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บทคัดยอ 

 ในการจัดทําโครงการเลมน้ีจัดทําขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซตระบบขายสินคาออนไลนประเภท

สินคาหนังสือทั่วไป ทุกประเภท เพื่อสรางเว็บไซตที่เกี่ยวกับการขายหนังสือที่สวยงามทันสมัยและ

มีความหนาสนใจ ตอการใชงาน เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อสินคาประเภทหนังสือ

ทั่วไป แกลูกคาและผูใชงาน 

 ระบบขายสินคาออนไลนประเภทสินคาหนังสือทั่วไป จัดทําสินคาออนไลนประเภท

หนังสือหลายประเภท เพื่อตอบสนองลูกคาที่ตองการเลือกชมและเลือกซื้อหนังสือไดหลากหลาย 

ผลการดําเนินงานระบบขายสินคาออนไลนประเภทหนังสือทั่วไปน้ีสามารถทําการต้ังแตเขาชม 

สมัครสมาชิกไดเพื่อเปนสมาชิกทําการล็อคอินเขามาซื้อหนังสือโดยระบบมีการออกแบบหนาเว็บ

ต้ังแตโครงสรางและปุมตาง ๆ ของเว็บใหนาสนใจและสะดวกตอการใช สามารถคํานวณราคาและ

แสดงใบเสร็จพรอมทั้งปร้ินได 

 ผูเขาใชระบบจะสามารถเลือกซื้อสินคาไดทั้งหมดในเว็บไซตและมีสินคาหลายประเภทที่

หลากหลายใหเลือกซื้อ และไดมั่นใจในสินคาของเราระบบน้ีเปนประโยชนใหทุกคนที่เขามา

เว็บไซตของเรา และเพื่อใหทุกคนเขาชมเว็บไซตสินคาออนไลนประเภทหนังสือทั่วไปของเราเพื่อ

ไดนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเพิ่มพูนความรูเพิ่มขึ้น 



ค 

กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการระบบขายสินคาออนไลนประเภทหนังสือทั่วไป ฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นมาดวยความ

ต้ังใจและความพยายามเปนอยางมากโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกทานที่เกี่ยวของกับ

โครงการฉบับน้ีไมวาจะเปนอาจารยทุกทานรวมถึงเพื่อน ๆ และผูที่มีสวนรวมในโครงการฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยสุมลฑา สุขสวัสด์ิ ที่ปรึกษาโครงการ และ อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน 

ที่ปรึกษารวมโครงการที่ไดใหการสนับสนุนใหความชวยเหลือรวมทั้งคําปรึกษา คําแนะนําและ

แกไขขอผิดพลาดของโครงการตลอดการทําโครงการน้ี ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการที่ไดเอ้ือเฟอตําราและหนังสือจากหองสมุดที่เกี่ยวของกับโครงการพรอมทั้งขอบพระคุณ

ทานคณะกรรมการในการสอบโครงการที่ใหคําติชมในการสอบวิชาโครงการเพื่อนที่คณะผูจัดทํา

ไดนําไปปรับปรุง แกในสวนที่บกพรองใหดีขึ้น และพัฒนาโครงการในคร้ังที่จะไดออกมาสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณพอแม บุคคลภายในครอบครัวทุกทานที่คอยใหกําลังใจและใหโอกาสใน

การศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ รวมทั้งเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยชวยใหคําปรึกษา 

จนทําใหรายงานวิชาโครงการน้ีไดลุลวงและผานไปดวยดี 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการะบบ

การขายสินคาออนไลนประเภทหนังสือทั่วไป โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการเว็บไซตเพื่อ

นําเสนอผลงานแกผูที่สนใจในการซื้อหนังสือผานระบบออนไลน  

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวย การเลือกดูโฆษณารายการแนะนํา

หนังสือในหนาแรก การสมัครเปนสมาชิก การเขาสูระบบเปนสมาชิกของผูใชงาน การเลือกซื้อ

สินคา เพื่อนใหผูที่สนใจเขาไปเลือกซื้อสินคาไดอยางสะดวกรวมถึงยังสามารถนําความรูที่ไดจาก

การศึกษาไปประยุกตในชีวิตประจําวันหรือไปประกอบอาชีพเพื่อหารายไดอีกดวย 

 หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ ที่ น้ี  และจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป  
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บทที ่1 

   บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังความเปนมา 

                ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว  จนอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาท

สําคัญกับคนทั่วไปมากขึ้น  การขายสินคาแบบระบบ E-commerce ในโลกออนไลนจึงเปนอีกวิธี

หน่ึงที่จะทําใหลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของรานคาไดอยางรวดเร็วและเปนชองทางที่จะ

ทําใหกลุมลูกคาที่ชอบอานหนังสือทั่วไปรูจักสินคาไดดีขึ้น เพื่อตอบโจทยสําหรับกลุมลูกคาที่รัก

การอานหนังสือทั่วไปและสะดวกตอการคนหาสินคาและประหยัดเวลาในการสั่งซื้อ เมื่อเทียบกับ

การคาขายแบบเดิม ๆ ตามรานหนังสือทั่วไป จากเหตุผลดังกลาว  การซื้อ- ขายสินคาผานระบบซื้อ-

ขายสินคาออนไลนจึงไดรับความนิยมมากขึ้นเร่ือย ๆ ทําใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายไมตอง

เดินทางไปยังสถานที่ขายสินคา  อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความรวดเร็วในการซื้อขายสินคาและเลือก

สินคาที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อแกปญหาเร่ืองสถานที่ในการขายหนังสือทั่วไปเสีย

คาใชจายสูง  ทั้งเร่ืองเงินคาเชาที่  คาจางตกแตงราน  คาจางผูดูแลราน เปนตน  โดยการนําเสนอขาย

หนังสือประวัติศาสตรผานหนาเว็บไซต  ทําใหผูประกอบการประหยัดตนทุนในดานตาง ๆ ไดมาก

จํานวนหน่ึง 

 เว็บไซตขายหนังสือออนไลนทั่วไปเปนการจําหนายสินคาผานอินเทอรเน็ตแบบ ซึ่งเปน

การจําหนายสินคาที่มีอยู  หากเพียงแตจําหนายตามสถานที่ตาง ๆ หรือแมกระทั่งตามรานหนังสือ

ทั่วไป อาจจะมีโอกาสไดนอยในการจําหนาย หรือขายสินคาไดในจํานวนไมมาก  เพื่อเปนการเพิ่ม

โอกาสในการจําหนายสินคา  จึงนําอินเทอรเน็ตเขามาขยายเผยแพรในการจําหนายสินคาน้ี  โดยการ

จําหนายผานเว็บไซตอินเทอรเน็ต  เว็บไซตฟรีหรือเสียเงินจํานวนนอยเพื่อใหบริการลงพื้นที่ขอมูล

สินคา   

ดังน้ันผูศึกษาจึงมีความประสงคจะจัดทําเว็บไซตขายหนังสือทั่วไป  โดยการจําลองหนา

เว็บขายหนังสือทั่วไปบนเว็บไซตใหลูกคาที่ชอบอานและสนใจในหนังสือทั่วไปไดเยี่ยมชม  เลือก

ซื้อกันไดอยางรวดเร็วและตรงตอความตองการของลูกคา 



2 

1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตการขายหนังสือทั่วไปผานระบบ E-commerce 

2. เพื่อใหคณะผูจัดทําเว็บไซตมีความรูเกี่ยวกับระบบ E-commerce 

3. เพื่อใหเว็บไซตน้ีสามารถเปนประโยชนตอผูที่สนใจและผูที่เขามาชมได 

4. เพื่อจัดเก็บขอมูลสินคาและประมวลผลราคาของสินคาได 

5. เพื่อสรางฐานขอมูลของระบบซื้อขายออนไลนเกี่ยวกับหนังสือทั่วไปเพื่อจัดการกับสินคา

ตาง ๆ ภายในราน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. สามารถสมัครสมาชิกเพื่อนํารหัสเพื่อเปนฐานขอมูลลูกคาได 

2. สามารถ ล็อกอิน เขาสูระบบแบงแยกสถานะแอดมินกับลูกคาได 

3. สามารถสั่งซื้อสินคาผานทางเว็บไซตได 

4. สามารถคํานวณราคาสินคาใหผูใชได 

5. สามารถแสดงใบเสร็จสินคาได 

6. สามารถจัดการกับสินคาภายในรานดวยฐานขอมูลที่สรางได 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดเว็บไซต E-commerce ที่มีคุณภาพ 

2. ไดความรูในการศึกษาขอมูลการสรางเว็บไซต E-commerce 

3. ไดเปนเว็บไซตที่เปนประโยชนตอผูที่เขามารับชมสามารถดึงดูดผูเขาชมได 

4. ไดฐานขอมูลที่สรางขึ้นมีการตัดยอดขายสินคาและออกใบเสร็จได 

5. ไดใชเปนรากฐานในการศึกษาตอหรือการทําธุรกิจหารายได 
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1.5  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

 

               11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01 โครงการ 

รอบที่ 1 
                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                  17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนา 50%                 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนา 60%              
 

  16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนา 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ 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 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวส.2                 16 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ                 11 ธันวาคม 62 

สงบทที่ 4                 6-19 มกราคม 63 

สงบทที่ 5                 20-26  มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ                 26-30  มกราคม 63 

สงรูปเลม ซดีี และคาเขาเลม                 1-20  กุมภาพันธ 63 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช 

2. โปรแกรม Adobe Dream waver CS6 เพื่อใชในการออกแบบการสรางเว็บไซต 

3. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อใชในการออกแบบรูปภาพเพื่อเพิ่มความสวยงามใน

สวนแบนเนอรและโลโก 

4. โปรแกรม Xampp เพื่อใชในการสรางฐานขอมูล 

5. โปรแกรม PHP Admin เพื่อใชในการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับเว็บไซต 
 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ A4 1 รีม                   250 บาท 

2 คาปร้ินเอกสาร 1 ชุด                   450 บาท     

3 คารวมเลม 1 ชุด 200 บาท 

4 คาหมึกและอุปกรณ 1 ชุด  350 บาท 

รวมเปนเงิน  1250 บาท 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1  ระบบงานปจจุบัน ( Flow chart )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 Flow chart ระบบงานปจจุบัน 
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รูปท่ี 2.1 Flow Chart ระบบงานปจจุบัน 
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ในโลกปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งดาน การคมนาคมและดานการ

ติดตอสื่อสาร Internet จึงเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการ

ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดตอซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตตางๆ  

