะร้อนใหค้วามรู้สึกต่ืนตา มีพลงั อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจไดดี้ โครงสีร้อนน้ีสภาพ

โดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมากควรมีสีเยน็มาประกอบบา้งทาํใหภ้าพมีความน่าสนใจมากข้ึน 

สีโทนเยน็ หมายถึง ชุดสีท่ีประกอบดว้ยสีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนํ้ าเงิน สีนํ้ าเงิน และสีม่วง

นํ้ าเงิน โครงสีเยน็ให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลบั เยือกเยน็ ในทางจิตวิทยาสีเยน็มีความสัมพนัธ์กบั

ความรู้สึกหดหู่ เศร้า โครงสีเยน็ควรมีสีร้อนแทรกบา้งจะทาํใหผ้ลงานดูน่าสนใจมากข้ึน 

 

ระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 

นายศิวกร ใจอารียแ์ละนายชูเดช กระแสร์โสม (2561) โครงการขายสินคา้ออนไลน์ประเภท

หมวกแก๊ป การจดัทาํโครงการน้ีเพื่อพฒันาเวบ็ไซตก์ารซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัไดแ้ละมีระบบในการ Login มีการสมคัรสมาชิก มีการออกแบบเวบ็ไซต ์Banner , Logo 

และปุ่มท่ีใชใ้นการทาํงาน มีระบบ Login เพื่อเลือกซ้ือสินคา้และวิธีการชาํระเงิน 

นางสาวณฐัวรรณ ยงัศิริและนายวนสัพงษ ์ศรแกว้ (2561) โครงการขายสินคา้ออนไลน์ประเภท 

นํ้าหอม การจดัทาํโครงการน้ีเพื่อใหเ้วบ็ไซตน้ี์สามารถเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและผูท่ี้เขา้มาชมได ้

นายภทัรกร อฐัมีเดชและนายวราวุธ ขบวนกลา้ (2561) โครงการขายสินคา้ออนไลน์ ประเภท

สัตวเ์ล้ียงเพื่อนรักตวันอ้ย โคตรการน้ีจดัทาํเพื่อศึกษาการออกแบบเวบ็ขายสินคา้และเพื่อพฒันาเวบ็ไซต์

ในการเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานขอ้มูลดว้ยภาษา PHP 

 

2.4 การนําระบบคอมพวิเตอร์ในการใช้งาน  

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการสร้างเวบ็ไซต ์

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการตดัต่อรูปภาพสินคา้ 

3. โปรแกรม PHPMyAdmin ใชใ้นการเกบ็ฐานขอ้มูล 

4. โปรแกรม PHP ใชใ้นการเขียนโปรแกรมขายสินคา้ออนไลน ์

5. โปรแกรม Appserv V.8.0 ใชใ้นการจาํลองเคร่ือง Server 



 
 

5.3 สรุปเวลาการทาํงานจริง (Gantt Chart)  

ตารางที ่5.2 ตารางแผนการดาํเนินงานจริง 

หมายถึง การวางแผนการดาํเนินงาน 

 หมายถึง การดาํเนินงานจริง 

 

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 

อบรมการทําโครงการนกัศกึษา ปวช.3 

และปวส.2 

  

              
11-12 มถินุายน 62 

เสนอหวัข้อ ATC.01โครงการรอบท่ี 1 

เอกสารบทท่ี 1 

 

               
14 มถินุายน  62 

ประกาศผลหวัข้อโครงการ รอบท่ี 1  
  

             17 มถินุายน  62 

เสนอหวัข้อโครงการ รอบท่ี 2  
  

             19 มถินุายน  62 

ประกาศผลหวัข้อโครงการ รอบท่ี 2  
  

             21 มถินุายน  62 

ลงทะเบียนหวัข้อออนไลน์เสนออาจารย์ท่ี

ปรึกษาร่วม ATC.02 

 
  

             
18-30 มถินุายน  62 

สง่บทท่ี 2 (ATC.04-05)     
 

           8-14 กรกฎาคม 62 

สง่บทท่ี 3 (ATC.04-05)       
 

         15-31 กรกฎาคม 62 

สอบเสนอโครงการ (รอบเอกสารบทท่ี 1-

3) ปวช.3 และปวส.2 ATC.03 ครัง้ท่ี 1 

(PPT) 

        
 

       

