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ตารางที่ 5.3  สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังความเปนมา 

ปจจุบันการขายสินคาบนอินเทอรเน็ตหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเพิ่มระดับความนิยม

สูงขึ้นเร่ือยๆโดยการซื้อขายออนไลน กําลังเปนที่นิยมแพรหลาย  โดยเคร่ืองปร้ินเตอรเปนอุปกรณ

ตอพวงที่ผลิตขอความหรือกราฟกของเอกสารที่เก็บไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสออกมาในสื่อทาง

กายภาพเชนกระดาษหรือแผนใส ปจจุบันเคร่ืองปร้ินเตอรทําไดหลายอยาง โดยเฉพาะเคร่ืองปร้ิน

เตอร Allinoneโดยพิมพเอกสารดวยการรับคําสั่งการพิมพในรูปแบบขอความ รูปภาพอิเล็กทรอ

นิกสิ์จากเคร่ืองคอมพิวเตอรสูเคร่ืองปร้ินเตอรถูกพิมพลงในกระดาษ เพื่อใหผูซื้อไดเลือกสินคา

ตามที่ถูกใจและสะดวกสบายแกผูซื้อในปจจุบัน  

E-Commerce หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่องคกรไดวางไว เชน การซื้อขายสินคาและบริการ 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 สามารถออกใบเสร็จหลังการขายและยังสามารถจัดการกับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากที่กลาวมาขางตน คณะผูจัดทําธุรกิจคาจากแบรนด ทูพี ปร้ินเตอร ช็อป โดยใชระบบ

เทคโนโลยีเสมือนจริงน้ันเปนการรวบรวมของผูที่สนใจซื้อสินคาผลิตภัณฑเคร่ืองปร้ินเตอรผาน

ชองทางออนไลนเขาไวดวยกันเชน เว็บไซตมีความหลากหลายในตัวสินคาทั้งในและนอกประเทศ

มีระบบการซื้อขายออกใบเสร็จสินคาที่ปลอดภัย โดยธุรกิจมุงเนนในการนําเสนอความสะดวก

รวดเร็ว คุมคา และสินคาที่มีคุณภาพดีใหกับผูใชบริการซึ่งมาประยุกตใหเขากับโครงการและ

สามารถใชดําเนินงานสรางธุรกิจไดจริง 
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1.1 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตการขายสินคาออนไลนE-commerce เคร่ือง ปร้ินเตอร 

2. เพื่อใหเว็บไซตน้ีสามารถเปนประโยชนตอผูที่สนใจและผูที่เขามาชมได 

3. เพื่อจัดเก็บขอมูลสินคาและประมวลผลราคาของสินคาได 

4. เพื่อสรางฐานขอมูลของระบบซื้อขายออนไลนเกี่ยวกับเคร่ืองปร้ินเตอร 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. สามารถสมัครสมาชิกเพื่อนํารหัสเพื่อเปนฐานขอมูลลูกคาได 

2. สามารถ Log-in เขาสูระบบสมาชิกได 

3. สามารถสั่งซื้อสินคาผานทางเว็บไซตได 

4. สามารถจัดการกับสินคาภายในรานดวยฐานขอมูลที่สรางได 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.   ไดรับเว็บไซต E-commerce เกี่ยวกับรานเคร่ือง ปร้ินเตอร 

2.    ไดรับเว็บไซตน้ีสามารถเปนประโยชนตอผูที่สนใจและผูที่เขามาชมได 

        3.    ไดรับขอมูลสินคาและประมวลผลราคาของสินคาได 

        4..   ไดรับฐานขอมูลของระบบซื้อขายออนไลนเกี่ยวกับเคร่ืองปร้ินเตอร 
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

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 63 ธันวาคม 63 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 sublime text 3 build 3207 เพื่อใชในการสรางเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 เพื่อใชในออกแบบเว็บ 

3. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อใชในการออกแบบแบนเนอรและโลโก 

4. ภาษา SQLI สําหรับเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานขอมูล 

5. โปรแกรมภาษา PHP My admin ใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล Data Base 

6. โปรแกรม Appserv 2.5.10 ใชในการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรเปน Server 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ A4 1 รีม  250 บาท 

2 คาปร้ินเอกสาร 1 ชุด  450 บาท 

3 คาอุปกรณในการรวมเลม 1 ชุด  200 บาท 

4 คาหมึกและอุปกรณ 1 ชุด  350 บาท 

รวมเปนเงิน  1,250 บาท 

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 



บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบงานในปจจุบัน (Flowchart)  

เร่ิมตน

เขาสู เวบ็ไซต

ล็อคอิน

สมคัรสมาชิก

กรอกขอมูล

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก

เขาสูระบบ

เลือกสินคา

ซ้ือสินค า

คาํนวนราคาสินค า

ยืนยนัการส ั่งซ้ือ

แสดงใบเสร็จ

จบการทาํงาน

บนัทึกขอมูล

ไม

ใช

 
รูปท่ี 2.1 ระบบงานปจจุบัน (Flow Chart) 
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2.2 ปญหาในระบบงานปจจุบัน 

1. ความไมปลอดภัยของขอมูลขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบนอินเทอรเน็ตขอมูล

บัตรเครดิตอาจถูกดักฟงหรืออานเพื่อเอาชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตไปใชโดยที่เจาของ

บัตรเครดิตไมรูไดการสงขอมูลจึงตองมีการพัฒนาวิธีการเขารหัสที่ซับซอนหลายขั้นตอน

เพื่อใหขอมูลของลูกคาไดรับความปลอดภัยสูงสุด 

2. E-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทําใหรัฐบาลตองเขามากําหนดมาตรการเพื่อให

ความคุมครองกับผูซื้อและผูขายขณะเดียวกันมาตรการมีเร่ืองระเบียบที่จะกําหนดขึ้นตอง

ไมขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี 

3. การที่ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเปนบุคคลเดียวกับที่แจงสั่งซื้อสินคาหรือไม

มีความสามารถในการที่จะจายสินคาและบริการ 

4. ผูซื้อไมมั่นใจเร่ืองการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคลเชน ไมมั่นใจวามีผูนํา

หมายเลขบัตรไปใชประโยชนในทางที่มิชอบ 

 

2.3 การวิเคราะหและความตองการของระบบงานใหม  

1. มีการใสรหัสยืนยันเลข 4 ตัวทายประจําตัวประชาชนของผูสมัครและของเจาของบัตร

เครดิต เพื่อใหไมเกิดความเสี่ยงในการใชบัตรเครดิต ที่ถูกขโมยมาเพื่อการซื้อสินคา 

2. มีการศึกษากฎระเบียบและขอบังคับของรัฐบาล เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง และยังใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีขึ้นอยูเร่ือย เพื่อใหเปนการพัฒนาระบบและไมขัดขวางการพัฒนา

ของเทคโนโลยี 

3. มีการยืนยันวาเว็บมีที่ต้ังอยูจริง และผูขายมีตัวตนตามที่อยูขางตนจริง กอนโอนเงินเสมอ 

4. มีการปองกันการเขาถึงของระบบเพื่อไมใหใครเขามานําขอมูลสวนตัวของลูกคาออกไปได 
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2.4 ทฤษฎแีละระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลเกี่ยวเว็บไซต 

4เวิลด ไวด เว็บ (World wide web หรือ www) เปนบริการหน่ึงในอินเทอรเน็ตที่ไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงขอมูลที่อยูบนเคร่ืองคอมพิวเตอรตางๆ โดย

ใชโปรโตคอลเปน Http (Hypertext Transfer Protocol) ในการเรียกใชเอกสารผานโปรแกรม

ประเภทเว็บบราวเซอร ผูใชสามารถเชื่อมโยงเอกสารหน่ึงไปยังอีกเอกสารหน่ึงที่อยูในคอมพิวเตอร

เคร่ืองเดียวกันหรือตางเคร่ืองกันที่อยูคนละประเทศไดอยางรวดเร็ว เครือขายของเอกสารเหลาน้ี

ประกอบกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการนําเสนอขอมูลน้ีบนอินเตอรเน็ตรูจักโดยทั่วไปวา World 

wide web (www) หรือ W หรือ Web และเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใหบริการเว็บเพจเรียกวาเว็บไซต 

(Website) 

4เว็บไซต (Website) หมายถึง 4 หนาเว็บเพจที่จัดทําขึ้น เพื่อนําเสนอขอมูลตางๆ ผานทาง

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตโดยจะมีหนาเว็บเพจหลายๆ หนาที่เชื่อมโยงเขากับไฮเปอรลิ้งค 

เพื่อใหสามารถเปดไปยังหนาเพจตางๆ ไดอยางงายดายและถูกจัดเก็บไวใน www. (เวิลดไวดเว็บ) 

โดยเว็บไซตสวนใหญน้ันก็มีทั้งเว็บไซตที่เปดใหเขาชมไดฟรี และเว็บไซตที่ตองสมัครสมาชิกและ

เสียคาบริการ จึงจะเขาใชงานเว็บได ซึ่งขอมูลในเว็บก็จะมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยูกับความตองการ

นําเสนอของเจาของเว็บไซต การเรียกดูเว็บไซตจะเรียกดูผานทางซอฟตแวร ในลักษณะของ

เบราวเซอร  

เว็บไซต ( Website ) จําแนกออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