 การซื้อขายปจจุบันผูซื้อบางกลุมมีความตองการสินคาที่หาไดยาก หรือสินคาที่มาจาก

ตางประเทศ จึงยากตอการซื้อสินคา และสินคาบางชนิดก็เปนสินคาที่ยังไมไดรับความนิยมทาง

ทองตลาด จึงทําใหการซื้อขายทางทองตลาดน้ันหาไดยาก หรือในบางกรณีสินคาที่ตองการอยูไกล

จากที่อยูอาศัยจากผูซื้อทําใหการคมนาคมเปนไปไดยาก จึงทําใหการซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซต

หรือระบบ E-Commerce  เขามาชวยเปนตัวเลือกในการขายสินคา โดย E-Commerce มีชื่อที่แปล

เปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผูใหคํา

นิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเปนคําอธิบายไวอยางเปนทางการ ในภาครวม

น้ัน E-Commerce ในที่รูจักกันทั่วไป คือการซื้อขายผานเว็บไซต ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก แต

ก็มีชอโหวมากมายในการซื้อขาย ผานเว็บไซต ยกตัวอยางเชน การโกงลูกคา โดยผูขายใหผูซื้อโอน

เงินผานทางธนาคารเขาบัญชีกอนรับสินคา จากน้ันผูขายก็ไมทําการสงสินคาใหลูกคาตามที่กําหนด

ไว ทําใหลูกคาสวนใหญไมคอยไววางใจในการซื้อขาย เชน สามารถเช็คประวัติของผูขาย สามารถ

ติดตอผูขายไดโดยตรง โดยมีเบอรโทรศัพทและที่อยูจริงตามบัตรประชาชนกํากับ มีการออก

ใบเสร็จ ใบซื้อขาย และใบสงของ 

2.2  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

 1. ความไมปลอดภัยของขอมูลขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบนอินเทอรเน็ตขอมูลบน

บัตรเครดิตอาจถูกดักฟงหรืออานเพื่อเอาชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตไปใชโดยที่เจาของบัตรเครดิต

ไมรูไดการสงขอมูลจึงตองมีการพัฒนาวิธีการเขารหัสที่ซับซอนหลายขึ้นตอนเพื่อใหขอมูลของ

ลูกคาไดรับการปลอดภัยสูงสุด 

 2. E-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทําใหรัฐบาลตองเขามากําหนดมาตรการเพื่อให

ความคุมครองกับผูซื้อและผูขายขณะเดียวกันมาตรการมีเร่ืองระเบียบที่จะกําหนดขึ้นตองไม

ขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี 

3. การที่ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเปนบุคคลเดียวกับที่แจงสั่งซื้อสินคาหรือไม

มีความสามารถในการที่จะจายสินคาและบริการ 

 4. ผูซื้อไมมั่นใจเร่ืองการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคล เชน ไมมั่นใจวาจะมี

ผูนําหมายเลขบัตรเครดิตไปใชประโยชนในทางมิชอบ  
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2.3  การวิเคราะหความตองการระบบใหม 

1.  มีการใสรหัสประจําตัวประชาชนของผูสมัครและของเจาของบัตรเครดิต เพื่อใหไมเกิด

ความเสี่ยงในการใชบัตรเครดิต ที่ถูกขโมยมาเพื่อการซื้อสินคา 

2. มีการศึกษากฎระเบียบและขอบังคับของรัฐบาล เพื่อไมใหเกิดปญหาภายหลัง และยังใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีขึ้นอยูเร่ือย ๆ เพื่อใหเปนการพัฒนาระบบและไมขัดขวางการพัฒนา

ของเทคโนโลยี 

 3. ในขั้นตอนการซื้อสินคา จําเปนตองใหลูกคาทําการโอนเงินเขาบัญชีกอนที่จะจัดการสง

สินคาใหลูกคา แลวการสั่งซื้อสินคาจําเปนตองใหมีการ Login เขาสูระบบของเรากอนถึงจะ

สามารถซื้อสินคา สั่งซื้อสินคา น่ันทําใหมั่นใจไดวาลูกคาคนไหนเปนคนสั่งสินคาเพราะ

ลูกคาไดมีการ Login ในระบบแลวน่ันเอง 

2.4 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

 การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหสามารถซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตที่เรียกวา การคา

อิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce) ซึ่งชวยลดขั้นตอนและความยุงยากเกี่ยวกับการซื้อ

ขายสินคาไดอยางยอดเยี่ยม ระบบอีคอมเมิรซไดเขามาแทนที่วิธีการซื้อขายในรูปแบบเกา ๆ ภายใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรก็เรงพัฒนาซอฟตแวรใหมี

ความสามารถในการสรางเว็บไซต รวมทั้งสรางระบบอีคอมเมิรซใหงายตอการใชงานมากขึ้นโดย

สามารถแยกออกไดเปน 2 สวนหลักคือ 

- เว็บเพจหนาราน (Store Front) คือ หนาเว็บเพจสําหรับใชในการสั่งซื้อสินคาหรือบริการ

ตาง ๆ จากรานคา 

- เว็บเพจหลังราน (Back Office) คือเว็บเพจที่ใชเฉพาะบุคลากรของรานคาซึ่งผูใชงาน

ภายนอกไมสามารถเขามาในสวนน้ีได ประโยชนเพื่อกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัว

สินคาหนาเว็บรานคา 

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมไดหยุดอยูแคน้ันตอมาไดมีการพัฒนาระบบตาง ๆ ขึ้น

มากมายที่นํามาใชทางธุรกรรมตาง ๆ รวมทั้งการขายสินคาออนไลนซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนา

ระบบหรือโปรแกรมที่เขามาชวยในการสนับสนุนการขายสินคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปจจุบันมีการทําธุรกิจผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นมากมายโดยมีรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี 

1.  การประกาศซื้อขายเปนรูปแบบเว็บไซต E-Commerce ที่เปดโอกาสใหผูที่สนใจประกาศ

ความตองการซื้อขายสินคาของตนเองไดภายในเว็บไซต โดยเว็บไซตจะทําหนาที่เหมือนกระดาน

ขาวและตัวกลางการแสดงขอมูลสินคาตาง ๆ และหากมีคนสนใจสินคาที่ประกาศไวก็สามารถ

ติดตอตรงไปยังผูประกาศไดทันทีจากขอมูลที่ประกาศอยูภายในเว็บไซตเว็บไซตแคตตาล็อก สินคา
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ออนไลนเปนเว็บไซตที่มีรายละเอียดแสดงขอมูลสินคารูปภาพและรายละเอียดตาง ๆ รวมทั้งขอมูล

การติดตอในกรณีที่สนใจจะซื้อสินคาแตจะไมมีระบบเงินหรือสั่งซื้อสินคา 

2.  รานคาออนไลนเปนเว็บไซต E –Commerce ที่มีทั้งระบบการจัดการสินคาระบบตะกรา

สินคา Shopping Cart  ระบบการชําระเงินรวมถึงการขนสงสินคาครบสมบูรณแบบทําใหผูซื้อ

สามารถสั่งซือ้สินคาทําการชําระเงินผานเว็บไซตไดทันที 

3.  การประมูลสินคาเปนเว็บไซต E-Commerce ที่มีรูปแบบของการนําสินคาไปประมูลขาย

กัน โดยจะเปนการแขงขั้นในการเสนอราคาสินคาหากผูใดเสนอราคาสินคาไดสูงสุดในชวงเวลาที่

กําหนด ก็จะชนะการประมูลและสามารถซื้อสินคาชิ้นน้ันไปไดดวยราคาที่ไดกําหนดไวโดยสวน

ใหญสินคาที่นํามาประมูล  

 ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต (Internet) อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอร  

ที่กอต้ังขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนการนําคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอ

กัน มีชื่อเรียกสมัยน้ันวา “อารปาเน็ต” การเชื่อมตอคอมพิวเตอรจํานวนมากเขาดวยกัน กอใหเกิด

การแลกเปลี่ยนและการสื่อสารที่เปนประโยชนอยางมหาศาล สงผลใหอารปาเน็ตเติมโตอยาง

รวดเร็ว เพราะมีองคกรทางทหารและมหาวิทยาลัย นําเคร่ืองคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเครือขายเปน

จํานวนมาก ในป พ.ศ. 2532 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเครือขายมากกวา 10,000 เคร่ืองทั่ว

โลก และเครือขายน้ีไดถูกขนานนามใหมวา “ อินเทอรเน็ต ” 

 การสื่อสารขอมูลบนอินเตอรเน็ตจะมีขอกําหนดที่เปนมาตรฐาน หรือที่เรียกวา“โพรโตคอล 

(Protocol)”โดยพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ตจะใชโครงสรางแบบTCP/IPยอมาจาก 

“Transmission Control Protocol/Internet Protocol” (TCP/IP Model) ซึ่งเปนมาตรฐานที่วาดวยการ

กําหนดวิธีการติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร ทําใหคอมพิวเตอรภายในระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตสามารถเชื่อมตอเขาหากัน และติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 

 ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบการวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) คือ 

การศึกษาขั้นตอนตาง ๆ ของการทํางานและปญหาระบบงานหน่ึง ๆ และคนหาแนวทางการแกไข 

(Solutions) วางโครงสรางรูปแบบของระบบงาน (Design) เพื่อนํามาพัฒนาใหระบบงานที่วิเคราะห

และออกแบบมีประสิทธิภาพในแงการปฏิบัติมากที่สุด สวนการออกแบบระบบก็คือ การนําเอา

ความตองการของระบบมาเปนแบบแผนหรือเรียกวาพิมพเขียวโมเดลที่ใชสําหรับการพัฒนาระบบ

รูปแบบของภาพ เชน ไดอะแกรม (Diagram) หรือ แผนภูมิ (Chart) ดังน้ี 
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สัญลักษณระบบกระแสขอมูล ( Symbol ) 

สัญลักษณ ( Symbol ) ความหมาย ( Symbol Name ) 

 

Source Destination สัญลักษณสิ่งที่อยูภายนอกระบบ 

 

Process สัญลักษณการประมูล 

 

Data Store สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 
Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 

ตารางท่ี 2.1 แสดงสัญลักษณระบบกระแสขอมูล 

 

 แผนภาพแสดงการไหลกระแสของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) Data Flow Diagram 

เปนเคร่ืองมือของนักวิเคราะหระบบที่ชวยใหสามารถเขาใจกระบวนการทํางานของแตละหนวยงาน

ซึ่งทราบถึงการสงขอมูลการประสานงานระหวางกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินงานซึ่งเปน

แบบจําลองของระบบแสดงถึงการไหลของขอมูลทั้ง INPUT และ OUTPUT ระหวางระบบกับ

แหลงกําเนิดรวมทั้งปลายทางของการสงขอมูลซึ่งอาจจะเปนแผนกบุคคลหรือระบบอ่ืนโดยขึ้นอยู

