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บทคัดยอ 

          ระบบขายสินคาออนไลน (E-Commerce) ประเภทเว็บไซตผายีนส เพื่อวัตถุประสงคของ

โครงการจัดทําขึ้นเพื่อเปนตอบสนองความตองการของผูใชในการซื้อสินคาออนไลนประหยัดเวลา

ในการเดินทาง และมีระบบการซื้อสินคาที่มีความทันสมัยและใชงานไดงายและปลอดภัยตอ

ผูใชงาน 

          เว็บไซตขายสินคาออนไลน ประเภทผายีนส มีระบบการสมัครสมาชิกและมีการ Login เขาสู

ระบบจะสามารถไดรับสินคาที่ตนเองซื้อไดอยางงายดายมีการบอกวิธีการสั่งซื้อสินคาและวิธีการ

ชําระเงินเมื่อสั่งซื้อสินคาอยางครบถวน 

          ผูเขาใชระบบสามารถไดรับสินคาที่ตนเองซื้อไดอยางครบถวนในเว็บไซตยังมีสินคาใหผูเขา

ใชสามารถเลือกไดอยางมากมายผูใชยังสามารถไดรับความรูความเขาใจในการใชสินคาของเราได

งายและเขาใจยิ่งขึ้นอีกดวย 

 



ค 

กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภท ผายีนส ฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นมาดวยความต้ังใจ

และความพยายามเปนอยางมากโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกทานที่เกี่ยวของกับ

โครงการฉบับน้ีไมวาจะเปนทานอาจารยทุกทานรวมถึงเพื่อน ๆ และผูที่มีสวนรวมในโครงการ

ฉบับน้ี 

ขอขอบคุณอาจารยสุมลฑา สุขสวัสด์ิที่ปรึษาโครงการ และอาจารยสมาภรณ เย็นดีที่ปรึษา

รวมโครงการที่ไดใหการสนับสนุนใหความชวยเหลือรวมทั้งคําปรึษา และคําแนะนําตลอดการทํา

โครงการรวมทั้งทานอาจารยสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจทุกทานที่คอยแนะนําและชวยเหลือสวนที่

ผิดพลาดของโครงการน้ี 

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่ไดเอ้ือเฟอตําราจากหองสมุดที่

เกี่ยวของกับโครงการพรอมทั้งขอบคุณทานคณะกรรมการในการสอบโครงการที่ใหคําติชมในการ

สอบวิชาโครงการเพื่อที่คณะผูจัดทําไดนํามาปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองใหดีขึ้นเพื่อที่

โครงการในคร้ังน้ีจะไดออกมาสมบูรณ 
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คํานํา 

 

             การจัดทําโครงการน้ี เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ 3204-8501  หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการระบบขายสินคา

ออนไลนประเภท ผายีนส โดยมีการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลงานแกผูที่สนใจในการซื้อสินคา

ออนไลน  

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยผายีนส โดยภายในเว็บไซตจะ

ประกอบไปดวยสินคาประเภท กางเกงยีนส เพื่อใหสะดวกสบายในการซื้อสินคา ที่ทําใหการซื้อ

สินคาออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบเปนอาชีพรายไดเสริม  

 หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ ที่ น้ี  และจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป  

 

 

คณะผูจัดทํา 

22 กรกฎาคม 2563 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1 ภูมิหลังความเปนมา 

ปจจุบันการขายสินคาบนอินเตอรเน็ตหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเพิ่มระดับความนิยม

สูงขึ้นเร่ือยๆโดยสินคาเสื้อ และกางเกงยีนสแฟชั่น แบรนด Boy & Jeans Store ไดเขามีบทบาทตอ

วัยรุนสมัยใหมเปนอยางมาก และถูกใจคนในยุคปจจุบันเปนอยางมาก ปจจุบัน จุดกําเนิดยีนสเร่ิมมี

คร้ังแรกที่เมืองเจโนวา เมืองทาของประเทศอิตาลี อยูใน ยุคราว ๆ กลางศตวรรษที่ 19 และไดรับ

ความนิยมเร่ือยมา ซึ่งการหาชื้อเสื้อ และกางเกงยีนสแบรนด Boy & Jeans Store น้ีหาซื้อไดยาก ทาง

ผูจัดทําจึงตองการที่จะเปนคนกลางในการซื้อขายของแฟชั่นเหลาน้ีผานสื่อ E-Commerce เพื่อใหผู

ซื้อไดเลือกสินคาตามที่ถูกใจ และสะดวกสบายแกผูซื้อในปจจุบัน  

E-Commerce หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่องคกรไดวางไว เชน การซื้อขายสินคา และบริการ การโฆษณา

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแตอินเทอรเน็ต เปนตน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทองคประกอบ

ทางธุรกิจลง เชน ทําเลที่ต้ัง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินคา หองแสดงสินคา รวมถึงพนักงาน

ขาย พนักงานแนะนําสินคา พนักงานตอนรับลูกคา เปนตน จึงลดขอจํากัดของระยะทาง และเวลาลง

ได สามารถออกใบเสร็จหลังการขาย และยังสามารถจัดการกับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากที่กลาวมาขางตน คณะผูจัดทําธุรกิจคาแฟชั่นแบรนด Boy & Jeans Store ออนไลนโดย

ใชระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงน้ันเปนการรวบรวมของผูที่สนใจชื้อสินคาผายีนส ผานชองทาง

ออนไลนเขาไวดวยกันเชน เว็บไซตมีความหลากหลายในตัวสินคาทั้งใน และนอกประเทศมีระบบ

การซื้อขายสินคาที่ปลอดภัย โดยธุรกิจมุงเนนในการนําเสนอความสะดวกรวดเร็ว คุมคา และสินคา

ที่มีคุณภาพดีใหกับผูใชบริการซึ่งมาประยุกตใหเขากับโครงการ และสามารถใชดําเนินงานสราง

ธุรกิจไดจริง 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตทางดานการขายสินคาเกี่ยวกับผายีนส 

2. เพื่อใหลูกคาสามารถเขามาเลือกซื้อสินคาไดผานทางเว็บไซต 

3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกแบบระบบฐานขอมูล 

4. เพื่อศึกษาและเขาใจถึงระบบขายสินคาออนไลน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. มีจัดการขอมูลลูกคาและขอมูลสินคา 

2. มีการออกแบบโลโกราน 

3. มีการตรวจสอบการชําระเงินของลูกคา 

4. สามารถสมัครสมาชิกและแกไขขอมูลลูกคา 

5. สามารถอัพเดตแกไขขอมูลสินคาไดตลอดเวลา 

6. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข รายการสินคาได 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

            1.     ไดเว็บไซตทางดานการขายสินคาเกี่ยวกับผายีนส 

            2.    ไดผูที่สนใจเขามาชมเว็บไซตของเราผานทางระบบอินเทอรเน็ต 

            3.    ไดเพิ่มความสามารถในการออกแบบระบบฐานขอมูล 

            4.    ไดศึกษาและเขาใจถึงระบบขายสินคาออนไลน 
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ ภาคเรียนที่ 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.01โครงการ 

รอบที่ 1 (บทที่1+ลงทะเบียน

ออนไลน)  

                

14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 1 

                
17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 21 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 2 

                
18-30 มิถุนายน 62 

สงบทที่ 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทที่ 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 

         
 

      
17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม  

50% 

            
 

   
9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

60% 

             
 

  
16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

70% 

              
 

 
23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที่ 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%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกาย 62 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ 

(รอบโปรแกรม) 
                11 ธันวาคม62 

สงบทที่ 4                  6-19 มกราคม 63 

สงบทที่ 5                 20-26  มกราคม 63 

สงงบประมาณในดาทํา

โครงการ(ออนไลน) 
                26-30  มกราคม 63 

สงรูปเลม ซดีี และคาเขาเลม                 1-20  กุมภาพันธ 63 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช  

1. โปรแกรม Adobe Dream waver CS6 เพื่อใชในการสรางเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อใชในการออกแบบแบนเนอรและโลโก 

3. โปรแกรม PHP เพื่อใชในการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับเว็บไซต 

4. โปรแกรม Appserv 2.5.10 เพื่อใชในการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรเปน Server 

5. โปรแกรม Visio 2010 เพื่อใชในการออกแบบวางแผน แผนภาพ Flow chart 
 
1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ A4 1 รีม  250 บาท 

2 คาปร้ินเอกสาร 1 ชุด  450 บาท 

3 คาอุปกรณในการรวมเลม 1 ชุด  300 บาท 

4 คาหมึกและอุปกรณ 1 ชุด  350 บาท 

รวมเปนเงิน  1,350 บาท 

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 



บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบงานในปจจุบัน (Flowchart)  

 
 

รูปท่ี 2.1  Flow Chart ระบบงานปจจุบัน        

      

 

ลมูอขกทึนับ

น ตม่ ิ รเ

 ตซไบ็วเ สูา  ขเ

ลู มอ ขกอรก

ตรวจสอบ

กชิา มสลู มอข

บบะร ูสา  ขเ

า คนิ สกอ ื ลเ

า คนิ สอ ้ ซื

อื้ ซง่ ั สรา กนั ยนืย

ปร้ินใบเสร็จ

นา งาํ ทรากบจ

า คาร ณว นาํ ค

กิ ชา มสรคั มส

N

Y
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ในปจจุบันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งดาน การคมนาคม และดานการ

ติดตอสื่อสาร อินเทอรเน็ตจึงเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการ

ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ รวมไปถึงการติดตอซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตตาง ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต

ขายสินคาออนไลน ประเภท เคร่ืองแตงกายนักศึกษา น้ันมีอยูในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งสามารถหาซื้อได

ทั้งทางอินเตอรเน็ต และทางหนารานที่จัดจําหนาย และการสรางเว็บไซต แตคนสวนใหญก็เลือกที่

จะซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ตเปนสวนมาก เพราะสะดวกตอการหาซื้อสินคา และรวดเร็วกวาการไป

ซื้อที่หนารานที่จัดจําหนายเพราะหนารานที่จัดจําหนายอาจมีคาใชจายในการเดินทาง และคอนขาง

ไมสะดวกในการเดินทางในการไปซื้อสินคา  

          กรณีสินคาที่ตองการอยูไกลจากที่อยูอาศัยจากผูซื้อทําใหการคมนาคมเปนไปไดยาก จึงทําให

การซื้อขายสินคาผานเว็บไซตหรือระบบ E-Commerce เขามาชวยเปนตัวเลือกในการซื้อขายสินคา