1. Static เปนเว็บไซตแบบคงที่ สวนใหญจะพัฒนาดวยภาษา HTML มีลักษณะเฉพาะคือ 

ขอมูลจะเปน Text File หรือเปน HTML ทั้งหมด ขอมูลของเว็บจะไมเปลี่ยนจนกวาจะอัพโหลด

ไฟลใหมไปวางทับ แสดงผลไดเร็วที่สุด ภาษาที่พัฒนาก็คือ HTML พัฒนาไดงาย ภาษาที่ใชไม

ซับซอน 

2. Dynamic เปนเว็บไซตทีสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดเอง โดยไมจําเปนตองเขียนหนา

เว็บใหมเอง เชน กระดานขาว (Webboard หรือ Forum), Search Engine จะสังเกตไดวา เมื่อมีผูมาต้ัง

กระทู และตอบกระทู ก็จะเกิดหนาเว็บเพจน้ันๆ ขึ้นไดเอง โดยที่เราไมไดเปนคนสรางหนาเว็บเหลา

น้ันเอง เว็บไซตรูปแบบน้ีจะถูกสรางดวยภาษา Script แบบ Server Side Script เชน PHP, ASP, 

ASP.Net, JSP และ etc. ไฟลเอกสารที่ไดจะมีนามสกุล .php, .asp .aspx เปนตน และมักจะมีการ

ติดตอกับ Database เพื่อบันทึกขอมูลลงใน Database หรือนําขอมูลจาก Database ออกมาแสดงผลที่

หนาเว็บ สวนการทํางานของเว็บไซตรูปแบบน้ี จะตางจากแบบ Static โดยเมื่อมีผูชมเรียกดูหนาเว็บ 
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3. เพจ ไฟลหนาเว็บเพจน้ันจะถูกแปลและ execute คําสั่งโดยตัว Interpreter ที่ฝง Server ให

อยูในรูปแบบเอกสาร HTML กอน จึงสงกลับให Web Server เพื่อสงตอไปให Web browser ของ

ผูใชงานตอไป การสรางเว็บไซตรูปแบบน้ี ตองอาศัยความรูในการเขียนโปรแกรมมากกวาแบบแรก

มาก นอกจากจะตองมีความรูพื้นฐาน HTML แลว ยังตองเขียนภาษา Server Side Script จําเปนตอง

รูเร่ืองการจัดการ Database ตองเขียนภาษา SQL เพื่อจัดการกับขอมูลใน Database ได Active เปน

เว็บไซตที่ใช Script สวนของ Java Applet, Active X, VB Script เปนตน โดยสวนใหญจะเนนภาษา 

Java เปนหลัก Active Website มีลักษณะที่โดดเดนคือ การสงถายขอมูลหนาเว็บไซตจะเปนการ

ทํางานแบบขางหลัง ทําใหไมเห็นแถบโหลดของ Web Browser (เชน Javascript หรือ AJAX) หรือ

ดึง Sourcecode มาประมวลที่ Client ดวย Web Browser (เชน Java Runtime) เปนตน นอกจากน้ียัง

สามารถดึงเอาภาษา CSS เขามาชวยในการแสดงผลเฉพาะขอมูลได โดยไมตองโหลดหนาเว็บมา

ใหมเหมือนแบบ Dynamic เมื่อประมวลผลผาน Web Browser (ใชหลักการของ Windows 

Application) 

เว็บเบราวเซอร (Web browser) คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการทองเว็บ และมีการ

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศตางๆ ดวยภาษาเฉพาะ เชน ภาษา HTML ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเปน

เคร่ืองมือที่ใชในการติดตอกับเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เรียกวาเวิลดไวดเว็บ นอกจากน้ียัง

สามารถดูเอกสารในเว็บเซิรฟเวอรได ไมวาเว็บเหลาน้ันจะแสดงขอมูลในลักษณะของภาพ ระบบ

มัลติมีเดีย รูปภาพหรือขอความ ในปจจุบันเว็บเบราวเซอรที่รองรับระบบ HTML 5 สามารถอาน 

CSS 3 ไดอยางสวยงาม และกําลังไดรับความนิยมมากที่สุด ก็มี 4 ประเภทดังน้ี 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Safari 

โฮมเพจ (Home Page) ก็คือหนาแรกของเว็บไซตเมื่อเปดเขาไปยังเว็บไซตใดเว็บไซตหน่ึง 

โดยหนาแรกน้ีจะรวมเมนูและเร่ืองราวตางๆ ไวมากมาย ซึ่งก็มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะหาก

หนาแรกมีการออกแบบไดอยางสวยงามและจัดหนาอยางเปนระเบียบก็จะทําใหผูชมเกิดความสนใจ

และอยากเขาชมเว็บมากขึ้น 

เว็บเพจ (Web Page) ก็คือหนาเอกสารตางๆ ที่อยูในรูปของ HTML โดยจะนําเสนอขอมูล

หรือเร่ืองราวตางๆ เปนหนาๆ ไป และใชการเชื่อมโยงเพื่อใหสามารถคลิกไปหนาเว็บเพจแตละหนา

ไดงายขึ้น สวนประกอบหนาเว็บเพจแบงออกเปน สวน ดังน้ี 

1. สวนหัวของหนา (Page Header) จะอยูบริเวณบนสุดของหนาเว็บเพจ เปนสวนที่แสดง

ชื่อเว็บไซต โลโก แบนเนอรโฆษาลิงคสําหรับขามไปยังหนาเว็บอ่ืน 
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2. สวนของเน้ือหา (Page Body) จะอยูบริเวณตอนกลางของหนาเว็บเพจ ซึ่งเปนสวนที่

แสดงเน้ือหาในหนาเว็บเพจน้ัน โดยประกอบดวยขอความ ขอมูล ภาพเคลื่อนไหว เปนตน 

3. สวนทายกระดาษ (Page Footer) จะอยูบริเวณดานลางสุดของหนาเว็บเพจ สวนมากใช

สําหรับลิงคขอความสั้น ๆ เขาใจงาย หรือจะมีชื่อเจาของเว็บไซต อีเมลแอดเดรสของผูดูแลเว็บ

เว็บไซตสําหรับติดตอกับทางเว็บไซต 

Web Service เปนบริการดานขอมูล ที่สามารถดึงขอมูลของอีกเว็บหน่ึงไปแสดงผลในอีก

เว็บหน่ึงได 

Hosting เปนพื้นที่ของคอมพิวเตอรแมขาย ที่ทางผูใหบริการไดทําการจัดสรรมาใหเชา โดย

สวนใหญจะมีการใหเชาเปนแบบรายเดือน รายปหรือตามแตผูใหบริการกําหนด 

อินเตอรเน็ต (Internet) เปนตัวกลางในการเชื่อมตอใหผูคนสามารถทองเว็บไซตตางๆ ได

อยางงายดาย และชวยใหกลุมองคกร ธุรกิจหรือบริษัทสามารถนําเสนอขอมูลของตนลงบน

อินเทอรเน็ต ผานทางเว็บไซต เปนการใหความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตอกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพนําไปสู เว็บเพจอ่ืน ผานทางลิงก เว็บเบราวเซอรจะประสานงานกับทรัพยากรเว็บที่อยู

โดยรอบเว็บเพจที่เขียน อาทิสไตลชีต สคริปต และรูปภาพ เพื่อนําเสนอเว็บเพจน้ัน 

ทฤษฎีส ี

สีเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิต นับแตสมัยดึกดําบรรพจนถึงปจจุบัน ไดนําสีมาใชให

เกิดประโยชนโดยใชเปนสัญลักษณในการถายทอดความหมายอยางใดอยางหน่ึง สีจึงเปนสิ่งที่ควร

ศึกษาเพื่อใชประโยชนกับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายที่แวดลอมตัวเราประกอบไปดวยสี

ทั้งสิ้นในงานศิลปะสีเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงและในวิถีชีวิตของเราสีเปนองคประกอบที่มี

อิทธิพลตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจแมสี ประกอบดวย  สี แดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน ซึ่งเมื่อนํา

แมสีทั้งสามมาผสมกันในอัตราสวนตาง ๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมามากมาย ซึ่งประโยชน จากการที่เรานํา

สีมาผสมกันทําใหเรา สามารถเลือกสีตาง ๆ มาใชไดตามความพอใจ สรางสรรคผลงานศิลปะที่

งดงามตามความพอใจขอผูสรางสีที่เกิดจากการนําเอาแมสีมาผสมกัน เกิดสีใหมเมื่อนํามาจัดเรียง

อยางเปนระบบรวมเรียกวาวงจรสี 
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คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

- สีแทหรือความเปนสี (Hue) หมายถึงสีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติทั้ง 12 สีสีที่เราเห็นอยูทุก

วันน้ีแบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึง 

สีมวง คือ 

- สีรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรงรอนต่ืนเตนประกอบดวย สีเหลืองสีมวง  

สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงสม 

- สีเย็น (Cool Color) ใหความรูสึกเย็นสงบสบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สี

เขียว สีนํ้าเงินเขียว สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน สีมวงเราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีที่อยูไดทั้ง 2 

วรรณะ คือเปนสีกลาง เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น 

ความเขมของสี (Intensity)  

เกิดจาก สีแท คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสี เปนสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑและ

ไมถูกผสมดวยสีกลางหรือสีอ่ืน ๆ จะมีคาความเขมสูงสุด หรือแรงจัดที่สุด เปนคาความแทของสีที่

ไมถูกเจือปน เมื่อสีเหลาน้ี อยูทามกลางสีอ่ืน ๆ ที่ถูกผสมใหเขมขึ้น หรือออนลง ใหมืด หมน หรือ

เปลี่ยนคาไปแลว สีแทจะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาใหเห็น อยางชัดเจน ซึ่งจะทําใหเกิดจุด