กับระบบงานและการทํางานประสานงานภายในระบบน้ัน นอกจากน้ียังชวยใหรูถึงความตองการ

ขอมูลและขอบกพรอง(ปญหา)ในระบบงานเดิมเพื่อใชในการออกแบบการปฏิบัติงานในระบบใหม 

Data Flow Diagram (DFD) เปนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขอมูลในขณะไหลผานขบวนการ

ทํางานตาง ๆ ของระบบสารสนเทศ DFD จึงเปนโครงสรางของระบบงานสารสนเทศที่สื่อเขาใจใน

การทํางานของระบบงานในรูปแบบของความสัมพันธระหวางกระแสขอมูลและโปรเซสและขอมูล

ที่เปนผลจากการทํางานโปรเซส โดยโครงสรางจะเร่ิมจากระดับสูงสุดซึ้งจะแสดงสวนที่อยูภายนอก 
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สัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 

สัญลักษณ ชื่อเรียก ความหมาย 

 
Entity องคประกอบมูลฐาน 

 
Weak entity 

เอนทิต้ีที่ไมมี attribute 

เปนของตนเอง 

 
Relationship ความสัมพันธ 

 
Identifying relationship 

ความสัมพันธที่เกี่ยวพันธเพื่อผานไป

ยัง owner(ใชกับ weak entity) 

 
Attribute คุณสมบัติฉะเพราะของเอนทิต้ี 

 
Key attribute 

Attribute ของเอนทิต้ีที่คาของ 

Attribute ไมเทากัน 

 
Multi-valued attribute 

Attribute ของเอนทิต้ีหน่ึงที่มีคาได

มากกวา 1 คา 

 
Derived attribute 

Attribute ที่สามารถคํานวณหาคาได

จาก Attribute อ่ืน 

 

Composite attribute 
Attribute ที่สามารถแบงแยกออกเปน 

Attribute ยอยได 

ตางรางท่ี 2.2 แสดงสัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 
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ทฤษฎีการใชโปรแกรม 

โปรแกรม Photoshop CS6 

เคร่ืองมือ Photoshop CS6 จะแตกตางจากเวอรชั่นเกาไปบางเล็กนอยคือ โดยพื้นฐานจะ

คงเดิมแตจะปรับการใชงานใหดูงายขึ้น มีการเก็บรวบรวมเคร่ืองมือที่เกี่ยวของเอาไว ที่เดียวกัน เพิ่ม

ชุดเคร่ืองมือเขามาใหม และลดขึ้นตอนการทํางานใหนอยลง ทําใหใชงานงายและสะดวกยิ่งขึ้นใน

เวอรชั่นน้ีไดเพิ่มคําสั่ง และแถบเคร่ืองมือที่ใชบอย ๆ  วางแยกออกมากจากกลุมเคร่ืองมือเดิม เชน

เคร่ืองมือปรับมุมมอง เคร่ืองมือปรับแตภาพที่รวมอยูในพาเนลเดียวกัน เชน พาเนล Adjustments 

สวนการทํางานหลัก ๆ ยังคงอิงการใชงานเหมือนเวอรชั่นที่ผาน ๆ มาซึ่งหนาจอของ Photoshop 

รูปท่ี 2.2 หนาตางโปรแกรม Photoshop CS6 

รายละเอียดสวนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 

1.  Application (แอพพลิเคชั่นบาร) จะเปนแถบเคร่ืองมือที่เก็บปุมคําสั่งที่ใชงานบอย ๆ 

เอาไว เชนเปดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่ทํางานยอขยายภาพ, จัดเรียงวินโดวภาพและจัด

องคประกอบของเคร่ืองมือตามพื้นที่ใชงาน (Workspace) 

2.  Menu Bar (เมนูบาร) ประกอบดวยกลุมคําสั่งตาง ๆ ที่ใชจัดการกับไฟล, ทํางานกับรูปภาพ

และใชการปรับแตงการทํางานของโปรแกรมโดยแบงเมนูตามลักษณะงานนอกจากน้ีบางเมนูหลัก

จะมีเมนูยอยซอนอยู โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย ซึ่งคุณตองเปดเขาไปเพื่อเลือกคําสั่งภายในอีกที 

3.  Tool  (ทูล) หรือ กลองเคร่ืองมือ จะประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชในการวาด 

ตกแตง และแกไขภาพ เคร่ืองมือเหลาน้ีมีจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ทําหนาที่คลาย  

Application Menu 
Menu Bar 

Tool  Panel 

Menu  Stag
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กันไวในปุมเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยูบริเวณมุมดานลางดังภาพเพื่อบอกใหรูวาใน

ปุมน้ียังมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูดวย 

4.  Panel (พาเนล) เปนวินโดวยอย ๆ ที่ใชเลือกรายละเอียด หรือคําสั่งควบคุมการทํางานตาง 

ๆ ของโปรแกรมใน Photoshop มีพาเนลอยูเปนจํานวนมาก เชน พาเนล Color ใชสําหรับเลือกสี

พาเนล Info ใชแสดงคาสีตรงตําแหนงที่ชี้เมาสรวมถึงขนาด/ตําแหนงของพื้นที่ที่เลือกไว 

 

Tool Box 

 เปนสวนที่ใชเก็บเคร่ืองมือพื้นฐานในการทํางาน ในโปรแกรม สามารถเรียกใชชุดเคร่ืองมือ

ยอยโดยการคลิกรูปสามเหลี่ยมที่มุมดานลาง  

รูปท่ี 2.3 แสดง Tool Box 
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1. Marquee ใชสําหรับยายพื้นที่ที่เลือกไวของภาพ หรือยายภาพในเลเยอรหรือยายเสนไกด 

2. Lasso ใชเลือกพื้นที่บนภาพเปนแนวเขตแบบอิสระ 

3. Slice ใชตัดแบงภาพเพื่อบันทึกไฟลภาพยอย ๆ ที่เรียกวาสไลซ (Slice) สําหรับนําไปสราง

เว็บเพจ 

4. Healing Brush ใชตกแตงลบรอยตําหนิในภาพ 

5. Clone Stamp ใชทําสําเนาภาพ โดย Copy ภาพจากบริเวณอ่ืนมาระบาย หรือระบายดวย

ลวดลาย 

6. Eraser ใชลบภาพบางสวนที่ไมตองการ 

7. Blur ใชระบายภาพใหเบลอ 

8. Pen ใชวาดเสนพาธ (Path) 

9. Path Selection ใชเลือกและปรับแตงรูปทรงของเสนพาธ 

10. 3D Rotate tool ใชหมุนวัตถุตามแกน X ไดรอบดาน 360  องศา 

11. Hand ใชเลื่อนดูสวนตาง ๆ ของภาพ 

12. Move ใชสําหรับเลือกพื้นที่บนภาพเปนรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเปนแถว

คอลัมน  ขนาด 1 พกิเซล 

13. Quick Selection Tool เปนเคร่ืองมือที่ใชเลือกขอบเขตของวัตถุ 

14. Eyedropper ใชเลือกสีจากสีตาง ๆ บนภาพ 

15. Brush ใชระบายลงบนภาพ 

16. History Brush ใชระบายภาพดวยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผานมา หรือภาพของสถานะเดิมที่

บันทึก 

17. Gradient ใชเติมสีแบบไลระดับโทนสีหรือความทึบ 

18. Dodge ใชระบายเพื่อใหภาพสวางขึ้น 

19. Horizontal Type ใชพิมพตัวอักษรหรือขอความลงบนภาพ 

20. Rectangle ใชวาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสําเร็จรูป 

21. 3D Camera จัดการกลองงานดาน 3D ไมวาจะเปนการซูม หมุน เคลื่อน 

22. Zoom ใชยอหรือขยายมุมมองภาค 

23. Foreground Color, Set Background Color ใชสําหรับกําหนดส ี

24. เปนเคร่ืองมืออีกรูปแบบหน่ึงของการเลือกโดยใชสีเพื่อแยกความแตกตางระหวาง พื้นที่ที่

ถูกเลือกและพื้นที่ที่ไมถูกเลือก บริเวณที่มีสีแดงเปนเหมือนการใสหนากาก หามไมทําการ

ปรับแตงภาพบบริเวณน้ัน 
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โปรแกรม SQL Server หรือ Microsoft SQL Server 

คือระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (relation database management system หรือ 

RDBMS) ผลิตโดยบริษัท Microsoft เปนระบบฐานขอมูลแบบ Client/Server และรันอยูบนเคร่ืองที่

ใช Window NT ซึ่งใชภาษา T-SQL ในการดึงเรียกขอมูลดวยเหตุที่ขอมูลสวนใหญทั่วโลกเก็บไว

ในเคร่ืองที่ใช Microsoft Windows เปน Operating System จึงทําใหเปนการงายตอ Microsoft SQL 

ที่จะนําขอมูลที่อยูในรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และประกอบกับการที่ราคาถูก

และหางาย จึงเปนปจจัยหลักที่ทําให Microsoft SQL  จึงเปนระบบฐานขอมูลที่มักจะถูกเลือกใช 

โปรแกรม Dreamweaver CS6 

อะโดบี ดรีมวีฟเวอร (ADOBE DREAMWEAVER) หรือชื่อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีม

วีฟเวอร (Macromedia Dreamweaver) เปนโปรแกรมแกไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโคร

มีเดีย (ปจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส) สําหรับการออกแบบเว็บไซตใน

รูปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของสวนแกไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการ

รวมทั้งสองแบบเขาดวยกันแบบน้ี ทําให ดรีมวีฟเวอรเปนโปรแกรมที่แตกตางจากโปรแกรมอ่ืนๆ 

ในประเภทเดียวกัน ในชวงปลายปทศวรรษ 2533 จนถึงปพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอรมีสัดสวนตลาด

โปรแกรมแกไข HTML อยูมากกวา 70% ดรีมวีฟเวอรมีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และ

ไมโครซอฟทวินโดวส ดรีมวีฟเวอรยังสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผาน

โปรแกรมจําลองอยาง WINEได รุนลาสุดคือ ดรีมวีฟเวอร CS4 การเร่ิมกําหนดโครงสรางของเว็บ

กอนดําเนินการสรางเว็บเพจ ขั้นแรกควรกําหนดใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูใน Folder เดียวกัน 