โดย E-Commerce มีชื่อแปลเปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํานิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใด ๆ ที่ใชเปน

คําอธิบายไวอยางเปนทางการ ในภาครวมน้ัน E-Commerce ในที่รูจักกันทั่วไป คือการซื้อขายสินคา

ผานเว็บไซต ยกตัวอยาง เชน การโกงลูกคาโดยผูขายใหผูซื้อโอนเงินผานทางธนาคารเขาบัญชีกอน

ไดรับสินคา จากน้ันผูขายก็ไมทําการสงสินคาใหลูกคาตามที่กําหนดไว ทําใหลูกคาสวนใหญไม

คอยไววางใจที่จะทําการซื้อขายผานเว็บไซต จึงตองมีระบบการกระทําที่ทําใหลูกคาไววางใจในการ

ซื้อขาย เชน สามารถเช็คประวัติของผูขาย สามารถติดตอผูขายไดโดยตรง โดยมีเบอรโทรศัพท และ

ที่อยูจริงตามบัตรประชาชนกํากับ และใบสงของเปนหลักฐานแกลูกคาเพื่อความมั่นใจของลูกคาใน

การซื้อขาย 

          โดยปจจุบันธุรกิจการใหบริการจําหนายสินคามีมูลคาทางการตลาดเพิ่มขึ้นทุกป ทําใหเราได

กําไรเปนจํานวนมาก ดังน้ัน จึงเห็นสมควรพัฒนาระบบใหมดวยการนําระบบสารสนเทศเขามาใช

เพื่อแกไขปญหาดังกลาว การพัฒนาไดครอบคลุมเกี่ยวกับ ระบบการสั่งซื้อสินคา และการ

บํารุงรักษาคอมพิวเตอร สามารถบันทึกขอมูลการสั่งซื้อ และคํานวณเงินอัตโนมัติ และลดปญหา

การคํานวณเงินผิดพลาดนอยลง ตรวจสอบประวัติลูกคาไดอยางรวดเร็ว และทําใหสะดวกสบายตอ

การเลือกซื้อสินคามีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทํางานใหงายขึ้น และมีโอกาสผิดผลาด

นอยลง ทําใหแกไขขอมูลไดอยางรวดเร็ว และลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาได จึงงายตอการเลือกซื้อ

สินคาใน และการนําคอมพิวเตอรมารวมในการทํางานสงผลดีตอธรุกิจที่กําลังดําเนินการอยูไดเปน

อยางดี 
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2.2 ปญหาระบบงานในปจจุบัน 

1. ความไมปลอดภัยของขอมูลขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบนอินเทอรเน็ตขอมูล

บัตรเครดิตอาจถูกดักฟงหรืออานเพื่อเอาชื่อ และหมายเลขบัตรเครดิตไปใชโดยที่เจาของบัตร

เครดิตไมรูได การสงขอมูลจึงตองมีการพัฒนาวิธีการเขารหัสที่ซับซอนหลายขั้นตอนเพื่อให

ขอมูลของลูกคาไดรับความปลอดภัยสูงสุด 

2. E-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทําใหรัฐบาลตองเขามากําหนดมาตรการเพื่อให

ความคุมครองกับผูซื้อ และผูขายขณะเดียวกันมาตรการมีเร่ืองระเบียบที่จะกําหนดขึ้นตองไม

ขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี 

3. การที่ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเปนบุคคลเดียวกับที่แจงสั่งซื้อสินคาหรือไม

มีความสามารถในการที่จะจายสินคา และบริการ 

4. ผูซื้อไมมั่นใจเร่ืองการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจขอมูลสวนบุคคล เชน ไมมั่นใจวามีผูนํา

หมายเลขบัตรไปใชประโยชนในทางที่มิชอบ 

 

2.3 การวิเคราะห และความตองการของระบบงานใหม  

1.  มีการใสรหัสยืนยันเลข 4 ตัวทายประจําตัวประชาชนของผูสมัคร และของเจาของบัตร

เครดิต เพื่อใหไมเกิดความเสี่ยงในการใชบัตรเครดิต ที่ถูกขโมยมาเพื่อการซื้อสินคา 

2.  มีการศึกษากฎระเบียบ และขอบังคับของรัฐบาล เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง และยังใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีขึ้นอยูเร่ือย ๆ เพื่อใหเปนการพัฒนาระบบ และไมขัดขวางการพัฒนาของ

เทคโนโลยี 

3. มีการยืนยันวาเว็บมีที่ต้ังอยูจริง และผูขายมีตัวตนตามที่อยูขางตนจริง กอนโอนเงินเสมอ 

4. มีการปองกันการเขาถึงของระบบเพื่อไมใหใครเขามานําขอมูลสวนตัวของลูกคาออกไปได  

5. ในขั้นตอนการซื้อสินคา จําเปนตองใหลูกคาทําการโอนเงินเขาบัญชีกอนที่จะทําการสง      

สินคา แลวการสั่งซื้อสินคาจําเปนตองมีการ  Login  เขาสูระบบของเรากอนถึงจะสามารถซื้อ

สินคา สั่งซื้อสินคาได น่ันทําใหมั่นใจไดวาลูกคาคนไหนเปนคนสั่งสินคาเพราะลูกคาไดมีการ 

Login          
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2.4 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซต 

             เว็บไซต (Web Site) คือ แหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร และสื่อประสมตาง ๆ เชน ภาพ 

เสียง ขอความ ของแตละบริษัทหรือหนวยงานโดยเรียกเอกสารตาง ๆ เหลาน้ีวา เว็บเพจ (Web 

Page) และเรียกเว็บหนาแรกของแตละเว็บไซตวา โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกลาวไดวา 

เว็บไซตก็คือเว็บเพจอยางนอยสองหนาที่มีลิงก (Links) ถึงกัน ตามหลักคําวา เว็บไซตจะใชสําหรับ

ผูที่มีคอมพิวเตอรแบบเซิรฟเวอร หรือจดทะเบียนเปนของตนเองเรียบรอยแลว 

             โฮมเพจ (Home page) คือ คําที่ใชเรียกหนาแรกของเว็บไซต โดยเปนทางเขาหลักของ

เว็บไซต เมื่อเปดเว็บไซตน้ันขึ้นมา โฮมเพจก็จะเปรียบเสมือนกับเปนสารบัญ และคํานําที่เจาของ

เว็บไซตน้ันไดสรางขึ้น เพื่อใชประชาสัมพันธองคกรของตน นอกจากน้ีภายในโฮมเพจก็อาจมี

เอกสารหรือขอความที่เชื่อมโยงตอไปยังเว็บเพจอ่ืน ๆ อีกดวย 

             เว็บเพจ (Web Page) คือ เอกสารเว็บชนิดหน่ึงเหมาะสําหรับเวิลดไวดเว็บ และเว็บ

เบราวเซอร เว็บเบราวเซอรจะแสดงเว็บเพจบนจอคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเคลื่อนที่ เว็บเพจก็คือสิ่ง

ที่ปรากฏออกมา แตศัพทน้ีก็ยังหมายถึงแฟมคอมพิวเตอรที่มักจะเขียนเปนเอชทีเอ็มแอล หรือภาษา

มารกอัปที่เทียบเคียงได ซึ่งมีลักษณะเดนอันเปนหลักก็คือ การจัดเตรียมขอความหลายมิติที่จะ

นําไปสู เว็บเพจอ่ืน ผานทางลิงก เว็บเบราวเซอรจะประสานงานกับทรัพยากรเว็บที่อยูโดยรอบเว็บ

เพจที่เขียน อาทิสไตลชีต สคริปต และรูปภาพ เพื่อนําเสนอเว็บเพจน้ัน 

             อินเตอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ มีการเชื่อมตอระหวางเครือขายหลาย 

ๆ เครือขายทั่วโลก โดยใชภาษาที่ใชสื่อสารกันระหวางคอมพิวเตอรที่ เรียกวา โพรโทคอล 

(protocol) ผูใชเครือขายน้ีสามารถสื่อสารถึงกันไดในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอรด และ

สามารถสืบคนขอมูล และขาวสารตาง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูล และโปรแกรมมาใชได 

             HTML  (Hypertext Markup Language) คือ ภาษาหลักที่ใชในการเขียนเว็บเพจ โดยใช Tag 

ในการกําหนดการแสดงผล HTML ยอมาจากคําวา Hypertext Markup Language โดย Hypertext 

หมายถึง ขอความที่เชื่อมตอกันผานลิ้ง (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช Tag ใน

การกําหนดการแสดงผลสิ่งตาง ๆ ที่แสดงอยูบนเว็บเพจ ดังน้ัน HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช Tag 

ในการกําหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ตางก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผาน Hyperlink 

             พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอรจําพวก scripting language ภาษาจําพวกน้ีคําสั่งตาง ๆ 

จะเก็บอยูในไฟลที่เรียกวา script และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริป

ก็ เชน JavaScript , Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ที่แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืนๆ คือ PHP 

ไดรับการพัฒนา และออกแบบมา เพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ

สอดแทรกหรือแกไขเน้ือหาไดโดยอัตโนมัติ PHP เปนภาษาที่เรียกวา Server - Side หรือ HTML - 
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Embedded Scripting Language น้ันคือในทุก ๆ คร้ังกอนที่เคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่งใหบริการเปน 

Web Server จะสงหนาเว็บเพจที่เขียนดวย PHP ใหเรามันจะทําการประมวลผลตามคําสั่งที่มีอยูให

เสร็จเสียกอน แลวจึงคอยสงผลลัพธที่ไดใหเรา ผลลัพธที่ไดน้ันก็คือเว็บเพจที่เราเห็นน่ันเอง  ถือได

วา PHP เปนเคร่ืองมือที่สําคัญชนิดหน่ึงที่ชวยใหเราสามารถสราง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มี

การโตตอบกับผูใช)  

กําหนดเปาหมายของเว็บไซต ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต คือการกําหนด

เปาหมายของเว็บไซตใหแนชัดเสียกอน เพื่อจะไดออกแบบการใชงานไดตรงกับเปาหมายที่ไดต้ัง

เอาไวโดยทั่วไปมักจะเขาใจวาการทําเว็บไซตมีจุดมุงหมายเพื่อบริการขอมูลของหนวยงานหรือ

องคกรเทาน้ัน แตในความเปนจริงแลว เว็บไซตแตละแหงก็จะมีเปาหมายของตนเองแตกตางกัน

ออกไปกําหนดกลุมผูใชเปาหมายผูออกแบบเว็บไซตจําเปนตองทราบกลุมผูใชเปาหมายที่เขามาใช

บริการเว็บไซต เพื่อที่จะไดตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชนเว็บไซตที่มี