17 สงิหาคม 62 

ประกาศผลสอบ ( รอบเอกสาร )          
  

     22 สงิหาคม 62 

สง่ความคืบหน้าโปรแกรม 50% (ATC.04-

05) 

            
 

   
9-15 กนัยายน 62 

สง่ความคืบหน้าโปรแกรม 60% (ATC.04-

05) 

             
  

 
16-22 กนัยายน 62 

สง่ความคืบหน้าโปรแกรม 70% (ATC.04-

05) 

              
 

 
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 

สง่ความคืบหน้า 90% (ATC.04-05) 
 

               1-8 พฤศจิกายน 62 

สง่ความคืบหน้า 100% (ATC.04-05)  
 

              9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอโปรแกรม)ระดบั

ปวส.2 ATC.03 ครัง้ท่ี 2 
  

 
             16 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม)

ระดบัปวช.3 ATC.03 ครัง้ท่ี 2 
   

 

            30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศโครงการ (รอบโปรแกรม)      

           2 ธนัวาคม 62 

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

สง่เอกสารบทท่ี 5 (ATC.04-05)           
 

     20-26  มกราคม 63 

สง่งบประมาณในการทําโครงการตารางท่ี 

1.7 และตารางท่ี 5.3 (แบบออนไลน์) 
           

 

    26-30 มกราคม 63 

สง่รูปเลม่ ซีดี ชําระคา่เข้าเลม่                 1-20 กมุภาพนัธ์ 63 



บทที ่3 

 การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์  

3.1 การออกแบบผงัโครงสร้างเวบ็ไซต์ Site map 

 

 

รูปที ่3.1 การออกแบบผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์Site map 
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 การออกแบบระบบงาน Flow chart 

1. Flow Chart แสดงการขายสินคา้  

 

 

รูปที ่3.2 การเขียน Flow Chart ขายสินคา้ 
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2. Flow Chart การสมคัรสมาชิก 

 

 

รูปที ่3.3 Flow Chart แสดงการสมคัรสมาชิก 
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3. Flow Chart การเขา้สู่ระบบ 

 

 

รูปที ่3.4 Flow Chart แสดงการเขา้สู่ระบบ 
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4. Flow Chart การสัง่ซ้ือสินคา้ 

 

รูปที ่3.5 Flow Chart แสดงการสัง่ซ้ือสินคา้ 
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การออกแบบภาพบริบท Context Diagram 

 

 

รูปที ่3.6 การเขียน Context Diagram เวบ็ไซตข์ายสินคา้มือ 2 
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แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

1. Data Flow Diagram Level 0  

 

รูปที ่3.7 Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตข์ายสินคา้มือ 2 
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2. Data Flow Diagram Level 1 Process 1 

 

 

รูปที ่3.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบสินคา้มือ 2 

 

 

 



34 
 

3. Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

 

 

รูปที ่3.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ระบบการสมคัรสมาชิก 
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4. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

 

รูปที ่3.10 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 ระบบการเขา้สู่ระบบ 
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5. Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

 

รูปที ่3.11 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 ระบบการสัง่ซ้ือ 
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6. Data Flow Diagram Level 1 Process 5 

 

รูปที ่3.12 Data Flow Diagram Level 1 Process 5 ระบบชาํระเงิน 
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7. Data Flow Diagram Level 1 Process 6 

 

 

รูปที ่3.13 Data Flow Diagram Level 1 Process 6 ระบบการจดัส่ง 
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การออกแบบแผนภาพความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 

 

ซ้ือสินค้า สมาชิก

รายการส่ังซ้ือ

ข้อมูลสั่งซื้อ

N M

N

1

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า

ราคาสินค้า

รูปสินค้า

รหัสสินค้า
รหัสสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

E-Mail

เบอร์โทร

ยืนยัน

1

1

ชื่อสินค้า

จํานวนสินค้า

ราคาสินค้า

ที่อยู่

 

 

รูปที ่3.14 E-R Diagram ระบบการขายสินคา้ออนไลน์ประเภทสินคา้มือ 2 
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3.5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary 

 ออกแบบฐานขอ้มูลระบบขายสินคา้ออนไลน์ประเภท สินคา้มือ 2 

1.ตารางขอ้มูลสมาชิก 

Field Name 

ช่ือฟิลด ์

Type 

ชนิดของขอ้มูล 

Field Side 

ขนาดฟิลด ์

Description 

ใชเ้กบ็ขอ้มูล 

หมายเหตุ 

ID Int 11 รหสัลูกคา้ PK. 