เพื่องานตอการคนหาและจัดเก็บ ตัวอยางเชนการทําเว็บเพจของหนวยงานกอนอ่ืนเราควรสราง 

Folder  ชื่อขอหนวยงานกอนอาจเปนภาษาอังกฤษหรือไทยก็ไดแลวใน Folder หนวยงานคอยสราง 

Folder ยอยอีกที อาจจะประกอบดวยหลาย Folder ยอยเพื่อใชเห็บไฟลตาง ๆ เปนหมวกหมู เชน 

ไฟลรูปภาพ ไฟล HTML และไฟล Multimedia ตาง ๆ 

Dreamweaver เปนเคร่ืองมือการสรางเว็บที่มีประสิทธิภาพสูง ปจจุบัน Dreamweaver 

ไดพัฒนาเปน CS แลว เปนโปรแกรมสรางเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของคาย Adobe ซึ่งชวยใหผูที่

ตองการสรางเว็บไมตองเขียนภาษา HTML หรือโคดโปรแกรม หรือที่ศัพทเทคนิคเรียกวา 

“WYSIWYG” โปรแกรม Dreamweaver มีฟงกชั่นที่ทําใหผูใชสามารถจัดวางขอความ รูปภาพ ตา

ราว ฟอรม วีโอรวมถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บไดอยางสวยงามตามที่ผูใชตองการ โดยไมตอง

ใชภาษาสคริปตที่ยุงยากซับซอนเหมือนกอน Dreamweaver มีทั้งในระบบปฏิบัติการะบบยูนิกซ 

ผานโปรแกรมจําลองอยาง WINE ไดเวอรชั่นลาสุดของโปรแกรมตัวน้ี  

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML_Editor&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
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ความสามารถของ Adobe Dreamweaver CS6 

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

เว็บที่เราเขียนหนาจอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกับเว็บเพจจริง ๆ ชวยใหเราเขียนเว็บเพจ

งายขึ้น ไมตองเขียน Code HTML เอง 

2.  มีเคร่ืองมือในการชวยสรางเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุนสูง 

3.  สนับสนุนภาษาสคริปตตางๆ ทั้งฝง Client และ Server เชน Java, ASP, PHP 

4.  มีเคร่ืองมือในการ Upload หนาเว็บเพจไปที่เคร่ือง Server เพื่อทําการเผยแพรงานที่เรา

สรางในอินเทอรเน็ต โดยการสงผาน FTP หรือ โดยการใชโปรแกรม FTP ภายนอกชวย  

5.  รองรับมัลติมีเดีย เชน การใสเสียง, การแทรกไฟลวิดีโอ, การใชงานรวมกับโปรแกรม 

Flash , Fireworks Training 

6.  มีความสามารถทําการติดตอกับฐานขอมูล เพื่อเชื่อมตอกับเว็บไซต 

สวนประกอบ Adobe Dreamweaver CS6 

1.  เมนูบาร (Menu bar) เปนสวนที่ใชในการสรางและทํางานกับโปรแกรม ซึ่งมีการแบงเปน

กลุมคําสั่งตางๆ เปนหมวดหมูและเก็บไวเปนเมนู โดยในแตละเมนูก็จะมีเมนูยอยๆ ไวเรียกใชงาน

ตามตองการ 

2.  แถบเคร่ืองมือ (Insert bar) เปนสวนของการรวบรวมเคร่ืองมือที่ใชในการสรางวัตถุหรือ

องคประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจ ซึ่งแบงเปนกลุมๆ มีทั้งหมด 8 กลุม คือ 

- Common เปนกลุมเคร่ืองมือที่ใชงานบอยๆ ในการสรางเว็บเพจ เชน การแทรกตาราง การ

แทรกรูปภาพ เปนตน 

- Layout ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชจัดโครงสรางของเว็บเพจ เชน ตาราง เฟรม และ AP Element 

- Forms ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชสรางแบบฟอรมเพื่อรับขอมูลจากผูใชงานเว็บไซต เชน การ

สมัครสมาชิก เปนตน 

- Data ใชสําหรับวางคําสั่งที่ใชจัดการกับฐานขอมูลและนําฐานขอมูลออกมาแสดงบนหนา

เว็บเพจ 

- Spray ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชเทคโนโลยีของ Spray ในรูปแบบตางๆ 

- InContext Editing ใชสําหรับสรางพื้นที่เทมเพลตเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชในการ

แกไขเน้ือหา 

- Text ใชสําหรับจัดรูปแบบของขอความภายในเว็บเพจ เชน ตัวหนา ตัวเอียง หัวขอ บุลเล็ต 

และแทรกสัญลักษณตางๆ ได 
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- Favorites ใชสําหรับเพิ่มเคร่ืองมือที่เรียกใชงานบอยๆ โดยเพิ่มจากกลุมเคร่ืองมืออ่ืนๆ ได

โดยคลิกเมาสขวาบน Insert bar แลวเลือก Customize Favorites (ตัวอยางดานลางเปนการดึงเคร่ือง

ที่ใชงานบอยๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image) 

3.  หนาตางการทํางาน (Document Window) เปนบริเวณที่ใชในการออกแบบและสรางเว็บ

เพจตามตองการ ซึ่งสามารถแทรกขอความ รูปภาพ และวัตถุตางๆ ลงไปไดเลย 

4.  แถบสถานะ (Status bar) เปนสวนที่แสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่กําลังทําอยู เชน การ

ปรับขนาดการแสดงผลและเวลาที่ใชในการโหลดเว็บเพจน้ันๆ 

5.  Properties Inspector ใชในการกําหนดคาคุณสมบัติของหนาเว็บเพจและในสวนของวัตถุ

ตางๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงขึ้นมา เมื่อมีการคลิกเลือกวัตถุน้ันๆ 

6.  พาเนล (Panel) เปนหนาตางหรือชุดคําสั่งพิเศษที่ใชงานเฉพาะดาน เชน ฐานขอมูล ไฟล

งานตางๆ สรางการเชื่อมโยง รวมถึงเร่ืองการอัพโหลดไฟลงานขึ้นเซิรฟเวอร 

Database (ฐานขอมูล) 

ฐานขอมูล คือ ระบบที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบมี

ความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลาย

แฟมที่มีขอมูล เกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปดโอกาสใหผูใชสามารถใช

งานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลาน้ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟตแวรที่เปรียบเสมือน

สื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการ

ฐานขอมูล หรือ DBMS(data base management system)มีหนาที่ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงาย

สะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไข

ฐานขอมูล หรือการต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียด

ภายในโครงสรางของฐานขอมูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2161-dbms-%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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รูปท่ี 2.4 แสดงระบบโครงสรางของฐานขอมูล 

 

บิต (Bit) คือ ขอมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เปนขอมูลที่เคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและ

นําไปใชงานได ซึ่งไดแก เลข 0 หรือ เลข 1 เทาน้ัน 

ไบต (Byte) หรือ อักขระ (Character) ไดแก ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณพิเศษ 1 

ตัว เชน 0, 1, …, 9, A, B, …, Z และเคร่ืองหมายตางๆ ซึ่ง 1 ไบตจะเทากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ 1 

ตัว เปนตน 

ฟลด (Field) ไดแก ไบต หรือ อักขระต้ังแต 1 ตัวขึ้นไปรวมกันเปนฟลด เชน เลขประจําตัว 

ชื่อพนักงาน เปนตน 

เรคคอรด (Record) ไดแก ฟลดต้ังแต 1 ฟลด ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของรวมกันเปน

เรคคอรด เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว ยอดขาย ขอมูลของพนักงาน 1 คน เปน 1 เรคคอรด 

ไฟล (Files) หรือ แฟมขอมูล ไดแก เรคคอรดหลายๆ เรคคอรดรวมกัน ซึ่งเปนเร่ือง

เดียวกัน เชน ขอมูลของประวัติพนักงานแตละคนรวมกันทั้งหมดเปนไฟลหรือแฟมขอมูลเกี่ยวกับ

ประวัติพนักงานของบริษัท เปนตน 

ฐานขอมูล (Database) คือ การเก็บรวบรวมไฟลขอมูลหลายๆ ไฟลที่เกี่ยวของกันมารวมเขา

ดวยกัน เชน ไฟลขอมูลของแผนกตางๆ มารวมกันเปนฐานขอมูลของบริษัท เปนตน 

ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของใน

ระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะ

Record 

Database 

File 

Field 

Byte 

Bit 

A collection of related files 

A collection of related records 

A collection of related field 

A collection of related byte 

A collection of related bit 

A binary digit 0 or 1 
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มีการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลขึ้นนับไดวาปจจุบันเปนยุคของสารสนเทศ เปนที

ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชน

อยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องคกรที่มีขอมูล

ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนําขอมูลที่ตองการ

ออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังน้ันคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดเก็บ

ขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ทั้งน้ีโปรแกรมแต

ละโปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลขึ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญ

อยางมาก โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ที่ใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล 

จึงตองคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูล 

ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System) หรือที่เรียกวา ดีบีเอ็ม

เอส (DBMS) เปนกลุมโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในระบบติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล

เพื่อจัดการและควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ภายใน

ฐานขอมูล ซึ่งตางจากระบบแฟมขอมูลที่หนาที่เหลาน้ีจะเปนหนาที่ของโปรแกรมเมอร ในการ

ติดตอกับขอมูลในฐานขอมูลไมวาจะดวยการใชคําสั่งในกลุมดีเอ็มแอล  (DML) หรือ ดีดี

แอล (DDL) หรือจะดวยโปรแกรมตางๆ ทุกคําสั่งที่ใชกระทํากับขอมูลจะถูกดีบีเอ็มเอสนํามาแปล 

(คอมไพล) เปนการปฏิบัติการ (Operation) ตางๆ ภายใตคําสั่งน้ันๆ เพื่อนําไปกระทํากับตัวขอมูล

ภายในฐานขอมูลตอไป สําหรับสวนการทํางานตางๆ ภายในดีบีเอ็มเอสที่ทําหนาที่แปลคําสั่งไป

เปนการปฏิบัติการตาง ๆ กับขอมูลน้ัน 

รูปแบบของระบบฐานขอมูล 

1.  ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เปนการเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปนตาราง 

(Table) หรือเรียกวา รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเปน 2 มติิ คือเปนแถว (Row) และเปนคอลัมน 

(Column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางจะเชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวต (Attribute) หรือ

คอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยงขอมูล ตัวอยางเชน ตารางการลงทะเบียน ถา

ตองการทราบวานักเรียนรหัส 1001 ลงทะเบียนวิชาอะไรกี่หนวยกิต ก็สามารถนํารหัสวิชาในตาราง

นักเรียนไปตรวจสอบกับรหัสวิชา ซึ่งเปนคียหลักในตารางหลักสูตร เพื่อนําชื่อวิชาและจํานวน