กลุมผูใชหลากหลาย เชน เซิรชเอ็นจิน เว็บทา และเว็บไดเรกทอร่ี แตเว็บไซตสวนใหญน้ันจะ

ตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมเทาน้ันไมสําหรับทุกคนเพราะคุณไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของคนที่หลากหลายไดในเว็บไซตเดียว 

ทฤษฎีสี สีเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิต นับแตสมัยดึกดําบรรพจนถึงปจจุบัน ไดนํา

สีมาใชใหเกิดประโยชนโดยใชเปนสัญลักษณในการถายทอดความหมายอยางใดอยางหน่ึง สีจึงเปน

สิ่งที่ควรศึกษาเพื่อใชประโยชนกับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายที่แวดลอมตัวเราประกอบ

ไปดวยสีทั้งสิ้นในงานศิลปะสีเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึง และในวิถีชีวิตของเราสีเปน

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจแมสีประกอบดวย  สี แดง สีเหลือง และสี

นํ้าเงิน ซึ่งเมื่อนําแมสีทั้งสามมาผสมกันในอัตราสวนตาง ๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมามากมาย ซึ่งประโยชน

จากการที่เรานําสีมาผสมกันทําใหเรา สามารถเลือกสีตาง ๆ มาใชไดตามความพอใจสรางสรรค

ผลงานศิลปะที่งดงามตามความพอใจขอผูสรางสีที่เกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน เกิดสีใหมเมื่อ

นํามาจัดเรียงอยางเปนระบบรวมเรียกวาวงจรสี 
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รูปท่ี 2.2 แสดงวงจรของสีที่เกิดจากการนําแมสีมาผสมกัน 

 

การสเีกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน ในอัตราสวนตาง ๆ กัน ซึ่งสรุปได ดังน้ี 

สีขั้นที่1 (Primary Color)   คือสีพื้นฐานมีแมสี 3 สี สีพื้นฐานแมสี แดง , สีเหลือง , สีนํ้าเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 สีพื้นฐานแมสี 

 



11 

สีขั้นที่ 2 (Binary Color) คือสีที่เกิดจากการนําเอาสีขั้นที่ 1 หรือแมสีมาผสมกันในอัตราสวนเทากัน

จะทําใหเกิดสีใหม 3 สีไดแก 

1.  สีเขียว เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีนํ้าเงิน มาผสมกันในอัตราสวนเทา ๆ กัน 

2.  สีสม เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน 

3.  สีมวง เกิดจากการนําเอา สีนํ้าเงิน กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน 

สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันระหวางสีของแมสีกีบสีขั้นที่ 2 จะเกิดสี

ขึ้นอีก 6 ส ี

คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

1. สีแทหรือความเปนสี (Hue) หมายถึงสีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติทั้ง 12 สี สีที่เราเห็นอยูทุก

วันน้ีแบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน  

2. สีรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรงรอนต่ืนเตนประกอบดวย สีเหลืองสีมวง  

สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงสม 

3. สีเย็น (Cool Color) ใหความรูสึกเย็นสงบสบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สี

เขียวสีนํ้าเงินเขียว สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน สีมวงเราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีที่อยูไดทั้ง 2 

วรรณะ คือเปนสีกลาง เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น 

ความเขมของสี (Intensity)   

เกิดจาก สีแท คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสี เปนสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑ และ

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 

นํ้าหนักของสี  (Value)  

เปนการใชสีโดยใหมีคานํ้าหนักในระดับตาง ๆ กัน และมีสีหลาย ๆ สี ซึ่งถาเปนสีเดียว ก็จะ

มีลักษณะเปนสีเอกรงค การใชคานํ้าหนักของสี จะทําใหเกิดความกลมกลืน เกิดระยะใกลไกล ต้ืน

ลึก ถามีคานํ้าหนักหลาย ๆ ระดับ สีก็จะกลมกลืนกันมากขึ้นแตถามีเพียง 1 – 2 ระดับที่หางกัน จะทํา

ใหเกิดความแตกตาง 
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สีกับการออกแบบ  

ผูสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชสีโดยตรงมัณฑนากรจะคิดคนสี

ขึ้นมาเพื่อใชในงานตกแตงคนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคน

สีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับความคิด และจินตนาการของตนแลวจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อความงาม

ความสุข หรือสีที่ใชสําหรับการออกแบบน้ันถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรงตามความตองการ

ของเรา มีหลักในการใชกวางๆ อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกัน และการใชสีตัดกัน การใชสี

กลมกลืนกัน การใชสีใหกลมกลืนกันเปนการใชสีหรือนํ้าหนักของสีใหใกลเคียงกันหรือคลายคลึง

กันเชน การใชสีแบบเอกรงคเปนการใชสีสีเดียวที่มีนํ้าหนักออนแกหลายลําดับการใชสีขางเคียงเปน

การใชสีที่เคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใชสีใกลเคียงเปนการใช

สีที่อยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอน และวรรณะเย็น (warm tone colors 

and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว  

การใชสีตัดกัน  

วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมีปริมาณตางกัน เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใช

เน้ือสีผสมในกัน และกันหรือใชสีหน่ึงสีใดผสมกับสีคูที่ตัดกันดวยปริมาณเล็กนอยรวมทั้งการเอาสี

ที่ตัดกันมาทําใหเปนลวดลายเล็ก ๆ สลับกัน ในผลงานชิ้นหน่ึง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัด

กันเพียงอยางใดอยางหน่ึงหรืออาจจะใชพรอมกันทั้ง 2 อยาง และความคิดสรางสรรคหรือรูปแบบที่

ตายตัวในงานออกแบบหรือการจัดภาพ ใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือวรรณะเย็นจะ

สามารถควบคุม และสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืนงดงามไดงายขึ้นเพราะสีมี

อิทธิพลตอ มวล ปริมาตร และชองวางสีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือขัดแยงได สี

สามารถขับเนนใหใหเกิดจุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันไดเราในฐานะผูใชสีตอง

นําหลักการตาง ๆของสีไปประยุกตใชใหสอดคลองกับเปาหมายในงานของเราเพราะสีมีผลตอการ

ออกแบบคือ  

- สรางความรูสึกสีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณ 

และภูมิหลังของ แตละคนสีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดไดการใชสีภายในหรือ

ภายนอกอาคารจะมีผลตอการสัมผัส และสรางบรรยากาศได 

- สรางความนาสนใจสีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบจะชวยสรางความประทับใจ 

และความนาสนใจเปนอันดับแรกที่พบเห็น 

 

 

รูป สี ความหมาย 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงความรูสึกของสี 

 

 

ทฤษฎีการออกแบบหนาเว็บ  

 สีแดง ใหความรูสึกรอนรุนแรง กระตุน  ต่ืนเตน เราใจ ความรัก 

 สีสม ใหความรูสึก รอน มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง  

 สีเหลือง ใหความรูสึกแจมใส ความสดใส ความราเริง ความสุข 

 สีเขียว ใหความรูสึกสงบ รมเย็น ธรรมชาติ ความสุขุม เยือกเย็น 

 สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสงบเงียบ สุขุม สุภาพ ละเอียด  

 สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม มีอํานาจความรัก ความเศรา  

 สีฟา 

 

ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง สะอาด ปลอดภัย ความสวาง 

 สีชมพ ู

 

ใหความรูสึกออนโยน ออนหวาน ความรัก ความนารัก ความ

สดใส 

 สีดํา ใหความรูสึกสิ้นหวัง  ความตาย โหดราย เขมแข็ง   

 สีเทา 

 

ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู 

 สีขาว 

 

ความบริสุทธิ์ ความสงบสุข ความเรียบงาย ความสะอาด ความ

ออนเยาว  
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สรางลําดับชั้นความสําคัญขององคประกอบ (Visual Hierarchy) หลักสําคัญในการ

ออกแบบหนาเว็บอยางหน่ึงก็คือการสรางลําดับชั้นความสําคัญขององคประกอบตาง ๆ ภายในหนา

เว็บเพื่อเนนใหเห็นวาอะไรเปนเร่ืองสําคัญมาก สําคัญรองลงไปหรือสําคัญนอยตามลําดับการจัด

ระเบียบขององคประกอบอยางเหมาะสมจะชวยแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ 

สีและความแตกตางของสีแสดงถึงความสําคัญ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ภายในหนาสีที่

เดนชัดเหมาะสมสําหรับองคประกอบที่มีความสําคัญมาก สวนองคประกอบที่ใชสีเดียวกันยอมสื่อ

ความหมายถึงความสัมพันธที่ใกลชิด และความสําคัญที่เทาเทียมกันภาพเคลื่อนไหวเปนสิ่งที่ดึงดูด

ความสนใจไดเปนอยางดี แตจะตองใชอยางจํากัด และระมัดระวัง เพราะการใชสิ่งเคลื่อนไหวใน

หนาเว็บมากเกินไปน้ันจะทําใหมีจุดสนใจบนหนาจอมากมายจนผูใชตัดสินใจไดลําบากวาสิ่งไหน

สําคัญกวากัน ดังน้ันควรใชภาพเคลื่อนไหวโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนวา จะใหผูชมเพงความสนใจไป

ตรงไหน 

ทฤษฎีการสรางโลโก (Logo)   

โลโกที่ปรากฏในเว็บไซตเปนภาพลักษณแรกที่ลูกคาจะไดรูจักคุณ ดังน้ันจึงมีความหมาย

ตอธุรกิจของคุณอยางไมตองสงสัย ซึ่งโลโกที่ดูมืออาชีพยอมชวยสรางเครดิตใหกับเว็บไซตของคุณ

ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะถาคุณขายสินคาคุณภาพ โลโกของคุณยิ่งตองสะทอนสิ่งน้ีใหเห็นได

อยางชัดเจนที่สุด ในทางตรงขามโลโกที่ดูไมดี ก็สามารถสะทอนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ และ

บริการที่แยตามไปดวย  

ทฤษฎีการสราง (Banner)  

ปจ จุบัน น้ียุค อินเตอร เ น็ต เติบโตขึ้นมากมีการทํ า เ ว็บไซต  แข งขันกันสูง  มีการ

ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตมากขึ้นเร่ือย ๆ เพราะปจจุบันน้ีอาจจะพูดไดวา ทุก ๆ คนสามารถ