Username char 20 ช่ือผูเ้ขา้ใช ้  

Password char 10 รหสัผูเ้ขา้ใช ้  

Name char 40 ช่ือ-นามสกลุ  

Email char 30 อีเมล ์  

Telephone char 10 โทรศพัท ์  

ตารางที ่3.1 ตารางขอ้มูลสมาชิก 

 

2.ตารางขอ้มูลสินคา้ 

Field Name 

ช่ือฟิลด ์

Type 

ชนิดของขอ้มูล 

Field Side 

ขนาดฟิลด ์

Description 

ใชเ้กบ็ขอ้มูล 

หมายเหตุ 

ID Int 10 รหสัสินคา้ PK. 

prd_name varchar 20 ช่ือสินคา้  

prd_detail varchar 40 รายละเอียดสินคา้  

prd_price varchar 5 ราคาสินคา้  

prd_img varchar 15 รูปสินคา้  

ตารางที ่3.2 ตารางขอ้มูลสินคา้ 
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           3.ตารางขอ้มูลรายละเอียดสัง่ซ้ือ 

Field Name 

ช่ือฟิลด ์

Type 

ชนิดของขอ้มูล 

Field Side 

ขนาดฟิลด ์

Description 

ใชเ้กบ็ขอ้มูล 

หมายเหตุ 

ref_id_order Int 11 รหสัสินคา้ PK. 

ref_id_prd Int 11 ช่ือสินคา้  

Number Int 11 ลาํดบัสินคา้  

Price Int 11 ราคาสินคา้  

ตารางที ่3.3 ตารางขอ้มูลรายละเอียดสัง่ซ้ือ 
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3.2 การออกแบบ Story Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.15 แสดงหนา้ Index 

 

    รูปที ่3.16 แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต ์
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รูปที ่3.17 แสดงหนา้ Login 

 

รูปที ่3.18 แสดงหนา้ Register 
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รูปที ่3.19 แสดงหนา้สินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.20 แสดงหนา้ตะกร้าสินคา้ 
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รูปที ่3.21 แสดงหนา้วิธีการสัง่ซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.22 แสดงหนา้วิธีการชาํระเงิน 
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    รูปที ่3.23 แสดงหนา้ติดต่อเรา 
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3.3 การออกแบบส่ิงนําเข้า (Input Design) 

 1. ขอ้มูลสมาชิก 

 2. ขอ้มูลสินคา้ 

 3. การเลือกซ้ือสินคา้ 

 4. การยนืยนัการสัง่ซ้ือ 

 

3.4 การออกแบบส่ิงนําออก (Output Design) 

 1. หนา้จอคอมพิวเตอร์ คือ เวบ็ไซตท่ี์สมบูรณ์ 

 2. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ คือ การนาํเสนอวิชาโครงการ 

 3. เคร่ือง Printer คือ การจดัทาํเอกสาร 

 4. ใบเสร็จการสัง่ซ้ือสินคา้ 
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บทที ่4 

การพฒันาระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภท สินค้ามือ 2 

4.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทีใ่ช้  

1. โน๊ตบุค๊  

     - AMD A10-7300  

     - 8 GB (6.95 GB usable)  

     - Memory 8 GB DDR3  

     - 1 TB HDD 

     - Windows 10 Home (64 Bit)  

4.2 โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้พฒันา  

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชใ้นการทาํเวบ็ไซต ์ 

2. โปรแกรม AdobePhotoshop cc 2018 ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ  

3. โปรแกรม XAMPP version 7.3.6 ใชใ้นการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล  

4. โปรแกรม Microsoft Office Word 2016ใชใ้นการทาํเอกสาร  

5. โปรแกรม Microsoft OfficePowerPoint 2016ใชใ้นการทาํงานนาํเสนอ 
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4.3 วธีิการติดตั้งโปรแกรม 

โปรแกรม XAMPP version 7.3.6 

รูปที ่4.1 ไปท่ีเวบ็ไซต ์Apache Friends website เพื่อดาวน์โหลด XAMPP. 