หนวยกิตมาใชดังตาราง 

2.  ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะเปนการรวม

ระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียนแตละตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธคือ ใน

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว โดยระเบียนที่มีความสัมพันธกัน จะตองมีคาของ

ขอมูลในแอททริบิวตหน่ึงเหมือนกัน แตในฐานขอมูลแบบเครือขาย จะแสดงความสัมพันธอยาง

ชัดเจน โดยแสดงไวในโครงสรางตัวอยางเชน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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3. ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น (Hierarchical Database) ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปนโครงสราง

ที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบ Parent-Child Relationship Type หรือเปนโครงสราง

รูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลที่จัดเก็บในที่น้ี คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบดวยคาของเขตขอมูล 

(Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ น่ันเอง 

การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

การออกแบบฐานขอมูลในองคกรขนาดเล็กเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานอาจ

เปนเร่ืองที่ไมยุงยากนัก เน่ืองจากระบบและขั้นตอนการทํางานภายในองคกรไมซับซอน ปริมาณ

ขอมูลที่มีก็ไมมาก และจํานวนผูใชงานฐานขอมูลก็มีเพียงไมกี่คน หากทวาในองคกรขนาดใหญ ซึ่ง

มีระบบและขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน รวมทั้งมีปริมาณขอมูลและผูใชงานจํานวนมาก การ

ออกแบบฐานขอมูลจะเปนเร่ืองที่มีความละเอียดซับซอน และตองใชเวลาในการดําเนินการนาน

พอควรทีเดียว ทั้งน้ี ฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมจะสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของผูใชงานภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรได ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานขององคกรมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เปนผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลภายใน

องคกรทั้งน้ี การออกแบบฐานขอมูลที่นําซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลมาชวยในการดําเนินการ  

จําแนกได 6 ขั้นตอน คือ 

1. การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล 

2. การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 

3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 

4. การนําฐานขอมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการฐานขอมูล 

5. การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 

6. การนําฐานขอมูลไปใชและการประเมินผล 

ทฤษฏี HTML 

คือ ภาษาหลักที่ใชในการเขียนเว็บเพจ โดยใช Tag ในการกําหนดการแสดงผลHTML 

ยอมาจากคําวา Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอความที่เชื่อมตอกันผานลิ้ง 

(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช Tag ในการกําหนดการแสดงผลสิ่งตางๆที่แสดง

อยูบนเว็บเพจ ดังน้ัน HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช Tag ในการกําหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ตางก็

เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผาน Hyperlink น่ันเอง 

ทฤษฏี PHP 

PHP เกิดในป 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอรอเมริกันไดคิดคนเคร่ืองมือที่ใช

ในการพัฒนาเว็บสวนตัวของเขา โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal Home 
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Page และไดสรางสวนติดตอกับฐานขอมูลที่ชื่อวา Form Interpreter ( FI ) รวมทั้งสอง

สวน เรียกวา PHP/FI ซึ่งก็เปนจุดเร่ิมตนของ PHP มีคนที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของเขาแลวเกิดชอบ

จึงติดตอขอเอาโคดไปใชบางและนําไปพัฒนาตอ ในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความ

นิยมขึ้นเปนอยางมากภายใน 3 ปมีเว็บไซตที่ใช PHP/FIในการติดตอฐานขอมูลและแสดงผลแบบ 

ไดนามิกและอ่ืนๆ มากกวา 50,000 ไซต PHP2 (ในตอนน้ันใชชื่อวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-

1997 Rasmus Lerdorf ไดมีผูที่มาชวยพัฒนาอีก 2 คนคือ Zee Suraski และ Andi Gutmans ชาว

อิสราเอล ซึ่งปรับปรุงโคดของ Lerdorf ใหมโดยใช C++ ใหมีความสามารถจัดการเกี่ยวกับ

แบบฟอรมขอมูลที่ถูกสรางมาจากภาษา HTML และ สนับสนุนการติดตอกับโปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูล MySQL จึงทําให PHP เร่ิมถูกใชมากขึ้นอยางรวดเร็ว และเร่ิมมีผูสนับสนุนการใชงาน 

PHP มากขึ้น โดยในปลายป 1996 PHP ถูกนําไปใชประมาณ 15,000 เว็บทั่วโลก และเพิ่มจํานวนขึ้น

เร่ือยๆ ตอมามีผูชวยพัฒนาอีก 3 คน คือ Stig Bakken รับผิดชอบความสามารถในการติดตอ Oracle, 

Shane Caraveo รับผิดชอบดูแล PHP บน Winddow9z/NT, และ Jim Winstead รับผิดชอบการตรวจ

ความบกพรองตางๆ และไดเปลี่ยนชื่อเปน Professional Home Page ในเวอรชั่นที่ 2PHP 3 ออกมา

ในชวงระหวางเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 มีคุณสมบัติเดนคือ สนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง 

Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซิรฟเวอรอยาง iis, pws, apache, omni http  sql 

Sever,MySQL,mSQL,Oracle,Informix,ODBCPHP4 ต้ังแต 1999–2007 ซึ่งไดเพิ่ม Functionsการ

ทํางานในดานตางๆ ใหมากและงายขึ้นโดย บริษัท Zend ซึ่งมี Zeev และ Andi Gutmans ไดรวม

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

embed script interpreter ในปจจุบันมีคนไดใช PHP สูงกวา 5,100,000 ไซตในทั่วโลก และผูพัฒนา

ไดต้ังชื่อของ PHP ใหมวา PHP: Hypertext Preprocessor ซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟส

เซอร สําหรับ ไฮเปอรเท็กซ PHP5 ต้ังแต 2007–ปจจุบันมีไดเพิ่ม Functions การทํางานในดานตางๆ

เชน Object Oriented Model 

ลักษณะเดนของ PHP 

1. สามารถใชไดฟรี 

2. PHP เปนโปรแกรมว่ิงขาง Sever ดังน้ันขีดความสามารถไมจํากัด 

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

4. เรียนรูงายเน่ืองจาก PHP ฝงเขาไปใน HTML และใชโครงสรางและไวยากรณภาษางาย  

 5. ใชรวมกับ XML ไดทันที 

6. ใชกับระบบแฟมขอมูลได 

 7. ใชกับขอมูลตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8. ใชกับโครงสรางขอมูลใชไดแบบ Scalar, Array, Associative array 
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โปรแกรมฐานขอมูลท่ีนิยมใช 

 โปรแกรมฐานขอมูล เปนโปรแกรมหรือซอฟแวรที่ชวยจัดการขอมูลหรือรายการตาง ๆ ที่

อยูในฐานขอมูล ไมวาจะเปนการจัดเก็บ การเรียกใช การปรับปรุงขอมูลโปรแกรมฐานขอมูล จะ

ชวยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานขอมูลที่นิยมใชมีอยูดวยกันหลาย

ตัว เชน Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เปนตน โดยแตละโปรแกรมจะมี

ความสามารถตางกัน บางโปรแกรมใชงายแตจะจํากัดขอบเขตการใชงาน บงโปรแกรมใชงานยาก

กวา แตจะมีความสามารถในการทํางานมากกวาโปรแกรม Access นับเปนโปรแกรมที่นิยมใชกัน

มากในขณะน้ี โดยเฉพาะในระบบฐานขอมูลขนาดใหญ สามารถสรางแบบฟอรมที่ตองการจะ

เรียกดูขอมูลในฐานขอมูล หลังจากบันทึกขอมูลในฐานขอมูลเรียบรอยแลว จะสามารถคนหาหรือ

เรียกดูขอมูลจากเขตขอมูลใดก็ได นอกจากน้ี Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดย

การกําหนดรหัสผานเพื่อปองกันความปลอดภัยของขอมูลในระบบไดดวย 

 โปรแกรม FoxPro เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีผูใชงานมากที่สุด เน่ืองจากใชงายทั้งวิธีการ

เรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกตโปรแกรมขึ้นใชงาน โปรแกรมที่เขียนดวย FoxPro จะ

สามารถใชกลับ dBase คําสั่งและฟงกชั่นตาง ๆ ใน dBase จะสามารถใชงานบน FoxPro ได 

นอกจากน้ีใน FoxPro ยังมีเคร่ืองมือชวยในการเขียนโปรแกรม เชน การสรางรายงาน 

โปรแกรม dBase เปนโปรแกรมฐานขอมูลชนิดหน่ึงการใชงานจะคลายกับโปรแกรม FoxPro ขอมูล

รายงานที่อยูในไฟลบน dBase จะสามารถสงไปประมวลผลในโปรแกรม Word Processor ได และ

แมแต Excel ก็สามารถอานไฟล .DBF ที่สรางขึ้นโดยโปรแกรม dBase ไดดวย 

 โปรแกรม SQL เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีโครงสรางของภาษาที่เขาใจงาย ไมซับซอน มี

ประสิทธิภาพการทํางานสูง สามารถทํางานที่ซับซอนไดโดยใชคําสั่งเพียงไมกี่คําสั่ง โปรแกรม 

SQL จึงเหมาะที่จะใชกับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และเปนภาษาหน่ึงที่มีผูนิยมใชกันมาก 

โดยทั่วไปโปรแกรมฐานขอมูลของบริษัทตาง ๆ ที่มีใชอยูในปจจุบัน เชน Oracle, DB2 ก็มักจะมี

คําสั่ง SQL ที่ตางจากมาตรฐานไปบางเพื่อใหเปนจุดเดนของแตละโปรแกรมไปความสําคัญของการ

ประมวลผลแบบระบบฐานขอมูลจากการจัดเก็บขอมูลรวมเปนฐานขอมูลจะกอใหเกิดประโยชน

ดังน้ี 

 1. สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได 

การเก็บขอมูลนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่ทําใหเกิดความซ้ําซอน (Redundancy) ดังน้ันการนําขอมูลมา

รวมกันเก็บไวในฐานขอมูล จะชวยลดปญหาการเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได โดยระบบจัดการ

ฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) จะชวยควบคุมความซ้ําซอนไดเน่ืองจาก

ระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบไดตลอดเวลาวามีขอมูลซ้ําซอนกันอยูที่ใดบาง 
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 2. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลไดหากมีการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่และมี

การปรับปรุงขอมูลเดียวกันน้ี แตปรับปรุงไมครบทุกที่ที่มีขอมูลอยูก็จะทําใหเกิดปญหาขอมูลชนิด

เดียวกันอาจมีคาไมเหมือนกันในแตละที่ที่เก็บขอมูลอยู จึงกอใหเกิดความขัดแยงของขอมูลขึ้น  