เขาถึงอินเตอรเน็ตไดแลว บางบานไมมีอินเตอรเน็ต ก็สามารถเลือกแพกเก็ตอินเตอรเน็ตของ

เคร่ือขายมือถือได สวนเร่ืองของราคา ราคาแพงราคาถูกขึ้นอยูกับเคร่ือขายเหลาน้ัน หากจะเที่ยบกับ

เมื่อกอนแลวคาบริการอินเตอรเน็ตผานทางเคร่ือขายจะถูกลงเร่ือย ๆ ทําใหอัตราการเขาผานทางมือ

ถือ สมารทโฟนจึงมีเยอะขึ้นเร่ือย ๆ ดวย  การออกแบบสื่อสมัยน้ีตองคิดถึงผูเขาถึงโฆษณาของเรา

ดวย  บางเว็บไซตทําไมคาโฆษณาหนาน้ีแพงกวาหนาน้ี บางเว็บไซตราคาคาโฆษณาไมเทากัน

คําตอบคือ เพราะทราฟฟกการเขาเว็บไซตน้ันเอง เรียกสั้น ๆ วันหน่ึงคนเขาเว็บไซตเรากี่คร้ังอยูใน

เว็บไซตเรานานไหม อาจจะใช Google Analytics เปนตัวจับการเขาชมไดวามาจากที่ไหนบาง

สําหรับแนวคิดการทําแบนเนอรออนไลนใหคนจําแบรนดของเรานึกถึงของเรา ควรมีขึ้นตอน ดังน้ี    

มีโลโก สัญลักษณของทางบริษัทประกอบอยูดวย หากเปนธุรกิจ Sme ธุรกิจขนาดเล็ก ควรมีชื่อแบ

รนดของตนประกอบอยุดวยลูกคาเห็นจะไดจดจํา และรูธุรกิจของเราโทนสีตองเปนโทนสีหลักโทน
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สีที่สื่อถึงแบรนดของคุณ เชน Ais สีเขียว สีเขียวออน Dtac สีฟา สีนํ้าเงิน True Move สีสม สีแดง 

สิ่งเหลาน้ีทําใหเห็นวาแบรนดสําคัญแลว สีของแบรนดก็ตองสําคัญดวย เชนกัน        

  

ขอมูลเกี่ยวกับ E-commerce 

E-commerce หรือ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส จุดเดนของ E-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญขององคประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับตองได เชนอาคารที่ทํา

การ หองจัดแสดงสินคา (show room) คลังสินคา พนักงานขายและพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา 

เปนตน ดังน้ันขอจํากัดทางภูมิศาสตรคือ ระยะทางและเวลาทําการแตกตางกัน จึงไมเปนอุปสรรค

ตอการทําธุรกิจอีกตอไป 

           อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร 

และระบบฐานขอมูล ระบบสื่อสารอาจเปนระบบพื้นฐานทั่วไป เชนระบบโทรศัพท โทรสาร หรือ

วิทยุ โทรทัศน แตระบบอินเทอรเน็ตซึ่งเชื่อมโยงถึงกันไดทั่วโลก เปนระบบเปดกวาง โดยเปน

ระบบเครือขายของเครือขาย ที่เรียกวา world wide web มาจากความเปนเอกลักษณคือสามารถสราง

ใหมี hyperlink จากหนาหน่ึงไปอีกหนาหน่ึง ไป webpage อ่ืน หรือไป website อ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังสามารถสื่อไดทั้งภาพ เสียง และภาษาหนังสือที่หลากหลายซับซอน 

สามารถมีปฏิสัมพันธ 

โตตอบกันไดทันทีทันใด ขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถบันทึกเก็บไวหรือนําใชตอเน่ืองได การ

ประยุกตใช และกระแสตอบรับธุรกิจบนอินเทอรเน็ตจึงแพรหลายภายในระยะเวลาอันสั้น 

ความปลอดภัยกับ E-Commerce ระบบความปลอดภัยนับเปนเร่ืองที่โดดเดนที่สุด และมี

เทคโนโลยีความปลอดภัยคือ Public Key ซึ่งมีองคกรรับรองความถูกตองเรียกวา CA (Certification 

Authority) ระบบน้ีใชหลักคณิตศาสตรคํานวณรหัสคุมขอความจากผูสง และผู รับอยาง

เฉพาะเจาะจงได จึงสามารถพิสูจนตัวตนของผูรับผูสง (Authentication) รักษาความปลอดภัยของ

ขอมูล (Confidentiality) ความถูกตองไมคลาดเคลื่อนของขอมูล (Integrity) และผูสงปฏิเสธความ

เปนเจาของขอมูลไมได (Non-repudiation) เรียกวาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature) 

ที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือการมีกฎหมายรองรับการทําธุรกรรมบนเครือขาย ประเทศในยุโรปและ

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายรับรองการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และกฎหมายรองรับ

การทําธุรกิจดังกลาว สําหรับในประเทศไทยก็เรงจัดการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 

ฉบับ  
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ประโยชนของ E-commerce ในปจจุบันทุกคนสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดอยางงาย และ

รวดเร็ว ดังน้ันการทําธุรกิจบนโลกออนไลนจึงมีโอกาสสรางรายไดมากมายภายในระยะเวลาสั้น ทั้ง

ยังชวยลดชองวางทางการคาระหวางองคกรกับรานคาขนาดขนาดเล็กอีกดวย ซึ่งสงผลดีทั้งผูคาขาย 

ผูผลิต และผูซื้อมากมาย ประหยัดเวลา สะดวกสบาย สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา และบริการได 

เปนตน  

 

ขอมูลเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันเขาไว

ดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะ

ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มีขอมูล เกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบ และ

เปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงาน และดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลาน้ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

ซอฟตแวรที่ เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการใช

ฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base management system) มีหนาที่

ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวก และมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการ

สรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตอง

รับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูลสวนประกอบแฟมขอมูล (File) ระเบียน 

(Record) และเขตขอมูล (Field) และถูกจัดการดวยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอรจะเขาไป

ดึงขอมูลที่ตองการได อยางรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบฐานขอมูลเสมือนเปน electronic filing systemบิต 

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

ขอมูลตาง ๆ ไดจะตองนํา บิต หลาย ๆ บิต มาเรียงตอกัน เมื่อนําเขตขอมูล หลาย ๆ เขตขอมูล มา

เรียงตอกัน เรียกวา ระเบียน (record) การเก็บระเบียนหลาย ๆ ระเบียน รวมกัน เรียกวา แฟมขอมูล 

(File) การจัดเก็บ แฟมขอมูล หลาย ๆ แฟมขอมูล ไวภายใตระบบเดียวกัน เรียกวา ฐานขอมูล หรือ 

Database การเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการฐานขอมูลมาชวยเรียกวา 

database management system (DBMS) ซึ่งจะชวยใหผูใชสามารถจัดการกับขอมูล ตามความ

ตองการไดในหนวยงานใหญ ๆ อาจมีฐานขอมูลมากกวา 1 ฐานขอมูล 

ขอดีของฐานขอมูล การจัดเก็บขอมูลเปนฐานขอมูลไดเปรียบกวาการจัดเก็บขอมูลแบบ

แฟมขอมูล หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูล  การจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล โดยขอมูลเร่ือง

เดียวกันอาจมีอยูหลายแฟมขอมูล ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงของขอมูลได   

ขอเสียของฐานขอมูล การเก็บขอมูลรวมเปนฐานขอมูลมีขอเสีย ดังน้ีคือมีตนทุนสูง ระบบ

ฐานขอมูลกอใหเกิดตนทุนสูง  เชน ซอฟทแวรที่ใชในการจัดการระบบฐานขอมูล บุคลากร ตนทุน

การปฏิบัติงาน เปนตน  
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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 

 

ตารางท่ี 2.2  แสดงสัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 
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ขอมูลเกี่ยวกับแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Diagram) 

แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล ER Diagram คือ แบบจําลองที่ใชอธิบาย

โครงสรางของฐานขอมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสรางและ

ความสัมพันธของขอมูล (Relationship) ประกอบดวย 

1. เอนทิต้ี (Entity) เปนวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสนใจในระบบงานน้ัน ๆ 

2. แอททริบิว (Attribute) เปนคุณสมบัติของวัตถุที่เราสนใจ 

3. ความสัมพันธ (Relationship) คือ ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 แสดงตัวอยาง E-R Diagram 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผังงาน (Flowchart)   

คือ  แผนภาพแสดงการทํางานของโปรแกรม  โดยใชสัญลักษณแสดงขั้นตอน และลักษณะ

การทํางานแบบตาง ๆ สัญลักษณเหลาน้ีจะถูกเชื่อมโยงดวยลูกศรเพื่อแสดงลําดับการทํางาน ชวยให

มองเห็นภาพการทํางานโดยรวมของโปรแกรม  สะดวกตอการตรวจสอบความถูกตองของลําดับ

การทํางาน และการไหลของขอมูลในโปรแกรม  การเขียนผังงานจะใชสัญลักษณสื่อสาร

ความหมายใหเขาใจตรงกัน 
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สัญลักษณผังงาน ความหมาย 

 
เร่ิมตน / สิ้นสุด 

การเร่ิมตนหรือการลงทาย 

 
จุดเชื่อมตอหนาเดียวกัน 

 
จุดเชื่อมตอคนละหนา 

 

 
แสดงผลทางจอภาพ 

 การประมวลผลทั่วไป 

 รับคาหรือแสดงขอมูลโดยไมระบุชนิดของ

อุปกรณ 

 
การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ 

 การรับขอมูลเขาทางแปนพิมพ 

 
เสนแสดงลําดับกิจกรรม 

 

ตาราง 2.3  แสดงสัญลักษณผังงาน ( Flow chart ) 

 

โครงสรางของผังงาน  (Sequence  Structure) โครงสรางพื้นฐานของผังงานแบงเปน  3 

ประเภท  ดังน้ี 

1. โครงสรางแบบลําดับ (Sequential Structure)  หมายถึง โครงสรางที่แสดงขั้นตอนการทํางาน

เปนไปตามลําดับกอนหลัง  
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2. โครงสรางแบบมีทางเลือก (Selection Structure) หมายถึง โครงสรางที่มีเงื่อนไข ขั้นตอนการ

ทํางานบางขั้นตอน ตองมีการตัดสินใจ 

3. โครงสรางแบบทําซ้ํา (Repetition Structure)  หมายถึง โครงสรางที่ขั้นตอนการทํางานบาง

ขั้นตอนไดรับการประมวลผลมากกวา 1 คร้ัง 

ประเภทของผังงาน โดยทั่วไปผังงานคอมพิวเตอรแบงเปน 2 ประเภทใหญ 

1. ผังงานระบบ (System Flowchart) เปนผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนการทํางานภายในระบบ

หน่ึง ๆ เพื่อใหเห็นโครงสรางโดยภาพรวมของระบบ ซึ่งจะแสดงถึงความเกี่ยวของของสวนที่สําคัญ

ตาง ๆ ในระบบน้ัน เชน เอกสารขอมูลเบื้องตน สื่อบันทึกขอมูลที่ใช ขอมูลจะสงผานไปยัง

หนวยงานใด มีกิจกรรมประมวลผลขอมูลอะไรในหนวยงานน้ัน แลวจะสงตอไปหนวยงานใด เปน

ตน ดังน้ันผังงานระบบอาจเกี่ยวของกับขอมูล สื่อหรือแหลงบันทึกขอมูล วัสดุปกรณ คน หรือฝาย

งานที่เกี่ยวของ  

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) หรือเรียกสั้น ๆ วาผังงานผังงานประเภทน้ีแสดง

ถึงขั้นตอนของคําสั่งที่ใชในโปรแกรม ผังงานน้ีอาจสรางจากผังงานระบบโดยผูเขียนผังงานจะดึง

เอาแตละจุด ที่เกี่ยวของกับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ปรากฏในผังงานระบบมาเขียน 

เพื่อใหทราบวาถาจะใชคอมพิวเตอรทํางานควรที่จะมีขั้นตอนคาสั่งอยางไร เพื่อใหไดผลลัพธตามที่

ตองการ และจะไดนํามาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป 

            ดังน้ัน การเขียนผังงานก็จะมีประโยชน เหมาะสาหรับผูบริหาร ผูวิเคราะหระบบ ผูเขียน

โปรแกรม และบุคคลอ่ืนที่ตองการศึกษา ทําใหทราบถึงความสัมพันธของระบบต้ังแตเร่ิมตนวามี

การปฏิบั ติแตละข้ันตอนอยางไร สุดทายจะไดผลลัพธอะไรบาง และแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมาก 

 

แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) 

เร่ิมตนดวยการจําลองแบบขั้นตอนการทํางานของระบบ (Process Modeling) รายละเอียด

ของการจําลองขั้นตอนการทํางานของระบบดวย “แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : 

DFD)” จากแผนภาพจะแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ ขอมูลที่เขา และออกจาก

ระบบ รวมทั้งขอมูลที่ไหลอยูภายในระบบจากขั้นตอนหน่ึงไปยังอีกขั้นตอนหน่ึง แผนภาพกระแส

ขอมูล (DFD) เปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยางแพรหลายในการเขียนแบบระบบใหมในการเขียน

แผนภาพจําลองการทํางานของกระบวนการ (Process) ตาง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะระบบที่ "หนาที่" 

ของระบบมีความสําคัญ และมีความสลับซับซอนมากกวาขอมูลที่ไหลเขา  

สรุปดีเอฟดี (Data Flow Diagram-DFD) เปนเคร่ืองมือเชิงโครงสรางที่ใชบรรยายภาพรวม

ของระบบโดยแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ หรือโพรเซส (Process)  ระบุแหลงกําเนิดของ
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ขอมูล การไหลของขอมูล ปลายทางขอมูล การเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูล กลาวงาย ๆ คือ

ดีเอฟดีจะชวยแสดงแผนภาพ วาขอมูลมาจากไหน จะไปไหน เก็บขอมูลไวที่ไหน มีอะไรเกิดขึ้นกับ

ขอมูระหวางทางเรียกวาแผนภาพกระแสขอมูลหรือ แผนภาพแสดงความเคลื่อนไหวของขอมูลโดย

ดีเอฟดี 

วัตถุประสงคของการสรางแผนภาพกระแสขอมูลมีอะไรบาง 

1. เปนแผนภาพที่สรุปรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหในลักษณะของรูปแบบที่

เปนโครงสราง 

2. เปนขอตกลงรวมกันระหวางนักวิเคราะหระบบ และผูใชงาน 

3. เปนแผนภาพที่ใชในการพัฒนาตอในขั้นตอนของการออกแบบระบบ 

4. เปนแผนภาพที่ใชในการอางอิงหรือเพื่อใชในการพัฒนาตอในอนาคต 

5. ทราบที่มาที่ไปของขอมูลที่ไหลไปในกระบวนการตาง ๆ (Data and Process) Process 

หรือ ขั้นตอนการดําเนินงาน คือ งานที่ดําเนินการตอบสนองขอมูลที่ รับเขา หรือดําเนินการ

ตอบสนองตอเงื่อนไขสภาวะใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาขั้นตอนการดําเนินงานน้ันจะกระทําโดยบุคคล 

หนวยงาน หุนยนต เคร่ืองจักร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรก็ตาม โดยจะเปนกริยา (Verb) เสนทางการ

ไหลของขอมูล (Data Flows) เปนการสื่อสารระหวางขั้นตอนการทํางาน (Process) ตางๆ และ

สภาพแวดลอมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอมูลที่นําเขาไปในแตละ Process และ

ขอมูลที่สงออกจาก Process ใชในการแสดงถึงการบันทึกขอมูล การลบขอมูล การแกไขขอมูลตาง 

ๆ สัญลักษณที่ใชอธิบายเสนทางการไหลของขอมูลคือ เสนตรงที่ประกอบดวยหัวลูกศรตรงปลาย

เพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของขอมูล 

ตัวแทนขอมูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หนวยงานในองคกร องคกรอ่ืน ๆ หรือระบบงาน

อ่ืน ๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ แตมีความสัมพันธกับระบบ โดยมีการสงขอมูลเขาสูระบบ

เพื่อดําเนินงาน และรับขอมูลที่ผานการดําเนินงานเรียบรอยแลวจากระบบ สัญลักษณที่ใชอธิบาย 

คือ สี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในจะตองแสดงชื่อของ External Agent โดยสามารถทํา

การซ้ํา (Duplicate) ไดดวยการใชเคร่ืองหมาย \ (back slash) ตรงมุมลางซายแหลงจัดเก็บขอมูล 

(Data Store) เปนแหลงเก็บบันทึกขอมูล เปรียบเสมือนคลังขอมูล (เทียบเทากับไฟลขอมูล และ

ฐานขอมูล) โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่ตองการเก็บบันทึก สัญลักษณที่

ใชอธิบายคือสี่เหลี่ยมเปดหน่ึงขาง 
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สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพ Data Flow Diagram-DFD 

DeMarco & Yourdon Gane & Sarson ความหมาย 

  Process : ขั้นตอนการทํางาน

ภายในระบบ 

  Data Store : แหลงขอมูล

สามารถเปนไดทั้งไฟลขอมูล

และฐานขอมูล 

(File or Database) 

  External Agent : ปจจัยหรือ

สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบ

ตอระบบ 
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ตาราง 2.4 แสดงสัญลักษณที่ใชในแผนภาพ Data Flow Diagram-DFD 

โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

อะโดบีดรีมวีฟเวอร (Adobe Dreamweaver) หรือชื่อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร 

(Macromedia Dreamweaver) เปนโปรแกรมแกไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมีเดีย (ปจจุบัน

ควบกิจการรวมกับบริษัทอะโดบีซิสเต็มส) สําหรับการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบ WYSIWYG 

กับการควบคุมของสวนแกไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเขา

ดวยกันแบบน้ีทําให ดรีมวีฟเวอรเปนโปรแกรมที่แตกตางจากโปรแกรมอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน 

ในชวงปลายปทศวรรษ 2533 จนถึงปพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอรมีสัดสวนตลาดโปรแกรมแกไข 

HTML อยูมากกวา 70% ดรีมวีเวอรมีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอชและไมโครซอฟทวินโดวส 

ดรีมวีฟเวอรยังสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผานโปรแกรมจําลองอยาง WINE ได 

รุนลาสุดคือ ดรีมวีฟเวอร CS6 การเร่ิมกําหนดโครงสรางของเว็บ กอนดําเนินการสรางเว็บเพจ ขั้น

แรกควรกําหนดใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูใน Folder เดียวกัน เพื่องายตอคนหาและจัดเก็บ 

ตัวอยางเชนทําเว็บเพจของหนวยงานกอนอ่ืนเราควรสราง Folder ชื่อของหนวยงานกอนอาจเปน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได แลวใน Folder หนวยงานคอยสราง Folder ยอยอีกที อาจ

ประกอบดวยหลาย Folder ยอย เพื่อใชสําหรับแยกเก็บไฟลตาง ๆ เปนหมวดหมู เชน ไฟลรูปภาพ 

ไฟล HTML และไฟล Multimedia ตาง ๆ Dreamweaver เปนเคร่ืองมือในการสรางเว็บเพจที่มี

ประสิทธิภาพสูง ปจจุบัน Dreamweaver ไดพัฒนาเปน CS แลว เปนโปรแกรมสรางเว็บเพจแบบ

เสมือนจริงของคาย Adobe ซึ่งชวยใหผูที่ตองการสรางเว็บเพจไมตองเขียนภาษา HTML หรือโคด

โปรแกรม หรือที่ศัพทเทคนิคเรียกวา "WYSIWYG โปรแกรม Dreamweaver มีฟงกชันที่ทําใหผูใช

สามารถจัดวางขอความ รูปภาพ ตาราง ฟอรม วิดีโอรวมถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บเพจได

อยางสวยงามตามที่ผูใชตองการ โดยไมตองใชภาษาสคริปตที่ยุงยากซับซอนเหมือนกอน 

Dreamweaver มีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟทวินโดวส ยังสามารถทํางาน

บนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผานโปรแกรมจําลองอยาง WINE ไดเวอรชั่นลาสุดของโปรแกรม

ตัวน้ีคือ Adobe Dreamweaver CS6 

 

  Data Flow : เสนทางการไหล

ของขอมูล แสงทิศทางของ

ขอมูลจากขั้นตอนการทํางาน

หน่ึงไปยังอีกขั้นตอนหน่ึง 
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ความสามารถของ Adobe Dreamweaver CS6 

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

วาอะไรก็ตามที่เราทา บนหนาจอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซึ่งชวยให

การสรางและแกไขเว็บเพจน้ันทา ไดงาย โดยไมตองมีความรูภาษา HTML เลย 

2. มีเคร่ืองมือในการสรางรูปแบบหนาจอเว็บเพจ ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกใหผูใชงาน

ไดมาก 

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

4. มีเคร่ืองมือที่ชวยในการ Upload หนาเว็บที่สรางไปที่ Server เพื่อทาการเผยแพรงานที่ 