สนใจขึ้นในผลงานลักษณะเชนน้ี เหมือนกับ ดอกเฟองฟาสีชมพูสด หรือบานเย็น ที่อยูทามกลางใบ

เฟองฟาที่เขียวจัด ๆ หรือ พลุที่ถูกจุดสองสวางในยามเทศกาล ตัดกับสีมืด ๆ ทึบ ๆ ของทองผายาม

ค่ําคืน เปนตน 

ความรูสึกของสี 

การใชวรรณะรอนเชนสีแดงสม ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน ทาทาย เคลื่อนไหวสิ่งตางๆ ที่

เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน การ

แตงกาย บานที่อยูอาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และ

สอดคลองกัน 

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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ตารางแสดงความรูสึกของสี 

รูป สี ความหมาย 
 

สีแดง ใหความรูสึกรอนรุนแรง กระตุน  ต่ืนเตน เราใจ ความอุดม

สมบูรณความมั่งคั่ง ความรัก 
 

สีสม ใหความรูสึก รอน มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การ

ปลดปลอย ความเปร้ียว การระวัง 
 

สีเหลือง ใหความรูสึกแจมใส ความสดใส ความราเริง ความมีชีวิตใหม 

ความสุข 
 

สีเขียว ใหความรูสึกสงบ เงียบ รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย 

ธรรมชาติ ความสุขุม เยือกเย็น 
 

สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสงบเงียบ สุขุม สุภาพ ละเอียด สงางาม มีศักด์ิศรี 

เปนระเบียบถอมตน 
 

สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม มีอํานาจความรัก ความเศรา

ความสงบ ความผิดหวัง ความสูงศักด์ิ 
 

สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด 

ปลอดภัย ความสวาง 
 

สีดํา ใหความรูสึก มืด ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย 

โหดราย อดทนหนักแนน เขมแข็ง  มีพลังความเศรา 
 

สีชมพ ู ใหความรูสึกอบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก 

ความนารัก ความสดใส 
 

สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความ

ชรา สุขุมความสงบ ความเงียบ สุภาพ ถอมตน 
 

สีทอง ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ 

ความมั่งคั่งความเจริญรุงเรือง  

 

   ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงความรูสึกของสี 
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สีกับการออกแบบ 

ผูสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชสีโดยตรงมัณฑนากรจะคิดคนสี

ขึ้นมาเพื่อใชในงานตกแตงคนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคน

สีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับความคิดและจินตนาการของตนแลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อความ

งามความสุขสําหรับเรามิไดหรือสีที่ใชสําหรับการออกแบบน้ันถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรง

ตามความตองการของเรา มีหลักในการใชกวางๆ อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกันและการใช

สีตัดกัน  

การใชสีกลมกลืนกัน การใชสีใหกลมกลืนกันเปนการใชสีหรือนํ้าหนักของสีใหใกลเคียง

กันหรือคลายคลึงกันเชน การใชสีแบบเอกรงคเปนการใชสีสีเดียวที่มีนํ้าหนักออนแกหลายลําดับ

การใชสีขางเคียงเปนการใชสีที่เคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใช

สีใกลเคียงเปนการใชสีที่อยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น 

(warm tone colors and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว  

การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก

ในงานออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมีอยูดวยกัน 

6 คูสีคือ  

- สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง 

- สีสม ตรงขามกับ สีนํ้าเงิน 

-สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

-สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงนํ้าเงิน  

-สีสมแดง ตรงขามกับ นํ้าเงินเขียว 

-สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว  

การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมี

ปริมาณตางกัน เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใชเน้ือสีผสมในกันและกันหรือใชสีหน่ึงสีใด

ผสมกับสีคูที่ตัดกันดวยปริมาณเล็กนอยรวมทั้งการเอาสีที่ตัดกันมาทําใหเปนลวดลายเล็ก ๆ สลับกัน 

ในผลงานชิ้นหน่ึง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอยางใดอยางหน่ึงหรืออาจจะใชพรอม

กันทั้ง 2 อยาง ทั้งน้ีแลวแตความตองการและความคิดสรางสรรคของเราไมมีหลักการหรือรูปแบบที่

ตายตัวในงานออกแบบหรือการจัดภาพหากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือ

วรรณะเย็นเราจะสามารถควบคุมและสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืนงดงามไดงาย

ข้ึนเพราะสีมีอิทธิพลตอ มวล ปริมาตร และชองวางสีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือ

ขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหใหเกิดจุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันไดเราใน
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ฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆของสีไปประยุกตใชใหสอดคลองกับเปาหมายในงานของเรา

เพราะสีมีผลตอการออกแบบคือ 

-สรางความรูสึกสีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณและ

ภูมิหลังของแตละคนสีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดไดการใชสีภายในหรือภายนอก

อาคารจะมีผลตอการสัมผัสและสรางบรรยากาศได 

-สรางความนาสนใจสีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบจะชวยสรางความประทับใจ

และความนาสนใจเปนอันดับแรกที่พบเห็น 

 

ขอมูลเกี่ยวกับ E-Commerce 

E-Commerce คือ การประยุกตสื่ออินเตอรเน็ตมาใชในการดําเนินธุรกิจการคา หรือเรียกวา 

พณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่นิยมกันมาก ณ ปจจุบันคือ การซื้อขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต การหันมา

ใชเว็บสื่อกลางทางการคามากยิ่งขึ้น  เปนสื่อกลางในการรวบรวมสินคาและผูซื้อผูขายไวในเว็บไซต

เดียว เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอซื้อ-ขาย ทําใหการคนหาขอมูลเปนเร่ืองที่งายและ

สามารถจํากัดขอบเขตขอมูลใหตรงตามความตองการมากยิ่งขึ้น ตามการจัดกลุมสินคาของผู

ใหบริการแหลงขอมูลออนไลนน้ันๆ  

E-Commerce จึงเปนเสมือนสื่อกลางในการโฆษณาและเชื่อมโยงขอมูล หรือความตองการ

ของผูใชงาน ไปยังกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายโดยตรง พรอมทั้งสามารตอบสนองตอความตองการ

ของตลาด ยนเวลาในการนําสินคาเขาสูตลาด ทําใหสามารถขยายตลาดไดอยางรวดเร็วทวีคูณ 

 

E-commerce แบงออกเปน 5 ประเภทดังน้ี 

1. ผูประกอบการกับผูบริโภค (Business to Consumer – B2C) คือการคาระหวางผูคา

โดยตรงถึงลูกคาซึ่งก็คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลงเปนตน 

2. ผูประกอบการกับผูประกอบการ (Business to Business – B2B) คือการคาระหวางผูคา

กับลูกคาเชนกัน แตในที่น้ีลูกคาจะเปนในรูปแบบของผูประกอบการ ในที่น้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง 

การขายสง การทําการสั่งซื้อสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply 

Chain Management) เปนตน ซึ่งจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป 

3. ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer to Consumer – C2C) คือการติดตอระหวางผูบริโภค

กับผูบริโภคน้ัน มีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชนเพื่อการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใน

กลุมคนที่มีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปลี่ยนสินคากันเอง ขายของมือสอง เปน

ตน 
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4. ผูประกอบการกับภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือการประกอบธุรกิจ

ระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใชกันมากก็คือเร่ืองการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ หรือที่เรียกวา e-

Government Procurement ในประเทศที่มีความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะ

ทําการซื้อ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัดคาใชจาย เชนการประกาศจัด

จางของภาครัฐในเว็บไซต www.mahadthai.com   

5. ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer -G2C) ในที่น้ีคงไมใชวัตถุประสงคเพื่อ

การคา แตจะเปนเร่ืองการบริการของภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

ขอมูลเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database System)  

 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน นํามาเก็บรวบรวมเขา

ไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูลที่ประกอบกันเปนฐานขอมูลน้ัน ตองตรงตามวัตถุประสงคการใช

งานขององคกรดวยเชนกัน เชน ในสํานักงานก็รวบรวมขอมูล ต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มา

ติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะมีสวนที่สัมพันธกันและเปนที่

ตองการนําออกมาใชประโยชนตอไปภายหลัง ขอมูลน้ันอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือ

เหตุการณใด ๆ ก็ไดที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจไดมาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เปนได 

รวมทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข  ขอความ  และรูปภาพตาง ๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลได 

 

รูปแบบของฐานขอมูล 

รูปแบบของฐานขอมูลโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Database) 

ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปนโครงสรางที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบ 

Parent-Child Relationship Type หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลที่จัดเก็บในที่น้ี คือ 

ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ น่ันเอง 

2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 

ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะเปนการรวมระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียน

แตละตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธคือ ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว โดย

ระเบียนที่มีความสัมพันธกัน จะตองมีคาของขอมูลในแอททริบิวตหน่ึงเหมือนกัน แตในฐานขอมูล

แบบเครือขาย จะแสดงความสัมพันธอยางชัดเจน โดยแสดงไวในโครงสรางตัวอยางเชน 

 

 

http://www.mahadthai.com/
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3. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

การเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปนตาราง (Table) หรือเรียกวา รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเปน 

2 มิติ คือเปนแถว (Row) และเปนคอลัมน (Column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางจะเชื่อมโยง

โดยใชแอททริบิวต (Attribute) หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยงขอมูล 

ตัวอยางเชน ตารางการลงทะเบียน ถาตองการทราบวานักเรียนรหัส 1001 ลงทะเบียนวิชาอะไรกี่