 3. สามารถใชขอมูลรวมกันไดฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน ดังน้ันหาก 

ผูใชตองการใชขอมูลในฐานขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลตาง ๆ ก็จะทําไดโดยงาย 

 4. สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลบางคร้ังพบวาการจัดเก็บขอมูลใน

ฐานขอมูลอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เชน จากการที่ผูปอนขอมูลปอนขอมูลผิดพลาดคือปอนจาก

ตัวเลขหน่ึงไปเปนอีกตัวเลขหน่ึงโดยเฉพาะกรณีผูใชหลายคนตองใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกัน

หากผูใชคนใดคนหน่ึงแกไขขอมูลผิดพลาดก็ทําใหผูใชผูอ่ืนไดรับผลกระทบตามไปดวยในระบบ

การจัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถใสกฎเกณฑเพื่อควมคุมการผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

 5. สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลไดการเก็บขอมูลรวมกันไวใน

ฐานขอมูลจะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดรวมมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บขอมูล

ใหเปนไปในลักษณะเดียวกันได เชน การกําหนดรูปแบบการเขียนวันที่ในลักษณะ วัน/เดือน/ป 

หรือ ป/เดือน/วัน ทั้งน้ีจะมีผูคอยบริหารฐานขอมูลที่เราเรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล (Database 

Administrator: DBA) เปนผูกําหนดมาตรฐานตาง ๆ 

 6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลไดระบบความปลอดภัยในที่น้ี เปนการ

ปองกันไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิมาใช หรือมาเห็นขอมูลบางอยางในระบบผูบริหารฐานขอมูลจะ

สามารถกําหนดระดับการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม 

 7. เกิดความเปนอิสระของขอมูลในระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่

เปนตัวเชื่อมโยงกับฐานขอมูล โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกคร้ัง ดังน้ัน

การแกไขขอมูลบางคร้ัง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเทาน้ัน

สวนโปรแกรมที่ไมไดเรียกใชขอมูลดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎีส ี

 สีเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิต นับแตสมัยดึกดําบรรพจนถึงปจจุบัน ไดนําสีมาใชให

เกิดประโยชนโดยใชเปนสัญลักษณในการถายทอดความหมายอยางใดอยางหน่ึงสีจึงเปนสิ่งที่ควร

ศึกษาเพื่อใชประโยชนกับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายที่แวดลอมตัวเราประกอบไปดวยสี

ทั้งสิ้นในงานศิลปะมีสีเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงและในวิถีชีวิตของเราสีเปนองคประกอบที่

มีอิทธิพลตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจของแมสี ประกอบดวย สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน ซึ่ง

เมื่อนําแมสีทั้งสามมาผสมกันในอัตราสวนตาง ๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมามากมาย ซึ่งประโยชน จากการที่

เรานําสีผสมกันทําใหเรา สามารถเลือกสีตาง ๆ มาใชไดตามความพอใจ สรางสรรคผลงานศิลปะ 
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รูปท่ี 2.5 ภาพแสดงวงจรของสีที่เกิดจากการนําแมสีมาผสมกัน 

 

 การเกิดสีดังภาพ เกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน ในอัตราสวนตาง ๆ กัน ซึ่งสรุปไดดังน้ี

สีขั้นที่ 1 (Primary Color) คือสีพื้นฐานมีแมสี 3 สี 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 สีพื้นฐานแมสี 

 1. สีแดง 

 2. สีเหลือง 

 3. สีนํ้าเงิน 

 สีขั้นที่ 2 (Binary Color) คือ สีที่เกิดจากการนําเอาสีขั้นที่ 1 หรือ แมสีมาผสมกันใน

อัตราสวนเทากันจะทําใหเกิดสีใหม 3 สีไดแก 

1. สีเขียว เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีนํ้าเงิน มาผสมกันในอัตราสวนเทา ๆ กัน 

2. สีสม เกิดจากการนําเอา สีเหลือง กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนเทา ๆ กัน 

3. สีมวง เกิดจากการนําเอา สีนํ้าเงิน กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราสวนเทา ๆ กัน 

สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันระหวางสีของแมสีขั้นที่ 2 จะเกิดสีขึ้นอีก 

6 สีไดแก 
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รูปท่ี 2.7 สีเหลืองแกมสีเขียว 

- สีเหลืองแกมสีเขียว เกิดจากการผสมกันระหวางสีเหลืองกับสีเขียวอยางละเทา ๆ กัน 

 

 

รูปท่ี 2.8 สีนํ้าเงินแกมสีมวง 

- สีนํ้าเงินแกมสีมวง เกิดจากการผสมกันระหวางสีนํ้าเงินกับสีมวงอยางละเทา ๆ กัน 

 

 

รูปท่ี 2.9 สีแดงแกมสีมวง 

- สีแดงแกมสีมวง เกิดจากการผสมสีกันระหวางสีแดงกับสีมวงอยางละเทา ๆ กัน 

 

 

รูปท่ี 2.10 สีแดงแกมสีสม 

- สีแดงแกมสีสม เกิดจากการผสมสีกันระหวางสีแดงกับสีสมอยางละเทา ๆ กัน 
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รูปท่ี 2.11 สีเหลืองแกมสีสม 

- สีเหลืองแกมสีสม เกิดจากการผสมกันระหวางสีเหลืองกับสีสมอยางละเทา ๆ กัน 

 

 

รูปท่ี 2.12 สีนํ้าเงินแกมสีเขียว 

 - สีนํ้าเงินแกมสีเขียว เกิดจากการผสมกันระหวางสีนํ้าเงินกับสีเขียวอยางละเทา ๆ กัน 

คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

 - สีแทหรือความเปนสี (Hue) หมายถึง สีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติทั้ง 12 สี สีที่เราเห็นอยูทุก

วันน้ีแบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึงสีมวง คือ 

 - สีรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรงต่ืนเตนประกอบดวย สีเหลือง สีมวง สีเหลือง-

สม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงสม 

 - สีเย็น (Cool Color) ใหความรูสึกเย็นสงบ สบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สี

เขียว สีนํ้าเงินเขียว สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน สีมวง เราจะเห็นวา สีเหลืองและสีมวง เปนสีที่อยูไดทั้ง 2 

วรรณะ คือ เปนสีกลาง เปนไดทั้งสีรอนและสีเย็น 

ความเขมของสี (Intensity) 

 เกิดจาก สีแท คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสี เปนสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑและ

ไมถูกผสมดวยสีกลางหรือสีอ่ืนๆ จะมีคาความเขมสูงสุด หรือแรงจัดที่สุด เปนคาความแทของสีที่

ไมถูกเจือปน เมื่อสีเหลาน้ี อยูทามกลางสีอ่ืน ๆ ที่ถูกผสมใหเขมขนขึ้น หรือออนลง ใหมืดหมนหรือ 

เปลี่ยนคาไปแลว สีแทจะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาใหเห็น อยางชัดเจน ซึ่งจะทําใหเกิดจุด

สนใจขึ้นในผลงานลักษณะเชนน้ี เหมือนกับ ดอกเฟองฟาสีชมพูสด หรือบานเย็น ที่อยูทามกลางใบ

เฟองฟาที่เขียวจัด ๆ หรือ พลุที่จุดสองสวางในยามเทศกาล ตัดกับสี มืด ๆ ทึบ ๆ ของทองฟายามค่ํา

คืน เปนตน 
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นํ้าหนักของสี (Value) 

 เปนการใชสีโดยมีคานํ้าหนักในระดับตาง ๆ กัน และมีสีหลาย ๆ สี ซึ่งถาเปนสีเดียวก็จะมี

ลักษณะเปนสีเอกรงค การใชคานํ้าหนักของสี จะทําใหเกิดความกลมกลืน เกิดระยะใกลไกล ต้ืนลึก 

ถามีคานํ้าหนักหลาย ๆ ระดับสีก็จะกลมกลืนกันมากขึ้นแตถามีเพียง 1 – 2 ระดับที่หางกัน จะทําให

เกิดความแตกตาง 

ความรูสึกของสี 

 การใชวรรณะรอนเชนสีแดง ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน ทาทาย เคลื่อนไหวสิ่งตางๆ ที่เรา

สัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน การแตง

กาย บานที่อยูอาศัย เคร่ืองใชตางๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง

กับหลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึกเกี่ยวกับสี

สามารถจําแนกออกไดดังน้ี 
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สีกับการออกแบบ 

รูป สี ความหมาย 
 

สีแดง 
ใหความรูสึกรอนรุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ต่ืนเตน เราใจ  

มีพลัง ความอุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ อันตราย 
 

สีสม 
ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึก

คะนอง การปดปลอย ความเปร้ียว การระวัง 
 

สีเหลือง ใหความรูสึกแจมใส ความสดใส ความราเริง ความมีชีวิตใหม ความสุข 

 

สีเขียว 
ใหความรูสึกสงบ เงียบ รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย ธรรมชาติ 

ความสุขุม เยือกเย็น 
 

สีนํ้าเงิน 
ใหความรูสึกสงบเงียบ สุขุม สุภาพ ละเอียด สงางาม มีศักด์ิศรี เปน

ระเบียบถอมตน 
 

สีมวง 
ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม มีอํานาจความรัก ความเศราความสงบ 

ความผิดหวัง ความสูงศักด์ิ 
 

สีฟา 
ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย 

ความสวาง 
 

สีดํา 
ใหความรูสึก มืด ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย โหดราย 

อดทน หนักแนน เขมแข็ง มีพลังความเศรา 
 

สีชมพ ู
ใหความรูสึกอบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก ความนารัก 

ความสดใส 

 

 

สีทอง 

 

ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความมั่งคั่ง 

ความเจริญรุงเรือง 

ตารางท่ี 2.3 ความรูสึกของสี 
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ผูสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชสีโดยตรงมัณฑนากรจะคิดคนสี

ขึ้นมาเพื่อใชในงานตกแตงคนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคน

สีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับความคิดและจิตนาการของตนแลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อความ

งามความสุขสําหรับเรามิไดหรือสีที่ใชสําหรับการออกแบบน้ันถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรง

ตามความตองการของเรา มีหลักในการใชกวางๆ อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกันและใชสี

ตัดกัน 

 การใชสีกลมกลืนกัน การใชสีใหกลมกลืนกันเปนการใชสีหรือนํ้าหนักของสีใหใกลเคียง

กันหรือคลายคลึงกันเชน การใชสีแบบเอกรงคเปนการใชสีสีเดียวที่นํ้าหนักออนแกหลายระดับการ

ใชสีขางเคียงเปนการใชสีที่เคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง สีมวงแดง การใชสี