สรางบน Internet 

5. รองรับการใชมันติมีเดียตาง ๆ เชน เสียง กราฟฟก และภาพเคลื่อนไหว ที่สรางโดย 

โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เปนตน 

6. มีความสามารถทา การติดตอกับฐานขอมูล เพื่อเชื่อมตอกับเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

สวนประกอบ  Adobe Dreamweaver CS6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

รูปท่ี 2.5  หนาตางโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

 

1. Application bar เปนแถบประยุกต ประกอบดวยแถบเคร่ืองมือ Application bar 

ประกอบดวย สําหรับเลือกรูปแบบการแสดงพื้นที่สาหรับสรางหนาเว็บเพจ เชน Code Split หรือ 

Design สําหรับคนหา และติดต้ังโปรแกรมเสริม สําหรับบริหารจัดการไซต เชนสรางไซตใหม 

2. เมนูบาร (Menu bar) เปนสวนที่ใชในการสราง และทํางานกับโปรแกรม ซึ่งมีการ

แบงเปนกลุมคําสั่งตาง ๆ เปนหมวดหมู และเก็บไวเปนเมนู โดยใน แตละเมนูก็จะมีเมนูยอย ๆ ไว

เรียกใชงานตามตองการ ดังน้ี 

- File เปนเมนูคําสั่งสาหรับจัดการกับไฟลเว็บเพจ เชน สรางเว็บเพจใหม บันทึกเว็บเพจ   

- เปดเว็บเพจ แสดงเว็บเพจผานบราวเซอร หรือออกจากโปรแกรม เปนตน 

- Edit เปนเมนูคําสั่งสําหรับการแกไข เชน คัดลอง ตัด วาง คนหา รวมถึงการต้ังคาการ  

  ทํางาน (Preference) ตาง ๆ เปนตน 

- View เปนเมนูคําสั่งสาหรับปรับเปลี่ยนมุมมองของเว็บเพจขณะทํางาน เปนตน  

- Insert เปนเมนูคําสั่งสาหรับแทรกวัตถุตาง ๆ เชน รูปภาพ ฟอรมตาง ๆ ลงบนเว็บเพจ 

- Modify เปนเมนูคําสั่งสาหรับแกไขวัตถุตาง ๆ บนเว็บเพจ เชน การแกไขรูปแบบตัวอักษร   

  การแกไขรูปภาพ การจัดการตาราง หรือการกําหนดคุณสมบัติของเว็บเพจ เปนตน  

- Format เปนเมนูคําสั่งสาหรับเปลี่ยนรูปแบบโดยรวมของขอความบนเว็บเพจ เชน การ  

   จัดรูปแบบขอความ การสรางหัวขอรายการ เปนตน 

- Command เปนเมนูคําสั่งสําหรับจัดการกับชุดคําสั่งตาง ๆ บนเว็บเพจที่ทํางานอยู  

- Site เปนเมนูคําสั่งสําหรับจัดการกับ Site เชน สราง Site หรือแกไข Site ที่ทํางาน  

- Window เปนเมนูที่ใชในการเปดหรือปดพาเนลที่ทํางานอยู  

- Help เปนเมนูที่ใชในการขอความชวยเหลือผานเว็บไซต Adobe 

3. Workspace  เปนปุมสําหรับเปลี่ยนมุมมองพื้นที่ทํางาน 

4. Toolbar เปนแถบเคร่ืองมือที่ใชรวมปุมคําสั่งที่จําเปนตองใชงานเปนประจํา สามารถ 

เปด/ปดการใชงานได 

5. Insert panel เปนพาเนลที่รวบรวมกลุมคําสั่งที่ใชสําหรับสราง และแทรกออบเจ็คตาง ๆ 

โดยจะแบงออกเปนกลุม เพื่อใหใชงานไดสะดวก  

6. Panel Group เปนพาเนลหนาตางขนาดเล็ก เคร่ืองมือไวเปนกลุมตามหนาที่ สําหรับใช

งานเฉพาะเร่ือง โดยสามารถเปด หรือปดพาเนลการทํางานไดโดยคลิกเมนูคําสั่ง Window แลวคลิก

เลือก พาเนลที่ตองการ 
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7. Document Area  เปนพื้นที่สําหรับสรางหนาเว็บเพจ ใสขอมูลเน้ือหา และองคประกอบ

ของเว็บเพจ เชน ภาพกราฟก ระบบมัลติมีเดีย และโคด ซึ่งสามารถใหแสดงพื้นที่ในมุมมองได 3 

มุมมอง คือ มุมมองโคด (Code View) มุมมองสปริน (Split View) และมุมมองออกแบบ (Design 

View) 

8. Status bar เปนแถบที่อยูดานลางของหนาตางการทํางาน ใชแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สถานะการทางานของเว็บเพจที่กําลังทําอยู เชน แสดง และเลือกแท็ก HTML การปรับขนาด

แสดงผลการกําหนดขนาดหนาตาง ขนาดของไฟล และเวลาที่ใชในการโหลด และการแสดงรหัส

ภาษาของเว็บเพจ ที่กําลังใชงาน 

9. Panel Property  เปนพาเนลที่อยูดานลางของหนาจอโปรแกรม เปนสวนที่ตองใชงาน

บอยที่สุด เพื่อใชในการปรับแตงรายละเอียด และการแกไขคุณสมบัติตาง ๆ เชน ขนาด ตําแหนง 

หรือสี เปนตน โดยพาเนลน้ีจะเปลี่ยนไปตามวัตถุที่เลือกใชงานบนเว็บเพจ 

 

ขอดีโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อใชในการสรางเว็บไซต 

1. โปรแกรมจะทําการแปลงรหัสคําสั่งใหเปนภาษา HTML โดยอัตโนมัติ มีแถบเคร่ืองมือ 

หรือแถบคําสั่งที่ใชในการควบคุมการทํางาน ชวยในการทํางานที่ดีขึ้น และรวดเร็ว 

2. สนับสนุนเว็บเพจที่เปนภาษาไทยไดดี  

3. มีคุณสมบัติที่สามารถจัดการกับรูปภาพเคลื่อนไหว โดยไมตองอาศัย Plug-in 

4. สามารถเรียกใชตารางจากภายนอก โดยการอิมพอรตจาก Text File 

5. เปนโปรแกรมที่สามารถสนับสนุนการใชงาน CSS (Cascading Style Sheet) 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  

Photoshop  เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชสําหรับตกแตงภาพถาย และภาพกราฟฟก 

ไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อใชในการออกแบบแบนเนอร และโลโกโปรแกรมที่สามารถสราง

ออกแบบกราฟฟคแกไขภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งการออกแบบหนาเว็บเพจ ซึ่งโปรแกรมมีเคร่ืองมือ

เพื่อสนับสนุนการสรางชิ้นงานประเภทตาง ๆ ไดแกประเภทสิ่งพิมพงานนําเสนอตลอดจนการ

ออกแบบเว็บเพจ ดังน้ันโปรแกรมAdobe Photoshop CS6 จึงเปนโปรแกรมที่มีความนิยมสูง และ

เหมาะสมกับการสรางชิ้นงานดานกราฟฟกการแกไขภาพ และการออกแบบประเภทตาง ๆ การใส 

Effect ตาง ๆใหกับภาพ และตัวหนังสือ การทําภาพขาวดําและการทําภาพถายเปนภาพเขียน การนํา

ภาพตาง ๆ มารวมกัน การ Retouch ตกแตงภาพ เปนตน นอกจากน้ีแลว โปรแกรมPhotoshop ยัง

เปนโปรแกรมสรางและแกไขรูปภาพอยางมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการยอมรูจัก

โปรแกรมตัวน้ีดี โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมที่มีเคร่ืองมือมากมายเพื่อสนับสนุนการสราง
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งานประเภทสิ่งพิมพ งานวิดีทัศน งานนําเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ และพัฒนา

เว็บไซต ซึ่งหนาจอใหมของ Adobe Photoshop CS6 มีสวนประกอบ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 หนาตางโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสวนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

1. เมนูบาร (Menu Bar) เปนสวนคําสั่ง 

- File  ใชจัดการกับไฟลรูปภาพ เชน สรางไฟลใหม เปด ปด บันทึกไฟล เปนตน 

- Edit  รวมคําสั่งที่ใชแกไขภาพ และปรับแตงการทํางานของโปรแกรม เชน copy   แกไข  

- Image คําสั่งที่ใชปรับแตงภาพ เชน สี แสง ขนาดภาพ ขนาดเอกสารโหมดสี และอ่ืน ๆ 

- Layer  คําสั่งที่ใชจัดการกับเลเยอร ในดานตาง ๆ 

- Select  คําสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุ เพื่อนําไปใชงานรวมกับคําสั่งอ่ืน ๆ  

- Filter  การใส Effects ตาง ๆ สําหรับรูปภาพ และวัตถุ 

- View คําสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพ และวัตถุ เชน การขยายภาพ และยอภาพใหดูเล็ก 

- Window  คําสั่งในการเลือกใช เปด/ปดอุปกรณเสริม 

- Help  คําสั่งแนะนําเกี่ยวกับการใชโปรแกรมฯ และลายละเอียดของโปรแกรม 
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2. ออบชั่นบาร (Tool Options Bar) เปนสวนใชเก็บเคร่ืองมือพื้นฐานการทํางานใโปรแกรม  

3. กลองเคร่ืองมือ (Tools Bar) หรือ กลองเคร่ืองมือจะประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใช

ในการวาด ตกแตง และแกไขภาพ  

4. ไตเต้ิลบาร (Title Bar)  เปนสวนที่แสดงชื่อไฟลภาพที่เปดใชงานอยู   

5. พื้นที่การทํางาน (Work Space)  เปนสวนที่ใชในการสรางงาน โดยการเปดไฟลภาพเพื่อ

แกไขบนพื้นที่ใชงาน หรือวาดภาพใหมลงไปบนพื้นที่ใชงาน 

6. แถบสถานะ (Status Bar)  เปนสวนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภาพ  เชน ขนาดไฟลภาพ 

7. พาเลท (Palette)  เปนแถบคําสั่งควบคุม และใชกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ 

  

Toolbox คือ ชุดเคร่ืองมือที่ใชงานกับงานของเราจะถูกจัดอยูในสวนที่แยกออกมาตางหากถาหากไม

มีเปดการใชงานที่ Menu > Window > Tool ใชงานรวมกับ Menu Tools Option Bar จะเปนสวน

ปรับแตงในรายละเอียดตาง ๆ ของเคร่ืองมือที่เลือกใช Tools บางอันมีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็ก ๆ 