หนวยกิต ก็สามารถนํารหัสวิชาในตารางนักเรียนไปตรวจสอบกับรหัสวิชา ซึ่งเปนคียหลักในตาราง

หลักสูตร เพื่อนําชื่อวิชาและจํานวนหนวยกิตมาใชดังตาราง 

 

คําศัพทและความสัมพันธ 

 เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง บุคคล สถานที่ เหตุการณหรือสิ่งของที่เราสนใจจะศึกษาจัดเก็บ

เปนขอมูลในฐานขอมูล เชน พนักงาน แผนกขาย ทะเบียนรถยนต เปนตน 

 แอททริบิวต (Attribute ) หมายถึง ขอมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของ Entity เชน 

Attribute ของพนักงาน ไดแก รหัสพนักงาน ชื่อ -นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ที่อยู  

ความสัมพันธ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี ความสัมพันธแบง 

ออกเปน 3 ชนิด ดังน้ี  

1. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอหน่ึง 1:1 (one to one relationship)   

2. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอกลุม 1:N (one to many relationship)  

3. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม M:N (many to many relationship) 

 

ความหมายของ คีย (Key) ในฐานขอมูล 

คีย หมายถึง แอตทริบิวต (attribute) : ขอมูลมีลักษณะเฉพาะที่ใชแบงหมวดหมูของขอมูล 

หรือที่เราคุนเคยกันในคําวา (field หรือ column) น่ันเอง หรือกลุมของแอตทริบิวต ที่สามารถใชใน

การบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิล (tupple): กลุมของ (attribute) ที่รวมกันเปนหน่ึงแถว 

หรือที่เราคุนเคยกันในชื่อวา (record หรือ row)  ในรีเลชัน (relation: กลุมของขอมูลที่มี

ความสัมพันธกันหรือที่เราคุนเคยกันในชื่อวา table หรือ file) ได  แอตทริบิวตที่เปนสวนหน่ึงของ

คียเรียกวา  คียแอตทริบิวต (Key Attribute) และคียแอตทริบิวตที่เกิดจากการนําเอาหลายแอตทริ

บิวตมารวมกันเรียกวาคอมโพสิตคีย (Composite Key)  คียตาง ๆ ที่ใชในฐานขอมูลมีดวยกันหลาย

ชนิด  ดังตอไปน้ี   

ซูเปอรคีย  (Super key)คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวตที่เปนไปไดทั้งหมดและ

สามารถบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิลในรีเลชันได  ดังน้ันในหน่ึงรีเลชันสามารถมีซูเปอร

คียไดหลายซูเปอรคีย 
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คียหลัก  (Primary Key)คือแคนดิเดตคียที่ถูกเลือกเพื่อใชบอกความแตกตางของแตละ

ทัปเพิลในรีเลชัน  และตองไมมีคาเปนคาวา (Null) 

คียรอง  (Secondary Key)คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวต ที่ใชในการเขาถึงหรือ

คนคืนในฐานขอมูล  คียรองไมมีความจําเปนตองเปนเอกลัษณ คือสามารถมีคาซ้ํากันไดเชน ในการ

เขาถึงขอมูลของพนักงาน   โดยตองการเลือกเฉพาะพนักงานที่ขอมูลที่อยู มีรหัสไปรษณียตามที่

กําหนดใหเทาน้ัน  ในกรณีน้ี รีเลชันพนักงาน มีรหัสพนักงานเปนคียหลัก  และสามารถใช

รหัสไปรษณียเปนคียรองได 

คียนอก (Foreign Key)คือแอตทริบิวตที่ใชในการเชื่อมตอกับรีเลชันอ่ืน  หรือกับตัวมันเอง

เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางรีเลชันโดยที่คียนอก 

 

แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Diagram) 

เปนเพียงวิธีหน่ึงที่ชวยในการออกแบบฐานขอมูล แตวิธีน้ีไดรับความนิยมอยางมาก 

นําเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการน้ีอยูในระดับ Conceptual level และมีหลักการคลายกับ Relational 

model เพียงแต E-R model แสดงในรูปแบบกราฟก บางระบบจะใช E-R model ไดเหมาะสมกวา 

แตบางระบบจะใช Relational model ไดเหมาะสมกวาเปนตน ซึ่งแลวแตการพิจารณาของ

ผูออกแบบวาจะเลือกใชแบบใด (Relational model) คือตารางขอมูลที่มีความสัมพันธกัน 

สัญลักษณท่ีใชแสดงแผนภาพ3E-R Diagram (Symbols in E-R Diagram) 

3สัญลักษณ 3ความหมาย 
 

Entity 

 Attribute 

 Key Attribute 

 Relationship Set 

 Connection 

 

3ตารางท่ี 2.2 สัญลักษณแสดงแผนภาพ E-R Diagram 

     Attribute 



17 

ความหมายของผังงาน 

ผังงาน  (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน เปนเคร่ืองมือที่ใชในการ

วางแผนขั้นแรกมาหลายป โดยใชสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนผังงาน เพื่อชวยลําดับแนวความคิด

ในการเขียนโปรแกรม เปนวิธีที่นิยมใชเพราะทําใหเห็นภาพในการทํางานของโปรแกรมงายกวาใช

ขอความ หากมีขอผิดพลาด สามารถดูจากผังงานจะทําใหการแกไขหรือปรับปรุงโปรแกรมทําได

งายขึ้น 

ผังงานแบงได 2 ประเภท  

1. ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอยางกวาง

แตไมเจาะลงในระบบงานยอย  

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทํางาน

โปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ 

สัญลักษณผังงานโปรแกรม 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

จุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุดของผังงาน 

 

การประมวลผลการกําหนดคา/การคํานวน 

 

แสดงคาขอมูลทางจอภาพ 

 

การติดตอกับอุปกรณที่เปนการเขาถึงขอมูลแบบลําดับ 

 

ใชในการตัดสินใจ 

 

จุดเชื่อมตอภายในหนาเดียวกัน 

 การนําเขาขอมูล  /การนําออกขอมูล  

 
การรับขอมูลเขาทางแปนพิมพ 

 แสดงคาขอมูลออกทางเคร่ืองพิมพ 
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สัญลักษณ ความหมาย 

 การติดตอกับอุปกรณที่เปนดิสก 

 
แสดงทิศทางการทํางานของผังงาน 

 จุดเชื่อมตอระหวางหนา 

 

3ตารางท่ี 2.3 สัญลักษณผังงานโปรแกรม 

ความหมายของแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD)  

แผนภาพกระแสขอมูล (DFD) เปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยางแพรหลายในการเขียนแบบระบบ

ใหมในการเขียนแผนภาพจําลองการทํางานของกระบวนการ  (Process) ตาง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะ

กับระบบที่ "หนาที่ " ของระบบมีความสําคัญและมีความสลับซับซอนมากกวาขอมูลที่ไหลเขา  

สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

สัญลักษณที่ใชเปนมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสขอมูลมีหลายชนิด แตในที่น้ีจะ

แสดงใหเห็นเพียง 2 ชนิด ไดแก ชุดสัญลักษณมาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) และ

ชุดสัญลักษณมาตรฐานที่พัฒนาโดย DeMarco and Yourdon (DeMarco, 1979); Yourdon and 

Constantine, 1979) โดยมีสัญลักษณดังตอไปน้ี 
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DeMarco & Yourdon Gane&Sarson ความหมาย 

 

 

Process 

ขั้นตอนการทํางานภายในระบบ 

 
 
 

 

Data Store 

แหลงขอมูลสามารถเปนไดทั้ง

ไฟลขอมูลและฐานขอมูล  

)File or Database) 
  

External Agent  

ปจจัยหรือสภาพแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอระบบ 

 

 

Data Store 

เสนทางการไหลของขอมูลแสดง

ทิศทางของขอมูลจากขั้นตอน

การทํางานหน่ึงไปยังอีกขั้นตอน

หน่ึง 

 

3ตารางท่ี 2.4 สัญลักษณที่ใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

 

Process หรือ ข้ันตอนการดําเนินงาน คือ งานที่ดําเนินการ/ตอบสนองขอมูลที่รับเขา หรือ

ดําเนินการ/ตอบสนองตอเงื่อนไข/ สภาวะใดๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาขั้นตอนการดําเนินงานน้ันจะกระทํา

โดยบุคคล หนวยงาน หุนยนต เคร่ืองจักร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรก็ตาม โดยจะเปนกริยา (Verb) 

เสนทางการไหลของขอมูล (Data Flows) เปนการสื่อสารระหวางขั้นตอนการทํางาน 

(Process) ตางๆ และสภาพแวดลอมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอมูลที่นําเขาไปในแต

ละ Process และขอมูลที่สงออกจาก Process ใชในการแสดงถึงการบันทึกขอมูล การลบขอมูล การ

แกไขขอมูลตางๆ สัญลักษณที่ใชอธิบายเสนทางการไหลของขอมูลคือ เสนตรงที่ประกอบดวยหัว

ลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของขอมูล 

ตัวแทนขอมูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หนวยงานในองคกร องคกรอ่ืนๆ หรือ

ระบบงานอ่ืนๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ แตมีความสัมพันธกับระบบ โดยมีการสงขอมูลเขา

สูระบบเพื่อดําเนินงาน และรับขอมูลที่ผานการดําเนินงานเรียบรอยแลวจากระบบ สัญลักษณที่ใช
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อธิบาย คือ สี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในจะตองแสดงชื่อของ External Agent โดย