ใกลเคียงเปนการใชสีที่อยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น  

(warm tone colors and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว 

 การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก

ในงานออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมีอยูดวยกัน 

6 คูสีคือ 

- สีเหลือง ตรงขามกับสีมวง 

- สีสม ตรงขามกับ สีนํ้าเงิน 

- สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

- สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงนํ้าเงิน 

- สีสมแดง ตรงขามกับ สีนํ้าเงินเขียว 

- สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว 

 การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมี

ปริมาณตางกัน เชน ใชสีแดง 20% สีเขียว 80% หรือ ใชเน้ือสีผสมในกันและกันหรือใชสีหน่ึงสีใด

ผสมกับสีคูที่ตัดกันดวยปริมาณเล็กนอยรวมทั้งการเอาสีที่ตัดกันมาทําเปนลวดลายเล็ก ๆ สลับกันใน

ผลงานชิ้นหน่ึง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอยางใดอยางหน่ึงหรืออาจจะใชพรอม

กันทั้ง 2 อยางน้ีแลวแตความตองการและความคิดสรางสรรคของเราไมมีหลักการหรือรูปแบบที่

ตายตัวในงานออกแบบหรือการจัดภาพหากเราหากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน 

หรือ วรรณะเย็นเราจะสามารถควบคุมและสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืนงดงามได

งายขึ้นเพราะสีมีอิทธิพลตอ มวล ปริมาตร และชองวางสีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน 

หรือ ขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหเกิดจุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันไดเราใน

ฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆของสีไปประยุกตใชใหสอดคลองกับเปาหมายในงานของเรา

เพราะสีมีผลตอการออกแบบคือ 
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- สรางความความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณและภูมิหลัง

ของแตละคนสีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดไดการใชสีภายในหรือภายนอกอาคารจะมี

ผลตอการสัมผัสและสรางบรรยากาศได 

 - สรางความนาสนใจสีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบจะชวยสรางความประทับใจ

และความนาสนใจเปนอันดับแรกที่พบเห็น 

 - สีบอกสัญลักษณของวัตถุซึ่งเกิดจากประสบการณหรือภูมิหลัง เชนสีแดงสัญลักษณของ

ไฟหรืออันตรายสีเขียวแทนพืชหรือความปลอดภัยเปนตน 

 - สีชวยใหเกิดการรับรูการออกแบบตองการใหผูพบเห็นเกิดการจดจําใจรูปแบบและผลงาน

หรือเกิดความประทับใจ การใชสีจะตองสะดุดตา และมีเอกภาพ 

 

ระบบงานท่ีเกี่ยวของ  

 นางสาวสุดารัตน สําเริง(2561) โครงการขายสินคาออนไลนประเภทเสื้อผาเด็ก , การจัดทํา

โครงการน้ีมีการสมัครสมาชิกมีการคํานวณราคาสินคาอัตโนมัติ มีการพิมพใบเสร็จใหกับลูกคาที่

ตองการใบเสร็จ 

นายสกุณพิมพ ทิพยรัตน และ นายวชิระ ขาวพันธุ(2561) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล ในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับระบบขายสินคาออนไลนเว็บไซต

อุปกรณกีฬาบาสเกตบอล จัดทําเพื่อใหผูสนใจไดซื้อสินคาหรืออุปกรณเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล 

โดยการสั่งซื้อผานทางเว็บไซตไดอยางสะดวกสบายมีคุณภาพและความทันสมัย ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคา 

นางสาวพิมพชนก ดาบทอง และ นางสาววชิรินพรา วงษศรีชัย(2561) โครงการขายสินคา

ออนไลนประเภทเคร่ืองเงินในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับระบบขายสินคาออนไลนประเภท

เคร่ืองเงิน พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกขอมูลของการซื้อสินคา ลบขอมูลที่ไมตองการสามารถยอนดู

การสั่งซื้อสินคารายการเกาได พัฒนาโปรแกรมใหงายตอการใชงาน เพื่อใหทุกคนใชงานได

สะดวกสบาย 

 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

 1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการทําเว็บไซต 

 2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแตงภาพ 

 3. โปรแกรม Xampp ในการจําลองเคร่ือง Server 

 4. โปรแกรม PHP My Admin ในการทําฐานขอมูล 



 
 

บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน(Flow Chart) 

 

 

น ตม่ ิ รเน ตม่ ิ รเ

 ตซไป็วเ สูา  ขเ ตซไป็วเ สูา  ขเ

นิอคอ็ลนิอคอ็ล

 ตซไป็ วเ า  นห ตซไป็ วเ า  นห

 ชใ  ู ผลู มอ ขกอร ก ชใ  ู ผลู มอ ขกอร ก

กิ ชา มสรคั มสกิ ชา มสรคั มส
รคั มสรา กลู มอ ขกอรกรคั มสรา กลู มอ ขกอรก

ตรวจสอบตรวจสอบ

ตรวจสอบตรวจสอบ

กทึนบั

จ็ รเ า ํ สรคั มสา  นหงดสแจ็ รเ า ํ สรคั มสา  นหงดสแ

บบะร สูา  ขเบบะร สูา  ขเ

า คนิ สกอ ื ลเา คนิ สกอ ื ลเ

า คนิ สอ ้ ซืา คนิ สอ ้ ซื
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N
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รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน(Flow Chart) 
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า คาร ณว นาํ คา คาร ณว นาํ ค

นัย นิยนัย นิย

นา งาํ ทรากบจนา งาํ ทรากบจ

Y

 N

AA

แสดงใบเสร็จแสดงใบเสร็จ
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1. Flowchart การสมัครสมาชิก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 (Flowchart) การสมัครสมาชิก 

 

Y 
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2. Flowchart การเขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 (Flowchart) การเขาสูระบบ 
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- กิ ชา มสรคั มส

า คกลู
0

ปไว ่ ั ทอื สงั นหยา ขบบะร บบะรลแู ด ู ผ

- บบะร สูา  ขเ

- า คนิ สมชกอ ื ลเ

- กชิา มสลู มอข

- า คนิสลูมอข

- อ้ื ซง่ ั สรา กลู มอข

- กชิา มสลู มอข

- า คนิสลูมอข

- อ้ื ซง่ ั สรา กลู มอข

- รายละเอียดสมาชิก

- า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

- อ้ ื ซง่ ั สรา กดยี อเะลยาร

3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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3.3 แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) 

       1. Data Flow Diagram Level 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบการขายหนังสือทั่วไป 
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2. Data Flow Diagram Leve l 1 Process 1 

 

 

รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบรายการสินคา 
 

3. Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

 

 

รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ระบบสมัครสมาชิก 
 

4. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

 

 

รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 ระบบการเขาสูระบบ 
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5. Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

 

รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 ระบบ ยืนยันการสั่งซื้อ 

 

6. Data Flow Diagram Level 1 Process 5 

 

รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1 Process 5 ระบบการชําระเงิน 
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7. Data Flow Diagram Level 1 Process 6 

 

รูปท่ี 3.11 Data Flow Diagram Level 1 Process 6 ขอมูลใบเสร็จ 
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3.4 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

 

รูปท่ี 3.12 E-R Diagram ระบบการขายหนังสือทั่วไป 
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3.5 พจนานุกรมขอมูล Data Dictionary 

 ออกแบบฐานขอมูล ระบบขายสินคาออนไลนประเภทหนังสือออนไลน 

ตารางขอมูลสมาชิก(tb_member) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

bs_id Int 5 รหัสลูกคา PK 

bs_user varchar 20 ชื่อผูเขาใช  

bs_password varchar 20 รหัสผูเขาใช  

bs_status enum('ADMIN', 'USER') 2 ผูดูแลหรือลูกคา  

bs_name varchar 60 ชื่อ-นามสกุล  

bs_phone int 10 โทรศัพท  

bs_address varchar 60 ที่อยู  

ตารางท่ี 3.1 ตารางขอมูลสมาชิก 

ตารางขอมูลสินคา(tb_product) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหต ุ

book_id Int 5 รหัสสินคา PK 

book_name varchar  30 ชื่อสินคา  

book_price  varchar  10 ราคา  

book_detail text  รายละเอียดสินคา  

book_img varchar  50 รูปสินคา  

ตารางท่ี 3.2 ตารางขอมูลสินคา 
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ตารางขอมูลผูดูแลระบบ(tb_admin) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหต ุ

admin_id int 5 รหัสผูดูแลระบบ PK 

admin_name varchar 20 ชื่อผูดูแลระบบ  

admin_password varchar 20 รหัสผูดูแลระบบ  

admin_profile varchar 20 ชื่อผูดูแลระบบ  

ตารางท่ี 3.3 ตารางขอมูลผูดูแลระบบ 

ตารางขอมูลประเภทสินคา(tb_type) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหต ุ

id_type int 5 รหัสประเภทสินคา PK 

name_type varchar 60 ชื่อประเภทสินคา  

ตารางท่ี 3.4 ตารางประเภทสินคา 
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ตารางขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ(tb_order) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหต ุ

id_order int 5 รหัสการสั่งซื้อ PK 

amount_order varchar 60 จํานวนสินคาที่สั่งซื้อ  

price_order varchar 10 ราคาสินคา  

total_order varchar 15 ราคารวมสินคาทั้งหมด  

ตารางท่ี 3.5 ตารางขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินคา 

ตารางขอมูลรายละเอียดใบเสร็จ(tb_receipt) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

id_receipt int 5 รหัสกํากับใบเสร็จ PK 

price_receipt varchar 10 ราคาที่สั่งซื้อ  

time_receipt varchar 10 เวลาที่สั่งซื้อ  

ตารางท่ี 3.6 ตารางขอมูลรายละเอียดใบเสร็จ 
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3.6 การออกแบบ Site map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 การออกแบบ Site Map 
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3.7 การออกแบบ Story Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.14 แสดงหนา Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.15 แสดงหนา home 
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รูปท่ี 3.16 แสดงหนา Login 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.17 แสดงหนา Register 
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3.18 แสดงหนา book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.19 แสดงหนา Contact 
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3.8 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

1. ขอมูลสมาชิก 

2. ขอมูลสินคา 

3. การตรวจสอบสินคา 

4. การเลือกซื้อสินคา 

5. การยืนยันการสั่งซื้อ 

 

3.9 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Data) 

1. หนาจอคอมพิวเตอร คือ รูปแบบของเว็บไซตที่สมบูรณ 

2. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร คือ การนําเสนอการสอบวิชาโครงการ 

3. เคร่ือง Printer คือ ในการจัดทําเอกสารโครงการ 

4. ผลการตรวจสอบสินคา 
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บทที ่4 

การพัฒนาระบบเว็บไซตธุรกิจขายสินคาออนไลนประเภท หนังสือทั่วไป 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

 1. หนวยความจํา (RAM) DDR3/1600 KINGSTON  HYPERX FURY BLUE4GB. 