อยูดานลางขวา เมื่อเรากดเมาสคางหรือคลิกขวาบนปุมน้ันจะมีเคร่ืองมือที่ถูกจัดใหอยูในกลุม

เดียวกันออกมา 

เคร่ืองมือใน Tool 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 ที่สรางขึ้นมา 

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 ซึ่งจะประกอบดวย Blur, 

Sharpen เลือกโดยการคลิกเมาคางไว 

8. Pen ใชในการสรางเสนภาพสํา หรับวาดภาพซึ่งจะสรางเสนตรงกอนแลวดัดให โคงตาม

ตองการ 

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

และ Direction Paint 
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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 ใชในการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใชเปนตนแบบของสีกับงานชิ้นอ่ืน ๆ 

15. Burn Tool ใชลดความสวางทําใหรูปภาพดูมืดลง 

16. History Brush Tool ใชกลับคืนรูปภาพเดิมจาก State หรือ Snapshot ของรูปเดียวกัน 

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

Reflected และDiamond 

18. Burn Tool ใชลดความสวางทําใหรูปภาพดูมืดลง 

19. Type Mask Tool ใชสราง Selection เปนรูปรางตัวหนังสือ 

20. Custom Shape Tool ใชเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่มีรูปรางเฉพาะจาก Custom Shape List 

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

22. Zoom Tool ใชในการขยาย และยอสวนการแสดงภาพบนหนาจอ 

23. Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ขึ้นมาเพื่อใหเราเลือกคาสี

ตามที่ตองการ 

24. เปนเคร่ืองมืออีกรูปแบบหน่ึงของการเลือกโดยใชสีเพื่อแยกความแตกตางระหวางพื้นที่ที่

ถูกเลือก และพื้นที่ ที่ไมถูกเลือกบริเวณที่มีสีแดงเปนเหมือนการใสหนากากหามไมใหทํา

การปรับแตงภาพบริเวณน้ัน ใชมากในกรณีที่ เพื่อเลือกเปนพื้นที่อิสระไมมีรูปทรงที่

แนนอน  

ขอดีของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อใชในการออกแบบแบนเนอร และโลโก 

1. มีความยืดหยุนของเคร่ืองมือในการทํางานมาก 

2. มีเคร่ืองมือ รวมถึง Filter ตาง ๆ มากมายใหเลือกใข 

3. มีเคร่ืองมือสําหรับเปดไฟลล RAW (Adobe RAW) และมีรายละเอียดที่ครบถวน 

4. สามารถปรับ Profile สีใหเขากันดวย รวมถึงมี Adobe RGB ที่เปนสากลทั่วโลกใชกัน 

5. สามารถใชงานแบบ Layer ได 

6. สามารถใช Plug-in เสริม รวมกับ โปรแกรมอ่ืนได 

7. สามารถใชงานรวมกับหลายโปรแกรมจากคาย Adobe ได เชน Premiere, Illustrator 

8. สามารถเปดภาพ และเซฟไฟลล ไดหลายนามสกุล 

9. สามารถ Slice ภาพ ออกเปนภาพยอย ๆ และเซฟเปนเว็บไดทันที โดยไมตองใชโปรแกรม

อ่ืน  
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10. รองรับ WIA จากแสกนเนอร สามารถ สั่งแสกน จากไดรเวอรแสกนเนอร และImport 

ภายในโปรแกรมเลย (ไมตองแสกนแยก และ Import ทีหลัง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบท่ีเกี่ยวของ 

นายเอกรินทร  เลาจา และนายปณณณัฐ  โพธทองวินุกุล (2561) โครงการขายสินคา

ออนไลนประเภทแกวเก็บความเย็น ,โครงการน้ีมีการจัดทําระบบการซื้อสินคา และขอมูลตาง ๆ ที่

สะดวก และลูกคาสามารถคํานวณเงินไดโดยอัตโนมัติมีรูปภาพสินคาประกอบ และยังจะพัฒนาให

การใชงานงายยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูใชงาน 

นางสาวกัญญาณี ใจเพ็ชร และนางสาวเจนจิรา ชื่นสุวรรณ (2561) โครงการขายสินคา

ออนไลนประเภทกระเปาชาลแอนดคีธ ,โครงการน้ีมีการจัดทําระบบลูกคามีการบันทึกขอมูลของ

การซื้อสินคา และขอมูลตาง ๆ ของลูกคาสามารถคํานวณเงินไดโดยอัตโนมัติมีรูปภาพสินคา

ประกอบ และยังจะพัฒนาใหการใชงานงายยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูใชงาน 
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นายภาคิน บุญเพ็ง และ นายจักรกฤษ ตวงวุฒิกุล (2561) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทเสื้อผา แฟชั่น Play Boy ในการจัดทําเว็บไซตขายสินคาโปรแกรมที่ใชในการทํางาน 

Dreamweaver โปรแกรม Xampp สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงไมวาจะเปนการสมัครสมาชิก

ในการซื้อขายสินคา การเลือกซื้อสินคา การสั่งซื้อสินคาหรือการจายชําระคาสินคาผานชองทางตาง 

ๆ โดยความสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหลูกคาไมเสียเวลา และยังชวยลดตนทุนในการเดินทาง 

 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบงาน 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อใชในการสรางเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อใชในการออกแบบแบนเนอร และโลโก 

3. โปรแกรมภาษา PHP เพื่อใชในการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับเว็บไซต 

4. โปรแกรม Appserv 2.5.10 ใชในการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนเซิรฟเวอร 

5. โปรแกรม Visio 2010 ใชในการออกแบบ Flow chart 

 



 

 

บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 

ลมูอขกทึนับ

น ตม่ ิ รเ

 ตซไบ็วเ สูา  ขเ

กิ ชา มสลู มอ ขกอรก

ลู มอ ขบอสจวรต

สมาชิก

บบะร ูสา  ขเ

า คนิ สกอ ื ลเ

า คนิ สอ ้ ซื

นิง เ ะร า ํ ชร ากนั ยนืย

นิ ง เ ะรา ํ ชรา กยารงดสแ

ตรวจสอบการ

อ้ซืง ่ัส

นา งาํ ทรากบจ

กิ ชา มสรคั มส

N

Y

Y

N

 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 
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1. Flowchart การสมัครสมาชิก  
 

น ตม่ ิ รเ

กชิา มสลมูอขกึ ทนับ

กิ ชา มสรคั มส

ลู มอ ขกอรก

ลู มอ ขบอสจวรต

สมาชิก

 ตซไบ็วเ สูา  ขเ

นา งาํ ทรากบจ

กิ ชา มสรคั มส

N

Y

 
 

รูปท่ี 3.2  การเขียน Flow chart การสมัครสมาชิก
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1. Flowchart การเขาสูระบบ 

 

น ตน่ ิ รเ

บบะร ูสา  ขเ

 ชใ  ู ผอ่ ืชลูมอ ขกอร ก/ นา ผสัหร

 ชใ  ู ผอ่ ืชลูมอ ขกอร ก/ นา ผสัหร

 ตซไบ็วเ สูา  ขเ

นา งาํ ทรากบจ

N

Y

 
 

รูปท่ี 3.3  การเขียน Flow chart การเขาสูระบบ 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

0

 สนี ยา ผยาขบบะร

E-Commerce Boy and Jeans

า คกลู

กชิา มสลู มอข

า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

อ้ื ซง่ ั สรา กลู มอข

นิง เ ะรา ํ ชร ากลู มอข

รายละเอียดของสมาชิก

า  คนิ สงอขดย ี อเ ะลย าร

นิ งเ ะรา ํชรา กดยอีเ ะลยาร

บบะร สูา ขเ  ู ผ

รายงานสมาชิก

า  คนิ สดยี อเ ะลยารนาง ย าร
อ้ ื ซง่ ั สรา กนาง ยาร

นิ งเ ะร า ํ ชร ากนางยาร

กชิา มสลู มอข

า คนิสรากยารลูมอข

นิงเะรา ํ ชรากี ธิว

 

 

รูปท่ี 3.4  การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram)
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

 

า คนิส อ้ ื ซง่ั สราก

า  คนิ สสั หร

า  คนิ สสั หร า คนิ สอ ่ ชื

าคนิสปูร า  คนิ สา คาร

า คนิ สอ ่ ชื

า  คนิ สา คาร

สมาชิก

กิ ชา มสสั หร ช่ือ - ล ุ กสมาน

า คนิ สอ ่ ชื

ท่ีอยู ทพั ศรทโ รอบเ

มี

ชนิด

ทภเะร ปสั หร

า คนิส

า คนิ สอ ่ ชื

M M

M

N

 

 

รูปท่ี 3.5  E-R Diagram ระบบการขายสินคาออนไลนประเภทผายีนส 
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3.4 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

ออกแบบฐานขอมูล ระบบขายสินคาออนไลนประเภทผายีนส 

1. ตารางขอมูลสมาชิก (Member) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Id int 11 รหัสลูกคา PK 

User text  ชื่อผูใช  

Pass text  รหัสผูเขาใช  

Name text  ชื่อ  

E-mail text  อีเมล  

Phoe text  เบอรโทรศัพท  

Sex text  เพศ  

 

ตารางท่ี 3.1  ตารางขอมูลสมาชิก 

 

2. ตารางขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ  (Order) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

id int 11 รหัสใบสั่งสินคา PK 

Id_member int 20 รหัสผูใช  

name text  ชื่อสินคา  

address text  ที่อยู  

E-mail text  อีเมล  

Phone text  เบอรโทรศัพท  

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ 
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3. ตารางขอมูลสินคา  (Order_detil) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Id int 20 รหัส PK 

Id_Orders int 20 รหัสใบสั่งซื้อ  

Id_Product int 20 รหัสสินคา  

Price text 20 ราคา  

Name text  ชื่อสินคา  

Size text  ขนาด  

Val int 20 จํานวน  

Total int 20 รวม  

 

ตารางท่ี 3.3  ตารางขอมูลสินคา 

 

4. ตารางขอมูลประเภทสินคา  (Product) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Id int 11 รหัสลูกคา PK 

Price int 20 ราคา  

Name text  ชื่อ  

Picture text  รูป  

 

ตารางท่ี 3.4   ตารางขอมูลประเภทสินคา 
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3.5  การออกแบบ Sitemap 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 การออกแบบ Site map

หนาแรก 

หนาหลัก  

สมัครสมาชิก 

เขาสูระบบ 

สินคา  วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ผูจัดทํา 
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3.6  การออกแบบ Story Board 