สามารถทําการซ้ํา (Duplicate) ไดดวยการใชเคร่ืองหมาย \ (back slash) ตรงมุมลางซาย 

  แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) เปนแหลงเก็บ/บันทึกขอมูล เปรียบเสมือนคลังขอมูล 

(เทียบเทากับไฟลขอมูล และฐานขอมูล) โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่

ตองการเก็บ/บันทึก สัญลักษณที่ใชอธิบายคือสี่เหลี่ยมเปดหน่ึงขาง แบงออกเปนสองสวน ไดแก 

สวนที่ 1 ทางดานซายใชแสดงรหัสของ Data Store อาจจะเปนหมายเลขลําดับหรือตัวอักษรไดเชน 

D1, D2 เปนตน สําหรับสวนที่ 2 ทางดานขวา ใชแสดงชื่อ Data Store หรือชื่อไฟลการเขียน

แผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] 

 

การเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] 

 แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุดที่แสดง

ภาพรวมการทํางานของระบบที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบ 

 Level-0 Diagram คือ แผนภาพกระแสขอมูลในระดับที่แสดงขั้นตอนการทํางานหลัก

ทั้งหมด (Process) หลัก ของระบบแสดงทิศทางการไหลของ Data Flow และแสดงรายละเอียดของ

แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) 

Level-0 Diagram เปนการแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของ Process การทํางานหลักๆ ที่มีอยู

ภายในภาพรวมของระบบ (Context Diagram) วามีขั้นตอนใดบาง 

 

ขอมูลของโปรแกรมท่ีเราใชในการทําเว็บไซต 

ความสามารถของ Dreamweaver CS5 

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

อะไรก็ตามที่เราทา บนหนาจอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซึ่ง

ชวยใหการสรางและแกไขเว็บเพจน้ันทา ไดงาย โดยไมตองมีความรูภาษา HTML เลย 

2. มีเคร่ืองมือในการสรางรูปแบบหนาจอเว็บเพจ ซึ่งชวยอา นวยความสะดวกใหผูใชงาน

ไดมาก 

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

4. มีเคร่ืองมือที่ชวยในการ Upload หนาเว็บที่สรางไปที่ Server เพื่อทาการเผยแพรงานที่สราง

บน Internet 

5. รองรับการใชมันติมีเดียตาง ๆ เชน เสียง กราฟฟก และภาพเคลื่อนไหว ที่สรางโดย 

6. โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เปนตน มีความสามารถทา การติดตอกับ

ฐานขอมูล เพื่อเชื่อมตอกับเว็บไซต 
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สวนประกอบ  Adobe Dreamweaver CS5 

1. เมนูบาร (Menu bar) เปนสวนที่ใชในการสรางและทํางานกับโปรแกรม ซึ่งมีการแบงเปน

กลุมคําสั่งตางๆ เปนหมวดหมูและเก็บไวเปนเมนู โดยในแตละเมนูก็จะมีเมนูยอยๆ ไว

เรียกใชงานตามตองการ 

2. แถบเคร่ืองมือ (Insert bar) เปนสวนของการรวบรวมเคร่ืองมือที่ใชในการสรางวัตถุหรือ

องคประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจ ซึ่งแบงเปนกลุมๆ มีทั้งหมด 8 กลุม คือ 

- Common เปนกลุมเคร่ืองมือที่ใชงานบอยๆ ในการสรางเว็บเพจ เชน การแทรกตาราง 

การแทรกรูปภาพ เปนตน 

- Layout ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชจัดโครงสรางของเว็บเพจ เชน ตาราง เฟรม และ AP 

Element 

- Forms ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชสรางแบบฟอรมเพื่อรับขอมูลจากผูใชงานเว็บไซต เชน 

การสมัครสมาชิก เปนตน 

- Data ใชสําหรับวางคําสั่งที่ใชจัดการกับฐานขอมูลและนําฐานขอมูลออกมาแสดงบน

หนาเว็บเพจ 

- Spray ใชสําหรับวางวัตถุที่ใชเทคโนโลยีของ Spary ในรูปแบบตางๆInContext Editing 

ใชสําหรับสรางพื้นที่เทมเพลตเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชในการแกไขเน้ือหา 

- Text ใชสําหรับจัดรูปแบบของขอความภายในเว็บเพจ เชน ตัวหนา ตัวเอียง หัวขอ บุล

เล็ต และแทรกสัญลักษณตางๆ ได 

- Favorites ใชสําหรับเพิ่มเคร่ืองมือที่เรียกใชงานบอยๆ โดยเพิ่มจากกลุมเคร่ืองมืออ่ืนๆ 

ไดโดยคลิกเมาสขวาบน Insert bar แลวเลือก Customize Favorites (ตัวอยางดานลาง

เปนการดึงเคร่ืองที่ใชงานบอยๆ คือ ตาราง รูปภาพ และ Rollover Image)หนาตางการ

ทํางาน (Document Window) เปนบริเวณที่ใชในการออกแบบและสรางเว็บเพจตาม

ตองการ ซึ่งสามารถแทรกขอความ รูปภาพ และวัตถุตางๆ ลงไปไดเลย 

3. แถบสถานะ (Status bar) เปนสวนที่แสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่กําลังทําอยู เชน การ

ปรับขนาดการแสดงผลและเวลาที่ใชในการโหลดเว็บเพจน้ันๆ 

4. Properties Inspector ใชในการกําหนดคาคุณสมบัติของหนาเว็บเพจและในสวนของวัตถุ

ตางๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงขึ้นมา เมื่อมีการคลิกเลือกวัตถุน้ันๆ 

5. พาเนล (Panel) เปนหนาตางหรือชุดคําสั่งพิเศษที่ใชงานเฉพาะดาน เชน ฐานขอมูล ไฟล

งานตางๆ สรางการเชื่อมโยง รวมถึงเร่ืองการอัพโหลดไฟลงานขึ้นเซิรฟเวอร 
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รูปท่ี 2.1 หนาโปรแกรมAppServ 

 

AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อยางมารวมกัน 

โดยมี Package หลักดังน้ี 

- Apach 

- PHP 

- MySQL 

- phpMyAdmin 

โปรแกรมตางๆ ที่นํามารวบรวมไวทั้งหมดน้ี ไดทําการดาวนโหลดจาก Official Release 

ทั้งสิ้น โดยตัว AppServจึงใหความสําคัญวาทุกสิ่งทุกอยางจะตองใหเหมือนกับตนฉบับ เราจึงไมได

ตัดทอนหรือเพิ่มเติมอะไรที่แปลกไปกวา Official Release แตอยางได เพียงแตมีบางสวนเทาน้ันที่

เราไดเพิ่มประสิทธิภาพการติดต้ังใหสอดคลองกับการทํางานแตละคน โดยที่กประสิทธิภาพน้ีไมได

ไปยุง ในสวนของ Original Package เลยแมแตนอยเพียงแตเปนการกําหนดคา Config เทาน้ัน เชน

Apache ก็จะเปนในสวนของ httpd.conf, PHP ก็จะเปนในสวนของ php.ini, MySQL ก็จะเปนใน

สวนของ my.ini ดังน้ันเราจึงรับประกันไดวาโปรแกรม AppServ สามารถทํางานและความเสถียร

ของระบบ ไดเหมือนกับ Official Release ทั้งหมด 

จุดประสงคหลักของการรวมรวบ Open Source Software เหลาน้ีเพื่อทําใหการติดต้ัง

โปรแกรมตางๆ ที่ไดกลาวมาใหงายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดต้ังที่แสนจะยุงยากและใชเวลานาน 

โดยผูใชงานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอยางก็ติดต้ังเสร็จสมบูรณระบบตางๆ ก็
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พรอมที่จะทํางานไดทันทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลน้ีจึงเปนเหตุผลหลักที่หลายๆ 

คนทั่วโลก ไดเลือกใชโปรแกรม AppServ แทนการที่จะตองมาติดต้ังโปรแกรมตางๆ ที่ละสวน 

ไมวาจะเปนผูที่ความชํานาญในการติดต้ัง Apache, PHP, MySQL ก็ไมไดเปนเร่ืองงายเสมอไป 

เน่ืองจากการติดต้ังโปรแกรมที่แยกสวนเหลาน้ีใหมารวมเปนชิ้นอันเดียวกัน ก็ใชเวลาคอนขางมาก

พอสมควร แมแตตัวผูพัฒนา AppServ เอง กอนที่จะ Release แตละเวอรชั่นใหดาวนโหลด ตองใช

ระยะเวลาในการติดต้ังไมนอยกวา 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบความถูกตองของระบบ ดังน้ันจึงจะเห็นวา

เราเองน้ันเปนมือใหมหรือมือเกา ยอมไมใชเร่ืองงายเลยที่จะติดต้ัง Apache, PHP, MySQL ใน

พริบตาเดียว 

มีบางคําถามที่พบบอยวา AppServ สามารถนําไปเปน Web Server หรือ Database Server 

ไดทันทีหรือไม ขอน้ีตองตอบวาไดแนนอน 100% แตทางผูพัฒนาเองขอแนะนําวา ระบบจัดการ

Memory และ CPU บน Windows ที่ทํางานเกี่ยวกับ Web Server หรือ Database Server ไมเหมาะกับ

การใชงานหนักๆ เปนอยางยิ่ง เพราะ Windows น้ันจะกลืนกินทรัพยากรอันมหาศาล และหากเทียบ

อัตรารองรับระบบงานกับ OS ตัวอ่ืนเชน Linux/Unix จะยิ่งเห็นไดชัดวา OS ที่ปน Windows ที่มี