 

รูปที ่4.2 โปรแกรมติดตั้ง (setup wizard) ของ XAMPP จะเร่ิมทาํงาน ใหค้ลิก Next. 
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รูปที ่4.3 ใหค้ลิกเลือก MySQL, FileZilla และ phpMyAdmin (ใหมี้เคร่ืองหมาย “ถูก” ในช่องท่ี

อยูด่า้นหนา้ของตวัเลือกทั้ง 3 โมดูล Module)  

 

รูปที ่4.4 โปรแกรมติดตั้งจะใหคุ้ณเลือกวา่จะติดตั้ง XAMPP ไวท่ี้ไหน ใหเ้ลือก C:\Program 

Files\XAMPP  
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รูปที ่4.5 กระบวนการเตรียมการเสร็จส้ินแลว้ การติดตั้ง XAMPP กาํลงัจะเร่ิม ใหค้ลิก Next 

เพื่อดาํเนินการต่อ 

 

 
รูปที ่4.6 รอโปรแกรมติดตั้ง 
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รูปที ่4.7 ใหค้งเคร่ืองหมาย “ถูก” ในช่องส่ีเหล่ียมนั้นไว ้แลว้คลิก Finish 

 

 

รูปที ่4.8 หากกระบวนการติดตั้งเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งราบร่ืน หนา้ต่าง control panel มนัจะเปิด

ออกมามีรูปร่างหนา้ตาเหมือนภาพขา้งล่าง มีตวัอกัษรสีดาํบา้ง สีนํ้ าเงินบา้ง อยูใ่นหนา้ต่าง control panel 
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การตั้งค่า MySQL Database 

รูปที ่4.9 Control panel ของ XAMPP เปิดอยูแ่ลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Admin หลงั MySQL 

 

 

รูปที ่4.10 Browser จะเปิดหนา้ต่างใหม่ข้ึนมาโดยอตัโนมติั ตามภาพ 
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รูปที ่4.11 การตั้งช่ือ database จะใชช่ื้ออะไรกไ็ดต้ามถนดั ใชช่ื้อตวัคุณเองหรือสุนขัหรือแมวตวัโปรด

ของคุณกไ็ด ้
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4.4 วธีิการใช้งาน 

 

เขา้ไปท่ีโปรแกรม Chrome ตรงช่อง Url ใหใ้ส่ localhost/lerm/index.php แลว้กด Enter 

รูปที ่4.12 เขา้สู่ localhost/lerm/index.php 

 

 

หนา้ Index เขา้ชมเวบ็ไซต ์

รูปที ่4.13 แสดงหนา้ Index 
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หนา้ตรงส่วนน้ีจะประกอบดว้ยรูปสินคา้พร้อมรายละเอียดของสินคา้

 

รูปที ่4.14 แสดงหนา้สินคา้และรายละเอียด 

 

หนา้ Product เป็นหนา้ท่ีแสดงสินคา้ของเวบ็ไซตถ์า้เรากดคลิปจะแสดงรายละเอียดแบบน้ี 

 

รูปที ่4.15 แสดงหนา้ Product 
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 หนา้ Login เป็นหนา้ท่ีผูใ้ชง้านจะตอ้งทาํการพิมพ ์Username และ Password เพื่อทาํการ Login 

เขา้สูเ้วบ็ไซตไ์ดเ้ลย แต่ถา้ผูเ้ขา้ใชง้านคนใดไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ใหท้าํการกดปุ่ม สมคัรสมาชิก เพื่อทาํการ

สมคัรสมาชิก 

 

รูปที ่4.16 แสดงหนา้ Login 

 หนา้สมคัรสมาชิกเป็นการสมคัรสมาชิก เพื่อเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล โดยจะตอ้งใส่ 

Username,Password และรายละเอียดของผูใ้ช ้และกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อสมคัรสมาชิก 

 

รูปที ่4.17 แสดงหนา้สมคัรสมาชิก 
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บทที ่5 

สรุปผลการทาํโครงการ 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูศึ้กษานั้น มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเวบ็ไซตข์ายของออนไลน์  

2. ไดรู้้ถึงการใชโ้ปรแกรมต่างๆ จากการทาํโครงการ  

3. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชเ้วบ็ไซตส์ามารถลอ็กอินเขา้ระบบไดจ้ริง  

4. ไดเ้รียนรู้การใชเ้วบ็ไซตใ์นชีวิตประจาํวนัมากข้ึน 

 