 

 
 

รูปท่ี 3.7  แสดงหนา Index 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.8  แสดงหนาหลักของเว็บไซต 
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รูปท่ี 3.9  แสดงหนาสินคา 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.10  แสดงหนาวิธีการสั่งซื้อ 
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รูปท่ี 3.11   แสดงหนาวิธีการชําระเงิน 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.12  แสดงหนาเขาสูระบบ 
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รูปท่ี 3.13  แสดงหนาสมัครสมาชิก 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.14  แสดงหนาผูจัดทํา 
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3.7 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

1. มีรายละเอียดของสินคาครบถวน 

2. มีรูปภาพของสินคาประกอบ 

3. มีราคาสินคาบอกทุกชิ้น 

4. มีการบํารุงรักษาและการชําระเงิน 

 

3.8 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Data) 

1. มีการแสดงภาพออกทางจอภาพ 

2. มีการออกทางเคร่ืองพิมพ 

 



บทที ่4  

การพัฒนาระบบ  

โครงการ ระบบเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภท ผายีนส 

(Website E-commerce Boy & jean)  

  

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช  

1. ความเร็วของหนวยประมวลผล (CPU)Intel CORE(TM) I5-4440  3.10GHz  

2. หนวยความจํา 8.00 GB (DDR3)  

3. พื้นที่ (Hard Disk) 500 GB SATA 7200 RPM  

4. VGA On, Sound On  

5. Internet AIS fiber 50/20Mbps  

6. Printer Brother DCP-T500W   

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา  

1. ใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการสรางเว็บไซต  

2. ใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ในการตกแตงรูปภาพและตัดรูปภาพ  

3. ใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจัดทําเอกสาร 

4. ใชโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 ในการจัดทําเอกสารนําเสนอ  

5. ใชโปรแกรม Appserv 2.5.10 ใชในการเชื่อมฐานขอมูล  
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4.3  การติดตั้งโปรแกรมและระบบ1 Appserv 2.5.10 

 

 
 

1รูปท่ี 4.1  Double Click ที่โปรแกรม  Appserv 

 

 

 

0  
 

1รูปท่ี 4.2  กดปุม next เพื่อเขาสูหนาถัดไป 
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1รูปท่ี 4.3  กดปุม I Agree เพื่อยอมรับขอตกลงในการใชซอฟตแวร 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.4  กําหนดโฟลเดอรสําหรับติดต้ังโปรแกรม AppServ จากน้ันกดปุม Next 
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1รูปท่ี 4.5  ใสขอมูลแลว Click Next  

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.6  กรอกขอมูล แลวกด Next 
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1รูปท่ี 4.7  กรอกรหัสผานและยืนยันรหัสผาน แลวกด Install 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.8  กําลังติดต้ังโปรแกรม� 

 

 



49 

1  
 

รูปท่ี 4.9  เลือกตามรูป แลวกดปุม Finish 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.10  ติดต้ังเรียบรอยแลวโดยการพิมพ localhost ที3่ Browser 
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รูปท่ี 4.11  ใส “ ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” ที่ทําการต้ังไวต้ังแตตอนลงโปรแกรม 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.12  สรางฐานขอมูลใหม  
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รูปท่ี 4.13  สรางโฟลเดอรของฐานขอมูลเรียบรอยแลว 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.14  นําฐานขอมูลของโปรแกรมมาลงภายในเซิฟเวอรของเคร่ือง 
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รูปท่ี 4.15   คลิกเขาโปรแกรม Appserv 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.16  แสดงตัวอยางการเขาสูไฟล  ไฟลโครงการผายีนส 
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รูปท่ี 4.17  Copy ไฟลโครงการผายีนส 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.18  คลิกขวาเลือก Paste ใน Appserv 

 

 



54 

 
 

รูปท่ี 4.19  เขาไฟล โครงการผายีนส 

 

 

  

 
 

รูปท่ี 4.20  คลิกที่ Index 

 

 

 



55 

4.4  วิธีการใชงาน 

 

 
 

รูปท่ี 4.21  หนาแรกของเว็บไซต 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.22  หนาหลักของเว็บไซต 
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รูปท่ี 4.23  เขาสูระบบ กรอกชื่อผูใชและรหัสผาน 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.24  หนาสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 4.25  หนาสินคา 

 

 

  

 
 

รูปท่ี 4.26  หนาวิธีการสั่งซื้อ 
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รูปท่ี 4.27  หนาแสดงวิธีการชําระเงิน 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.28  หนาผูจัดทํา 

 

 

 



บทที ่5  

สรุปผลการทําโครงการ  

  

5.1 สรุปผลโครงการ  

1. ไดเว็บไซตออกมาตามที่วางแผนไว 

2. ไดเว็บไซตที่ผูใชสามารถสั่งซื้อสินคาได 

3. ไดเว็บไซตที่สามารถนําไปตอยอดและใชงานไดจริงในการทําธุรกิจ 

4. ไดความรูและหลักการในการทําธุรกิจออนไลนมากขึ้น 

5. ไดเว็บไซตที่ผูใชสามารถเผยแพรโฆษณาสินคาและขายสินคาได 

 

สรุปขนาดของโปรแกรม  

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหตุ 

1. Index.php 4KB หนาแรกของเว็บไซต 

2. Home.php 7KB หนาหลักของเว็บไซต 

3. Register.php 9KB หนาสมัครสมาชิก 

4. Login.php 8KB หนาล็อกอิน 

5. Product1.php 7KB หนาสินคาหน่ึง 

6. Product2.php 7KB หนาสินคาสอง 

7. Confirmation.php 9KB หนายืนยันการสั่งซื้อ 

8. Order.php 8KB หนาวิธีการสั่งซื้อ 

9. Payment.php 7KB หนาวิธีการชําระเงิน 

10. By.php 8KB หนาผูจัดทํา 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม
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สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน  

1. สัญลักษณ Logo ไมตรงกับที่รูปแบบตอนแรก มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเพื่อใหสวยงาม   

มากขึ้น 

2. โครงสรางโปรแกรมบางสวนมีขนาดไมเหมาะสมและดูไมเขากับเน้ือหา 

3. เกิดความขัดแยงทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 

4. เพื่อหลังของโปรแกรมเรียบเกินไป ทําใหดูไมนาสนใจ จึงตองเพิ่มเติมลวดลายใหม 

 

สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม  

1. โคดมีปญหาไมสามารถ Rum ได โคดทับซอนกันเปดไมติด  

2. รูปภาพในเว็บไซตไมมีแสดง ตองหารูปภาพใหมมาแกไขมีการสะกดคําผิดใชภาษาไม

ถูกตอง  

3. ตัวอักษรในเว็บไซต มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน 

4. ไฟลโปรแกรมชอบ Link สลบักันไปมา 

5. เชื่อมฐานขอมูลสําเร็จ แตไมสามารถเรียกใชงานได 

6. ฐานขอมูลไมจดจําขอมูลที่ทําการปอนคาเขาไป 

7. เมื่อนําฐานขอมูลไปเชื่อมตอกับเคร่ืองเซิฟเวอรอ่ืน จะมีฐานขอมูลซ้ํากันทําใหขอมูลไม

ตรงกันกับโปรแกรม 

 

5.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  

1. คอมพิวเตอรมีอาการชํารุด หนาจอคาง ตองเปลี่ยนมาใช Note Book  ในการทํางานแทน 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop คาง ไมสามารถตกแตงรูปภาพได ตองซื้อแผนมาลงใหม 

3. สมาชิกในกลุมมีเวลาในการทํางานไมตรงกัน  

4. เคร่ืองพิมพเอกสารหัวพิมพชํารุดและหมึกพิมพแตกระหวางทํางาน 

5. การติดตอสื่อสารระหวางกลุมไมตอเน่ืองทําใหงานลาชาและผิดแผนที่วางไว 

6. แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเสร็จชาและไมสมบูรณเทาที่ควร 
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5.3 สรุปการดําเนินงานจริง  

รายการ ภาคเรียนที่ 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.01โครงการ รอบท่ี 1 

เอกสารบทท่ี 1 
 

 
              14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ รอบท่ี 1      

 

          17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2      

 

          19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ รอบท่ี 2       

 

         21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลนเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษารวม 
 

 
    

 

         18-30 มิถุนายน  62 

สงเอกสารบทท่ี 2        

 

        8-14 กรกฎาคม  62 

สงเอกสารบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบนําเสนอโครงการ(รอบเอกสาร)             

 

   17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)              

 

  22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนา โปรแกรม 50%               

 

 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนา โปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนา โปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที่ 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% 
 

               1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ ระดับปวส.2  
 

              16 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทท่ี 4      

 

           6-9 มกราคม 63 

สงเอกสารบทท่ี 5          

 

      20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ

(แบบออนไลน) 
 

 
         

 

    26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี ชําระคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 

 

ตารางท่ี 5.2  สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 

หมายเหตุ    เสนสีดํา คือ ระยะเวลาที่กําหนด 

   เสนสีแดง คือ ระยะเวลาในการดําเนินงานจริง 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินจริง  

 
 ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษ A4 2 รีม 500 บาท 

2. เคร่ืองพิมพเอกสาร 1 เคร่ือง 1,900 บาท 

3. คาใชจายในการเขาลมโครงการ 1 เลม 200 บาท 

4. คาแผนซีดี - กลองซีดี 1 ชุด 100 บาท 

รวมเปนเงิน 2,700 บาท 

 

ตารางท่ี 5.3  สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ATC.01) 

- ใบอาจารยที่ปรึกษารวม  (ATC.02) 

- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ATC.03)  

- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ  (AT.C.04)   

- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ (AT.C.05) 

- ใบขออนุญาตอาจารยที่ปรึษารวมจัดทําเอกสารบทที ่4-5  (AT.C.06) 
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Line ID: bankslhon. 

 

 

นายพสธร ทองแดง เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2542สําเร็จ

ก า ร ศึ ก ษ า ชั้ น มั ธ ย ม ต อ น ต น จ า ก โ ร ง เ รี ย น เ ท พ ศิ ริ น ท ร

สมุทรปราการ เมื่อปการศึกษา 2556  จบการศึกษาหลักสูตรนอก

ระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562   ปจจุบันอาศัย อยู

บานเลขที่ 87/98 หมู 6 ตําบล บางเมืองใหม อ.เมือง  

จ.สมุทรปราการ 10270 

เบอรโทรศัพท  096-659-7010 

E-mail : domeatc@gmail.com 

Line ID: domethd. 
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