ขนาด Memory และ CPU ที่เทาๆ กัน OS ที่เปน Linux/Unix น้ัน จะรองรับงานไดนอยกวามาก

พอสมควร เชน Windows รับได 1000 คนพรอมๆ กัน แตLinux/Unix อาจรับไดถึง 5000 พรอมๆ

กัน หากทานตองทํางานหนักๆ ทางผูพัฒนาแนะนําใหเลือกใชLinux/Unix OS จึงจะเหมาะสมกวา 

 
 

รูปท่ี 2.2 หนาโปแกรม Sublime Text 
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โปรแกรม Sublime Text เปนโปรแกรมแกไขขอความ และ เขียนโคด สําหรับ

โปรแกรมเมอร และ นักพัฒนา ที่มีขนาดเล็ก เพียงแค 7MB เทาน้ัน แตยังคงประสิทธิภาพและ

ฟงกชั่นไวมากมาย ใชงานงายและทํางานไดอยางรวดเร็วดวย โปรแกรม Sublime Text น้ี รองรับ

การใชงานหลากหลายภาษา ไมวาจะเปน ภาษาหลักๆ อยาง C,C++, C# เขียนเว็บไซต HTML,PHP 

โคด CSS เขียนภาษา JAVA, Python หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดวยหนาตาที่ใชงานเขียน สวนโคดแบง

แตละสวนอยางชัดเจน สามารถแกไขขอความหลายๆ บรรทัดพรอมกันได คนหา Text แตละสวน

ได อีกทั้งยังมีแถบ แสดงโคดทั้งหมด ใหเลื่อนดูดานขางไดอีกดวย 

 

ขอมูลของโปรแกรมท่ีใชตกแตงหรือรูปภาพ 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 

เคร่ืองมือใน Photoshop CS5 จะแตกตางจาก CS3 และ CS4 ไปบางเล็กนอย กลาวคือ โดย

พื้นฐานจะคงเดิม แตจะปรับการใชงานใหดูงายขึ้น มีการเก็บรวบรวมเคร่ืองมือที่เกี่ยวของเอาไว ที่

เดียวกัน เพิ่มชุดเคร่ืองมือเขามาใหม และลดขั้นตอนการทํางานใหนอยลง ทําใหใชงานสะดวกยิ่งขึ้น 

ในเวอรชันน้ีไดเพิ่มคําสั่ง และแถบเคร่ืองมือที่ใชบอย ๆ วางแยกออกมาจากกลุมเคร่ืองมือเดิม เชน 

เคร่ืองมือปรับมุมมอง เคร่ืองมือปรับแตงภาพที่รวมอยูในพาเนลเดียวกัน เชน พาเนล Adjustments 

สวนการทํางานหลัก ๆ ยังคงอิงการใชงานเหมือนเวอรชันที่ผานๆ มา ซึ่งหนาจอใหมของPhotoshop 

CS5 มีสวนประกอบ ดังภาพ 

 
 

รูปท่ี 2.3 หนาตางโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 
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รายละเอียดสวนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 

1. Application Bar (แอพพลิเคชั่นบาร) จะเปนแถบเคร่ืองมือที่เก็บปุมคําสั่งที่ใชงานบอย ๆ 

เอาไว  เชนเปดโปรแกรมBridgeหมุนพื้นที่ทํางานยอขยายภาพ, จัดเรียงวินโดวภาพและจัด

องคประกอบของเคร่ืองมือตามพื้นที่ใชงาน (Workspace)  

2. Menu Bar (เมนูบาร) ประกอบดวยกลุมคําสั่งตางๆที่ใชจัดการกับไฟล, ทํางานกับรูปภาพ

และใชการปรับแตงการทํางานของโปรแกรมโดยแบงเมนูตามลักษณะงานนอกจากน้ีบางเมนูหลัก

จะมีเมนูยอยซอนอยู โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย ซึ่งคุณตองเปดเขาไปเพื่อเลือกคําสั่งภายในอีกที  

3. Workspace Menu (เวิรคสเปซเมนู) หรือพื้นที่การทํางานเปนการกําหนดรูปแบบการ

แสดงเคร่ืองมือและพาเนลที่มีความเกี่ยวของกับงานที่ทําการเลือกWorkspaceที่เหมาะสมจะทําให

สามารถเลือกใชเคร่ืองมือไดอยางรวดเร็ว ใน Photoshop CS5 มี Workspace ใหเลือกใช 7 แบบ คือ  

- EssentialsเปนWorkspaceพื้นฐานที่เหมาะกับการทํางานทุกรูปแบบเน่ืองจากมีพาเนลที่

ครอบคลุมงานทั่วไปใหใชงาน  

- Design เปน Workspace ที่เหมาะกับการออกแบบงานกราฟก โดยมีพาเนล Swatches และ

Character เพิ่มเขามาเพื่อใชในการออกแบบ 

- Painting เปน Workspace สําหรับการทํางานดานวาดภาพ และระบาย ซึ่งสามารถใช

รวมกับ Tablet ไดเปนอยางดี 

- Photography เปน Workspace สําหรับดานภาพถายโดยเฉพาะ แตจะเนนดานโทนความ

สวาง แสงเงา และสีสันของภาพเปนหลัก 

- 3 D และ Motion เปน Workspace ที่มีอยูเฉพาะในเวอรชัน Extended ซึ่งเนนการทํางาน  

3D และการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

- New in CS5 เปน Workspace ที่แสดงเฉพาะเคร่ืองมือและคําสั่งใหม ๆ ในเวอรชัน CS5 

เหมาะแกการศึกษาฟเจอรใหมของโปรแกรม 

4. Option Bar (ออปชันบาร) เปนสวนที่ใชปรับแตงคาการทํางานของเคร่ืองมือตางๆโดย

รายละเอียดในออปชันบารจะเปลี่ยนไปตามเคร่ืองมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซในขณะน้ันเชนเมื่อเรา

เลือกเคร่ืองมือBrush (พูกัน) บนออปชันบารจะปรากฏออปชันที่ใชในการกําหนดขนาด และ

ลักษณะ หัวแปรง, โหมดในการระบายความโปรงใสของสี และอัตราการไหลของสี เปนตน  

5. Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กลองเคร่ืองมือ จะประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชใน

การวาด ตกแตง และแกไขภาพ เคร่ืองมือเหลาน้ีมีจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ทํา

หนาที่คลาย ๆ กันไวในปุมเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยูบริเวณมุมดานลางดังภาพ 

เพื่อบอกใหรูวาในปุมน้ียังมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูดวย 
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6. Panel ( พาเนล ) เปนวินโดวยอยๆ ที่ใชเลือกรายละเอียด หรือคําสั่งควบคุมการทํางาน

ตางๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเปนจํานวนมาก เชน พาเนล Color ใชสําหรับเลือกสี 

พาเนลInfoใชแสดงคาสีตรงตําแหนงที่ชี้เมาสรวมถึงขนาด/ตําแหนงของพื้นที่ที่เลือกไวPhotoshop

เปนโปรแกรมในชุด Creative Suite 5หรือเรียกสั้นๆวาCS5ซึ่งใชสําหรับสรางและตกแตง

ภาพกราฟกซึ่งมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงมากโปรแกรมหน่ึงดวยความสามารถที่หลากหลายทั้ง

การสรางภาพใหมและตกแตงภาพดวยเคร่ืองมือและเทคนิคพิเศษตางๆจึงทําใหPhotoshopเปน

โปรแกรมสําคัญที่จําเปนตองมีติดต้ังใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชงานสวนหญในที่น้ีขอ

กลาวถึง Photoshop ที่ไดผานการพัฒนามาจนถึงเวอรชันที่ 12 ซึ่งมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา 

Adobe Photoshop CS5 โดยในเวอรชันน้ีจะแบงออกเปน 2เวอรชันยอยคือ Photoshop CS5 และ 

Photoshop CS5Extended ซึ่งทั้ง 2 เวอรชันน้ีมีความสามารถแตกตางกันออกไปPhotoshop CS5 เปน

เวอรชันแบบธรรมดาที่เนนการทํางานดานการตกแตงตัดตอภาพถายเปนเวอรชันที่นิยมใชกันอยาง

แพ รหลา ย เพราะ มีฟ งก ชันกา รทํ า งา นพื้ นฐานที่ ค รบ ถวนPhotoshopCS5Extendedไ ด เพิ่ ม

ความสามารถนอกเหนือจากการตกแตงและการตัดตอคือการทํางานดาน 3D (3 มิติ) ใหรูปทรงมี

แสงเงาสมจริง สรางภาพเคลื่อนไหวดวย Timeline แต Photoshop CS5ไมวาจะเวอรชันธรรมดาหรือ

เวอรชันExtendedถูกออกแบบใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นและออกแบบเคร่ืองมือใหเรียกใชได

สะดวกขึ้นซึ่งสามารถนํามาใชในการออกแบบชิ้นงานดานตางๆดังน้ี 

1. สื่อสิ่งพิมพไมวาจะเปนนิตยสารวารสารหนังสือแผนพับและโบชัวร 

2. งานกราฟกโฆษณาสินคาทางโทรทัศน 

3. งานนําเสนอ (Presentation) และตกแตงภาพสําหรับภาพยนตรและมีเดียทั่วไป 

4. ออกแบบกราฟกสําหรับเว็บไซต 

Toolbox คือ ชุดเคร่ืองมือที่ใชงานกับงานของเราจะถูกจัดอยูในสวนที่แยกออกมาตางหาก

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

สวนปรับแตงในรายละเอียดตางๆของเคร่ืองมือที่เลือกใช Toolsบางอันมีรูปภาพสามเหลี่ยมอัน