5.1.1 ขนาดของโปรแกรมแต่ละไฟล ์

ที ่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 

1 index.php 4 KB หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์

2 index.php 5 KB หนา้แรกของเวบ็ไซต ์

3 howorder.php 4 KB หนา้ขั้นตอนการสัง่ซ้ือ 

4 howt.php 4 KB ติดต่อเรา 

5 Login.php 4 KB หนา้เขา้สูร้ะบบของเวบ็ไซต ์

6 Logout.php 1 KB หนา้ออกจากระบบของเวบ็ไซต ์

7 howc.php 4 KB หนา้วิธีชาํระเงิน 

8 product.php 4 KB หนา้สินคา้ 

9 register.php 5 KB หนา้สมคัรสมาชิก 

10 cart.php 7 KB หนา้ตะกร้าสินคา้ 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 

 

5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ 

 1.เวลาตดัรูปในโปรแกรม Photoshop โปรแกรมเดง้หลุดบ่อย 

 2. แบ่งเวลางานไม่ดี ทาํใหโ้ปรแกรมเสร็จชา้ 
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5.3 สรุปเวลาการทาํงานจริง (Gantt Chart) 

 

ตารางที ่5.2 สรุปเวลาการดาํเนินงานจริง 

หมายเหตุ           เสน้สีดาํ คือ ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

                          เสน้สีแดง คือ ระยะเวลาในการดาํเนินงานจริง 

 

 

 

 

 

 

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 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ รอบท่ี 1 

เอกสารบทท่ี1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน 62 

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

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

สอบนําเสนอโครงการ (รอบเอกสาร

บทท่ี1-3) ปวช.3 และปวส.2   ATC.03 

คร้ังท่ี 1 (PPT) 

                17 สิงหาคม 62 

ส่ ง คว า ม คืบ ห น้า โ ป ร แ ก ร ม  5 0 % 

(ATC.04-05) 

                9-15 กนัยายน 62 

ส่ ง คว า ม คืบ ห น้า โ ป ร แ ก ร ม  6 0 % 

(ATC.04-05) 

 
   

 
   

 
   

 
   16-22 กนัยายน 62               

ส่ ง ค ว า ม คื บ ห น้ า โ ป ร แ ก ร ม  70% 

(ATC.04-05) 

                

23-30 กนัยายน 62 

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

ส่งความคืบหนา้ 100% (ATC.04-05)                 9-13 พฤศจิกายน 62 

ส อ บ นํ า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร  ( ร อ บ

โปรแกรม) ระดบั ปวส.2  ATC.03 คร้ัง

ท่ี 2 

                

16 พฤศจิกายน 62 

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

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

ส่งรูปเล่ม ซีดี  ชาํระค่าเขา้เล่ม                 1-20  กมุภาพนัธ์ 63 
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5.4 สรุปค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจริง  

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ 3 345 

2 ค่าหมึกพิมพ ์ 1 700 

3 ค่าแผน่ CD 2 40 

4 ตลบัใส่แผน่ซีดี 1 50 

5 ค่าเขา้เล่ม 1 250 

รวมเป็นเงิน 1,385 

ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมติัการทาํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ATC.01) 

- ใบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม    (ATC.02) 

- ใบขอสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ATC.03)  

- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (AT.C.04)   

- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (AT.C.05) 
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ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพวิเตอร์ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี 16  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คร้ังท่ี 1) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ขา้พเจา้  1. นายเฉลิมชยั  ศิริภากรชยั    รหสันกัศึกษา  40274    ระดบั ปวส. 2/11 

 

 มีความประสงคท์าํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท E-Commerce    

ช่ือภาษาไทย ระบบขายสินคา้ออนไลน์  ประเภท สินคา้มือ 2 

ช่ือภาษาองักฤษ Second Hand Online Selling System 

โดยมี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั คือ     อาจารยธ์นาวฒิุ  วิชยั    

 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   คือ     อาจารยส์มาภรณ์   เยน็ดี 

 

พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ (Software)     จาํนวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เอกสารบทท่ี 1-3)   จาํนวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

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

     

                                                                                              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 

                                                  (นายเฉลิมชยั  ศิริภากรชยั) 

                                                                                                                     หวัหนา้กลุ่มโครงการ 



 