 2. การดจอ AMD Radeon r5 m225 with 2 GB. Dedicated VRAM 

 3. หนวยประมวลผล (CPU) AMD Quad-core Processor A4-6210 (1.8 GHz) 

 4. ความจุของพื้นที่ (HARDDISK)WD SATA-3 BLUE 1000 GB. 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา 

 1.โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชในการทํา Logo และ Banner ของเว็บไซต 

 2.โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการสรางเว็บไซต 

 4.โปรแกรม SQL Server ใชสําหรับเชื่อมตอฐานขอมูล 

 5.โปรแกรม xampp 7.4.1 

 6.  ภ า ษ า  PHP ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร สั่ ง ซื้ อ สิ น ค า
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 

 โปรแกรม Xampp 7.4.1 

  รูปท่ี 4.1  double click ที่ตัวโปรแกรม Xampp-windows-x64-7.4.1 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนาตางแจงเตือน ในการติดต้ังโปรแกรม กด Next > เพื่อดําเนินการติดต้ัง 
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รูปท่ี 4.3 รอการดําเนินการติดต้ังโปรแกรม 

 

รูปท่ี 4.4 กด Finish เพื่อเปนการเสร็จสิ้นการติดต้ังโปรแกรม 
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4.4 วิธีการติดตั้งระบบฐานขอมูลลงในเคร่ืองเซิฟเวอร 

รูปท่ี 4.5 เปดโปรแกรม Xampp ขึ้นมาจะไดหนาตาง Control Panel 

รูปท่ี 4.6 เปด Apache กับ MySQL ที่จะใช โดยกดไปที่คําวา Start 
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รูปท่ี 4.7 แลวกดปุม Admin ที่ MySQL เพื่อเปนการรันหนาตาง Localhost ขึ้นมา 

รูปท่ี 4.8 แสดงหนาตาง Localhost ที่อยู http://localhost/phpmyadmin/  

 

 

 

http://localhost/phpmyadmin/
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รู

ป

ท่ี

 

4

.

9

 

ม

า

ที่

หนา Databases ใหพิมพชื่อ database วา “db_book” แลวกด Create เพื่อ

เปนการสรางฐานขอมูล 

รูปท่ี 4.10 เมื่อทําการกด Create และหนาจอจะปรากฏดังภาพแลวแสดงวาไดสราง      

โฟลเดอรของฐานขอมูลเรียบรอยแลว 
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รู

ป

ท่ี

 

4

.

1

1

 

ค

ลิกเลือกที่ “Import”  จากน้ัน คลิก “ เลือกไฟล ” เพื่อทําการนํา

ฐานขอมูลของโปรแกรมมาลงภายในเซิฟเวอรของเคร่ือง 

รูปท่ี 4.12 เมื่อคลิกปุม เลือกไฟล จะปรากฏหนาตางขึ้น ใหทําการเปดโฟลเดอร

ไฟล งานที่ลงไวในเคร่ือง จากน้ันเลือกไฟล db_book.sql แลวกด Open 

เพื่อเลือกไฟล 
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รูปท่ี 4.13 หลังจากน้ันกดปุม Go เพื่อนําฐานขอมูลเขาสูเซิฟเวอร 

รูปท่ี 4.14 เมื่อนําฐานขอมูลของโปรแกรมเขาสูเซิฟเวอรเรียบรอยแลว จะปรากฎ

ตารางของฐานขอมูลทั้งหมดและขึ้นวา Import has been successfully 

เปนอันเสร็จสมบูรณเรียบรอย 
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รู

ป

ท่ี

 

4

.

1

5

 

ไ

ปที่ Drive:C เปดโฟลเดอร Xampp แลวไปที่โฟลเดอร htdocs 

รูปท่ี 4.16 ใหทําการคัดลอกไฟลโปรแกรมไปวางที่โฟลเดอร htdocs 
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รูปท่ี 4.17 เมื่อทําการคัดลอกไฟลโปรแกรมไปไวที่โฟลเดอร htdocsc แลวจะ

สามารถ Run โปรแกรมผาน Xampp ได 
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4.5 วิธีการใชงานเว็บไซต  

เขาไปที่โปรแกรม Chrome ตรงชอง URL ใหใส localhost/book/index.php และกดEnter 

รูปท่ี 4.18 เขาสูหนา Index  localhost/book/index.php 

รูปท่ี 4.19 แสดงหนา Home หนาแรกของเว็ปไซต 

รู

ปท่ี 

4.20 

แสดง

หนา

การ

สมัค

ร

สมาชิ

กใน
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การเขาสูระบบ 

รูปท่ี 4.21 แสดงหนาการล็อกอินเขาสูระบบ 
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รูปท่ี 4.22 แสดงหนารายการสินคาหนังสือตาง ๆ 

รูปท่ี 4.23 แสดงหนาตระกราการสั่งซื้อสินคา 

 

 

 



 
61 

รูปท่ี 4.24 แสดงหนาใบเสร็จหลังยืนยันการสั่งซื้อสินคา 

  รูปท่ี 4.25 แสดงหนาคณะผูจัดทํา 



บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ผูเขาใชเว็บไซตสามารถสั่งซื้อออนไลนไดจริง 

2. ผูเขาใชเว็บไซตสามารถสั่งปร้ินใบเสร็จไดจริง 

3. ผูเขาใชเว็บไซตสามารถสมัครสมาชิกไดจริง 

4. ผูเขาใชเว็บไซตสามารถล็อคอินเขาระบบไดจริง 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ลําดับที่ ช่ือไฟล ขนาด หมายเหตุ 

1 admin.php 2 kb แสดงหนา admin 

2 index.php 26 kb แสดงหนาแรกของเว็บไซต 

3 homepage.php 9 kb แสดงหนาหลักของเว็บไซต 

5 product.php 4 kb แสดงหนาสินคา 

6 login.php 3 kb แสดงหนาล็อคอิน 

7 url.php 2 kb แสดงหนาสมาชิก 

8 logout.php 1  kb แสดงหนาออกจากระบบ 

9 reg.php 4 kb แสดงหนาสมัครสมาชิก 

10 update_product.php 2 kb แสดงหนาเพิ่มสินคาสําหรับ admin 

11 update_type_product.php 1 kb แสดงหนาเพิ่มประเภทสินคา admin 

12 show.php 5 kb แสดงหนาใบเสร็จเปนไฟล pdf 

13 typeproduct.php 10 kb แสดงหนาประเภทสินคา 

14 other.php 2 kb แสดงหนาผูจัดทํา 

15 payment.php 4 kb แสดงหนาตระกราสินคา 

16 Head.php 2 kb แสดงสวนหัวของเว็ปไซต 

17 Navbar.php 3 kb แสดงสวนเมนูของเว็ปไซต 

18 Sidenave.php 4 kb แสดงชื่อและสถานะของผูใชงาน 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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5.1.2 ขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1. ไมมีสัญลักษณ Logo ในตอนแรก มีการเปลี่ยนแปลงใส Logo เพื่อความสวยงามมากขึ้น 

2. เปลี่ยน Banner ใหมเพื่อใหสวยงามขึ้นและสอดคลองกับระบบงาน 

3. การออกแบบงานเสร็จไมทันตามกําหนดเวลาที่คาดหวัง 

4. สมาชิกกลุมไมมีประสบการณในการทํางานระบบ 

 

5.1.3 ขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1. รูปภาพในเว็ปไซตไมแสดงในขั้นตอนการเพิ่มสินคาหรือซื้อสินคา 

2. เมื่อตรวจสอบระบบไดเกิดความผิดพลาดบอยคร้ัง 

3. CSS ไมสามารถลิ้งไดในบางไฟล 

4. โคทมีปญหาไมสารารถ Run ได 

5. Java Script และลูกเลนบางตัวไมทํางาน 

6. ปุมตัวอักษรบางตัวมีภาพและสีที่คลายคลึงกับพื้นหลังโปรแกรมทําใหไมคอยชัดเจน 

 

5.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รัน CSS หรือ Java script บางตัวไมไดจึงตองมาใช

โปรแกรม Sub lime Text 3 และ Visual Studio Code ควบคู 

2. ใชเวลาในการออกแบบโครงสรางเว็ปนานเกินไป 

3. ปญหาเกี่ยวกับการทําระบบฐานขอมูลที่ลาชาเกินไป  

4. แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเสร็จชาและไมสมบูรณเทาที่ควร 
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5.3 สรุปการดําเนินงานจริง 

รายการ 
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  

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 1 

(บทที่1) 

   

 

            11-12 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ

โครงการ รอบที่ 1 
   

 

            
14 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 2(

บทที่1) 

   

 

            
17มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ

โครงการ รอบที่ 2 
    

 

           
21มิถุนายน 62 

สงบทที2่        
 

        
8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทที3่          
 

      15-31 กรกฎาคม62 

สอบหัวขอ

โครงการ 
            

 
   17 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนา 

70% 
  

  
  

  
    

  
  23-30 กันยายน 62 

      

สงความคืบหนา 

80% 
              

 
 1-8 พฤศจิกายน 62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 หมายเหตุ 

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

สงความคืบหนา 

100% 

 
               9-13 พฤศจิกาย62 

สอบโปรแกรม 

ระดับ ส.2 
 

 
              16พฤศจิกายน 62 

สงบทที่ 4      
 

           
6-19 มกราคม 63 

สงบทที่ 5          
 

      
20-26  มกราคม 63 

สงรูปเลม ซดีี และ

คาเขาเลม 
           

  
   

1-20 กุมภาพันธ 63 

ตารางท่ี 5.2 สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 

หมายเหตุ  เสนสีดํา คือ ระยะเวลาที่กําหนด  

   เสนสีแดง คือ ระยะเวลาในการดําเนินงานจริง 

5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 
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ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษDouble A  A4 2 รีม 250 บาท 

2. หมึกเคร่ือง Printer สีดํา,แดง,นํ้าเงิน,เหลือง 1 ชุด 500 บาท 

3. คาเย็บเลมเอกสาร 1 เลม 500 บาท 

4. คาแผนโปรแกรม Adobe Photoshop 1 แผน 300 บาท 

5. คาหนังสือ 1 เลม  280 บาท 

6. คาเดินทาง - 100 บาท 

 รวมเปนเงิน  1,930 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) 

- ใบขออนุญาตที่ปรึกษารวมจัดทําเอกสารบทที่ 4-5 (ATC.06) 
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