เล็กๆอยูดานลางขวา เมื่อเรากดเมาสคางหรือคลิกขวาบนปุมน้ัน จะมีเคร่ืองมือ ที่ถูกจัดใหอยูในกลุม

เดียวกันออกมา 
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เคร่ืองมือในTool Box 

 

รูปท่ี 2.4 แสดง Tool Box 

ระบบงานท่ีเกี่ยวของ  

นายพชรสินเสงี่ยม และ นายวรเชษโหมดเขียว(2561) โครงการขายสินคาออนไลนประเภท

กลองดิจิตอล ราน B&JEเพื่อําการศึกษาคนควาหาความรูการวิเคราะหและออกแบบระบบ เพื่อใหผู

ที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับการใชงาน และการแกไขระบบตางๆในโปรแกรมและสามารถนําไปปรับใช

ในชีวิตประจําวันได  

นางสาวพรรณนรา ออเพชรและ นายธีรพงศดงงาม(2561) โครงการเลมน้ีจัดทําขึ้นเกี่ยวกับ

การขายสินคาปร้ินเตอรซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากรานขายทั่วไปใหกลายเปนรานขายสินคา

ออนไลน และลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาผานเว็บไซตได และสะดวกสบายในการเดินทาง มีการ

บันทึกขอมูลของการสั่งซื้อสินคาของลูกคาได สามารถคํานวณเงินไดโดยอัตโนมัติและยังเพิ่ม

ขอมูลของการสั่งซื้อสินคาของลูกคาได สามารถนําเงินไดโดยอัตโนมัติและยังเพิ่มขอมูล แกไข

ขอมูลที่มีอยูในระบบได 

นางสาวสุนันทิพยโชระเวก และ นางสาวศิริวรรณจิตรประสงค(2561) โครงการขายสินคา

ออนไลนประเภทนาฬิกาดิจิตอล,การจัดทําโครงการน้ีเพื่อการสั่งซื้อสินคาออนไลนที่งายขึ้น มีการ

เขาสูระบบที่งายและปลอดภัย ขอบเขตการมีการออกแบบหนา IndexและHome ของเว็บไซตการ

ออกแบบ Site Map และL ogoเว็บไซตมีรูปภาพประกอบบนเว็บไซตโปรแกรมที่จัดการทํา Adobe 

Dreamweaver ใชในการสรางเว็บไซต Adobe Photoshop cs6 ใชในการตกแตงภาพและใชในการ

ออกแบบโลโก 
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2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบงาน 

1. โปรแกรม sublime text 3 build 3207 เพื่อใชในการสรางเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 เพื่อใชในออกแบบเว็บ 

3. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อใชในการออกแบบแบนเนอรและโลโก 

4. ภาษา SQLI สําหรับเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานขอมูล 

5. โปรแกรมภาษา PHP My admin ใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล Data Base 

6. โปรแกรม Appserv 2.5.10 ใชในการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรเปน Server 

7. โปรแกรม Microsoft Visio 2010 ในการทํา Flowchart 



บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 

เร่ิมตน

เขาสูเวบ็ไซต

แสดงรายการ

สินคา

สั่งซ้ือ

ตรวจสอบ

ขอมูลสมาชิก
สมคัรสมาชิก

กรอกขอมูล

ผูใชงาน

ตรวจสอบขอมูล

ผูใชงาน

ไมใช

ใช ไมใช

สมคัรสมาชิกใช

งาน

เขาสูระบบ

แสดงสินคา

แสดง

รายละเอียดการ

สั่งซ้ือสินคา

A

 
รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 



แสดงราคารวม

สินคา

ส่ังซ้ือ

A

ยืนยนัการส ั่งซ้ือ

แสดงการชาํระ

เงิน

จบการทาํงาน
 

 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 
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1.Flowchart การสมัครสมาชิก 

 

แสดงขอมูลซ้ํา

สมคัรสมาชิก

กรอกขอมูลมาชิก

ตรวจสอบ

บนัทึกการสมคัรสมาชิก

ใช

เข าสูระบบ

เร่ิมตน

จบการทาํงาน

ไมใช

ใช

 

รูปท่ี 3.2 Flowchart การสมัครสมาชิก 
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1. Flowchart การเขาสูระบบ 

เร่ิมตน

เขาสูเวบ็ไซต

ตรวจสอบรหัสสมาชิก

กรอกขอมูลสมาชิก

ไมใช

ใช

แสดงขอมูลการเขาระบบ

จบการทาํงาน
 

รูปท่ี 3.3 Flowchart การเขาสูระบบ 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
 

 
 

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

 

1

รายการสินคา ลูกคา
เลือกสินคา

     ขอมูลสินคาD2

2

ชื้อสินคา

3
สมคัรสมาชิกเขาสู

ระบบ

4

ยืนยนั/ยกเลิก

ผูดูแลระบบ

4

การชาํระเงิน

4

ใบเสร็จ

4

สงสินคา

รานคา

     ขอมูลสินคาD1

     ขอมูลสินคาD3

 ลูกคา

 ลูกคา

 ลูกคา

ผูดูแลระบบ

สงขอมูลสินคา

ชื่อสินคา

กรอกขอมูล ขอมูลลูกคา

ชื่อลูกคา,รหัสผาน ชื่อลูกคา,รหัสผาน

สถานะจดัสง

 
รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบขายประเภทเคร่ืองปริ้นเตอรช็อป 
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1. Data Flow Diagram Level 1 Process 1 

1.1

รายการสินคา
 ลูกคา

ผูดูแลระบบ

สินคา

     ขอมูลสินคาD1

1.2

รายละเอียดสินคา

- เลือกสินคา
- ขอมูลสินคา

- ขอมูลสินคาสงขอมูลใหลูกคา

 

 

รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบ เลือกสินคา 

 

2. Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

2.1

สั่งซ้ือสินคา ลูกคา
- ซ้ือสินคา

     ขอมูลสินคาD1

2.2

คาํนวณราคา

2.3

ยืนยนั

2.4

บนัทึก

To precess 2  

รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 สั่งซื้อสินคา 



36 

3. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

3.1

สมคัรสมาชิก ลูกคา

- ขอมูลลูกคา

- ชื่อสมาชิก,รหัสผาน - ชื่อสมาชิก,รหัสผาน

- ขอมูลลูกคา

3.2
กรอกขอมูล

สมาชิก

3.3

ตรวจสอบ

     ขอมูลสินคาD1

To process 4

 

 

รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 3สมัครสมาชิก 

 

4. Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

4.1

ยืนยนั/ยกเลิก ลูกคา

- ชื่อสมาชิก,รหัสผาน

4.2

บนัทึก      ขอมูลสินคาD1

To process 5  
รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1Process 4 แสดงผลยืนยัน/ยกเลิก 
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5. Data Flow Diagram Level 1 Process 5 

5.1

ชาํระเงิน ลูกคา

5.2

ยืนยนั

5.3

บนัทึก      ขอมูลสินคาD1

To process 6

ผูดูแลระบบ

 

 

รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1Process 4 แสดงผลรายงาน 

 

6. Data Flow Diagram Level 1 Process 6 

6.1

ใบเสร็จ ลูกคา      ขอมูลสินคาD1

To process 7

ผูดูแลระบบ

 

รูปท่ี 3.11 Data Flow Diagram Level 1Process 6 ใบเสร็จ 
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7. Data Flow Diagram Level 1 Process 7 

7.1

สงสินคา ลูกคา ผูดูแลระบบ

จบการทาํงาน

สถานะจดัสง

 

รูปท่ี 3.12 Data Flow Diagram Level 1Process 7 จบการทํางาน 
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3.4 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

 
 

รูปท่ี 3.13 E-R Diagramระบบการขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองปร้ินเตอร 
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3.4 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

ออกแบบฐานขอมูล ระบบขายสินคาออนไลนขายประเภทเคร่ืองปร้ินเตอร ดังน้ี 

ตารางขอมูลสมาชิก (member) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

Id Int 11 รหัสลูกคา PK 

Username varchar 20 ชื่อผูเขาใช  

Password varchar 30 รหัสผูเขาใช  

Name varchar 60 ชื่อลูกคา  

Email varchar 30 อีเมล  

talephone varchar 10 โทรศัพท  

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขอมูลสมาชิก 

 

ตารางขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ (order_detail) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

D-id int 11 รหัสสินคา PK 

O_id int 11 ชื่อสินคา  

D_aty int 11 ราคาสินคา  

P_id int 11 ลําดับสินคา  

d_subtota Int 9 ราคารวม  

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ 

 

 

 

 

 

 

http://127.30.0.1/phpMyAdmin/sql.php?db=thanathon&table=order_detail&token=cc8189c3e5e20adb02dc6b9e897c7514&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60order_detail%60++ORDER+BY+%60order_detail%60.%60d_subtotal%60+ASC
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ตารางขอมูลสินคา (product) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

P_id int 11 รหัสสินคา PK 

P_name varchar 60 ชื่อสินคา  

P_price int 11 ราคาสินคา  

P_img varchar 50 รูปสินคา  

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางขอมูลสินคา 

 

ตารางขอมูลผูดูและระบบ (order_head) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

O_id int 10 รหัส PK 

O_dttm varchar 60 เวลา  

O_name varchar 60 ชื่อสมาชิก  

O_addr varchar 60 ที่อยู  

O_email varchar 60 อีเมล  

O_phone varchar 10 เบอรโทร  

 

ตารางท่ี 3.4 ตารางขอมูลผูดูแลระบบ 
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ห
น