 
ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทาํโครงการระบบคอมพวิเตอร์ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี  19  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเสนออนุมติัทาํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมติัทาํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ขา้พเจา้  1.   นายธนกร     หุตะนาวิน                    รหสันกัศึกษา  40043  ระดบั ปวส. 2/11 

 2.   นายเฉลิมชยั  ศิริภากรชยั                  รหสันกัศึกษา  40274  ระดบั ปวส. 2/11  

 

 มีความประสงคท์าํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท E-Commerce 

ช่ือโครงการภาษาไทย   ระบบขายสินออนไลน์ ประเภท สินคา้มือ 2 

ช่ือโครงการภาษาองักฤษ   Second Hand Online Selling System 

โดยมี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  คือ อาจารยธ์นาวฒิุ  วิชยั    

พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพวิเตอร์ บทท่ี 1 จาํนวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 

                                           ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 

                                                 (นายเฉลิมชยั  ศิริภากรชยั) 

                                                                                                                    หวัหนา้กลุ่มโครงการ 
 

            ผา่น                     ไม่ผา่น         

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

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

              ลงช่ือ ........................................                                                          ลงช่ือ ........................................                             

      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 

 



  

 
ATC.0201 

เสนออาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี 3  เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 

เรียน อาจารยส์มาภรณ์ เยน็ดี 

ขา้พเจา้  1.   นายธนกร     หุตะนาวิน                    รหสันกัศึกษา   40043    ระดบั ปวส. 2/11 

              2.   นายเฉลิมชยั  ศิริภากรชยั                  รหสันกัศึกษา   40274    ระดบั ปวส. 2/11 

  

 มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญอาจารยส์มาภรณ์ เยน็ดี มาเป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการของกลุ่มขา้พเจา้ 

ซ่ึงไดจ้ดัทาํโครงการประเภท E-Commerce   ช่ือโครงการภาษาไทย “ระบบขายสินคา้ออนไลน์ ประเภท สินคา้

มือ 2”  

พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการเสนอหวัขอ้โครงการมาดว้ย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 

                 (นายเฉลิมชยั  ศิริภากรชยั)                                                       (นายธนกร     หุตะนาวิน) 

 
 

 

             

 

 

 

            ลายมือช่ือ................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

                                                                  (อาจารยส์มาภรณ์ เยน็ดี) 



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทกึรายงานความคืบหน้า อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

โครงการ ระบบขายสินคา้ออนไลน์  ประเภท สินคา้มือ 2 

Second Hand Online Selling System  

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

ทีป่รึกษาหลกัโครงการ อาจารยธ์นาวฒิุ  วิชยั    

ทีป่รึกษาร่วมโครงการ อาจารยส์มาภรณ์   เยน็ดี 

ลาํดบั รายการ วนั/เดือน/ปี อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 

1 เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1 ...../....../......   

2 ส่งเอกสารบทท่ี 1  ....../....../......   

3 ส่งเอกสารบทท่ี 2  ....../....../......   

4 ส่งเอกสารบทท่ี 3  ....../....../......   

5 ส่งเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

นาํเสนอ เอกสารบทท่ี 1 - 3 
....../....../...... 

  

6 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 50% ....../....../......   

7 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 60% ....../....../......   

8 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 80% ....../....../......   

ภาคเรียนท่ี 2/2562 

9 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

10 ส่งเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการนาํเสนอ โปรแกรมโครงการ 

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

11 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ....../....../......   

12 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ....../....../......   

13 ส่งเอกสารรูปเล่ม ฉบบัสมบูรณ์ ....../....../......   

14 ส่งซีดี ....../....../......   

15 ชาํระค่าเขา้เล่ม ....../....../......   

 



 

 
ATC.05 

  ใบบันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

แผน่ท่ี 1 

ขา้พเจา้  1.   นายธนกร     หุตะนาวิน                    รหสันกัศึกษา  40043  ระดบั ปวส. 2/11 

              2.   นายเฉลิมชยั  ศิริภากรชยั                  รหสันกัศึกษา  40274  ระดบั ปวส. 2/11 

โครงการประเภท E-Commerce    

เร่ือง  ระบบขายสินคา้ออนไลน์  ประเภท สินคา้มือ 2  

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั    อาจารยธ์นาวฒิุ  วชิยั    

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม     อาจารยส์มาภรณ์   เยน็ดี 

คร้ังท่ี วนัท่ี หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
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