าห
ลัก

 

3.5การออกแบบผังโครงการสรางเว็บ (Site Map)  
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รูปท่ี 3.14 การออกแบบผังโครงการสรางเว็บไซต 

 

 

 

3.6 ออกแบบStory Board 

 

 

       

รู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 3.15 Index 
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รูปท่ี 3.16 login 

 

 

รูปท่ี 3.16 หนาแรก 
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รูปท่ี 3.17 รายการสินคา 

 

 

รูปท่ี 3.18 วิธีการสางซื้อ 

 

 

 

 



46 

รูปท่ี 3.19 วิธีการชําระเงิน 

 

 

รูปท่ี 3.20 ติดตอเรา 
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3.7 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

1. ขอมูลสมาชิก 

2. ขอมูลสินคา 

3. การตรวจสอบสินคา 

4. การเลือกซื้อสินคา 

5. การยืนยันการสั่งซื้อ 

6. แสดงใบเสร็จผานจอภาพ 

 

3.8 การออกแบบสิ่งนําเขา (Output Data) 

1. หนาจอคอมพิวเตอร คือ รูปแบบของเว็บไซตที่สมบูรณ 

2. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร คือ การนําเสนอการสอบวิชาโครงการ 

3. เคร่ือง Printer คือ ในการจัดทําเอกสารโครงการ 

4. ผลการตรวจสอบสินคา 

5. ใบเสร็จรายการสินคา 

 

 



 

บทที ่4  

การพัฒนาระบบ  

โครงการ ระบบเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภท ทูพีปร้ินเตอรช็อป  

(Website E-commerce For 2Pee Printer Shop)  

  

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช  

1. ความเร็วของหนวยประมวลผล (CPU)Intel CORE(TM) I3-3220  3.30GHz  

2. หนวยความจํา 4.00 GB (DDR3)  

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

4. VGA On, Sound On  

5. Internet True fiber 50/20Mbps  

6. Printer Brother DCP-T500W   

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา  

1. ใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการสรางเว็บไซต  

1. ใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ในการตกแตงรูปภาพและตัดรูปภาพ  

2. ใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจัดทําเอกสาร  

3. ใชโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 ในการจัดทําเอกสารนําเสนอ  

4. ใชโปรแกรม Appserv 2.5.10 ใชในการเชื่อมฐานขอมูล  

 

  

  

  

  

 

 



49 

 

14.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ1 Appserv 2.5.10 

 
 

1รูปท่ี 4.1 Double Click ที่โปรแกรม  Appserv 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.2 หนาจอปรากฎหนาตาง Welcome กดปุม Next เพื่อเขาสูหนาถัดไป 



50 

 
 

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 
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1รูปท่ี 4.9 กดเลือกตามรูป แลวกดปุม Finish 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.10 ทดสอบวาติดต้ังเรียบรอยแลวโดยการพิมพ Localhost ที่1 Browser 
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1รูปท่ี 4.11 แสดงตัวอยางการคลิก Start และเลือกเขา Computer 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.12 แสดงตัวอยางการเขาสูไฟล  ไฟลโครงการทูพีปร้ินเตอร1ช็1อป 
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1รูปท่ี 4.13 พอเขามาแลวใหคลิก Copy ไฟลโครงการเอที1ซีช1็อป1 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.14 แลวคลิกขวาเลือก Paste ใน Appserv 
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1รูปท่ี 4.15 เขาไฟล โครงการทูพีปร้ินเตอร1ช็1อป 

 

 

 

 
 

1                        รูปท่ี 4.16 คลิกที่ Index 
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1วิธีการใชงาน 

 

 
 

1รูปท่ี 4.17 เปด Index ขึ้นมาจะพบหนา Index ของเว็บไซต 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.18  หนาโฮมของเว็บไซต 
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1รูปท่ี 4.19 คลิกที่หัวขอ สินคา1 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.20 หนาแบงหมดสินคา 
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1รูปท่ี 4.21 คลิกที่เขาสูระบบ กรอกชื่อผูใชและรหัสผาน 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.22 หนาสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินคา 
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1รูปท่ี 4.23 หนาแสดงวิธีการชําระเงิน 

 

 

 

 
 

1รูปท่ี 4.25 ประวัติสวนตัวของผูจัดทํา 



 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเว็บไซตที่เกี่ยวกับระบบการซื้อขายออนไลนเกี่ยวกับรานเคร่ืองปร้ิน 

2. ไดเว็บไซตที่ผูใชสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินคาผานทางออนไลนได  

3. ไดเว็บไซตที่ผูซื้อสามารถยกเลิกสินคาที่เลือกได 

4. ไดเว็บไซตที่สามารถสั่งซื้อสินคาตางๆ ภายในรานไดหลากหลายประเภท 

5.  ไดเว็บไซตที่ฐานขอมูลของระบบซื้อขายออนไลนมีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน  

สรุปขนาดของโปรแกรม  

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

1 Index.php 1 KB หนาแรกของเว็บไซต 

2 Home.php 6 KB หนาหลักของเว็บไซต 

3 Register.php 7 KB หนาสมัครสมาชิก 

4 Login.php 5 KB หนาล็อกอิน 

5 Contract.php 5 KB หนาประวัติผูจัดทํา 

6 Cart.php 3 KB หนาตะกราใสสินคา 

7 Payment.php 4 KB หนาชองที่การสั่งซื้อ 

8 Shop.php 6 KB หนาแยกประเภทสินคา 

9 Shop1.php 6 KB หนาสินคาเคร่ืองปร้ิน 

10 Shop2.php 5 KB หนาสินคานํ้าหมึก 

11 Ordering.php 4 KB หนาวิธีการสั่งซื้อ 

12 Product.php 6 KB หนาสินคา 

13 Product_detail.php 2 KB หนารายละเอียดสินคา 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม
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ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

14 Cart.php 3 KB หนาตะกลาสินคา 

15 Connect.inc 1 KB หนาสงออกระบบ 

16 Confirm.php 3KB หนายืนยันการสั่งซื้อ 

17 Contact.php 2 KB หนาผูจัดทํา 

18 Saveorder.php 3 KB หนาบันทึกของสินคา 

19 Pay money.php 2KB หนาวิธีการชําระเงิน 

20 Logout.php 1KB หนาออกจากระบบ 

21 check_login 2KB หนาตรวจระบบสมาชิก 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ตอ) 

 

สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1. สัญลักษณ Logo ไมตรงกับที่รูปแบบตอนแรก มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเพื่อใหสวยงาม

มากขึ้น 

2. โครงสรางโปรแกรมซับซอนไมเหมาะสมและยุงยากตอการเขาใช 

3. เกิดความขัดแยงทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 

4. รูปแบบของโปรแกรมเรียบเกินไป ทําใหดูไมนาสนใจ จึงตองเพิ่มเติมลูกเลน 

 

สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1. โคดปญหาไมสามารถ Run ได โคดทับซอนกันเปดไมติด 

2. รูปภาพในเว็บไซตไมมีแสดง ตองหารูปภาพใหมมาแกไข 

3. ตัวอักษรในเว็บไซต มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน 

4. ตารางในเว็บไซต มีขนาดไมเหมาะกับรูปภาพ 

5. เชื่อมฐานขอมูลสําเร็จ แตไมสามารถเรียกใชงานได 

6. ฐานขอมูลไมจดจําขอมูลที่ทําการปอนคาเขา 

7. เมื่อนําฐานขอมูลไปเชื่อมตอกับเคร่ืองเซิฟเวอรอ่ืน จะมีฐานขอมูลซ้ํากันทําใหขอมูลไม

ตรงกันกับโปรแกรม 

8. ปุมตัวอักษรบางตัวมีภาพและสีที่คลายคลึงกับพื้นหลังโปรแกรมทําใหไมคอยชัดเจน 
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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



64 

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 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษDouble A  A4 2 รีม 260 บาท 

2. หมึกเคร่ือง Printer สีดํา,แดง,นํ้าเงิน,เหลือง 1 ชุด 1,000 บาท 

3. คาเย็บเลมเอกสาร 1 เลม 200 บาท 

4. คาแผนโปรแกรม Adobe Dreamweaver 1 แผน 300 บาท 

5. คาหนังสือ 1 เลม  200 บาท 

  รวมเปนเงิน 1,960 บาท 

    

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายประทานชัย ยะพลหา  รหัสนักศึกษา  37331  ระดับ ปวส. 2/17 

 2.   นายประกิต               ดวงศรี  รหัสนักศึกษา  37132  ระดับ ปวส. 2/17  

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซตธุรกิจออนไลน (E-commerce) 

ชื่อโครงการภาษาไทย       ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท ทูพี ปร้ินเตอร ช็อป 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ  E-commerce for 2pee printer shop 
โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารยสุมลฑา สุขสวัสด์ิ 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

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

                                                      (นายประกิต  ดวงศรี) 

                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ  
 

            ผาน                     ไมผาน         

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

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

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

      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 



  

 
ATC.0201 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษารวมโครงการ 

เรียน อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน 

ขาพเจา  1.   นายประทานชัย ยะพลหา  รหัสนักศึกษา  37331  ระดับ ปวส. 2/17 

  2.   นายประกิต                       ดวงศรี  รหัสนักศึกษา  37132  ระดับ ปวส. 2/17 

  

 มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน มาเปนที่ปรึกษารวมโครงการของกลุม

ขาพเจา ซึ่งไดจัดทําโครงการประเภท  E-Commerce  ชื่อโครงการภาษาไทย  “ระบบขายสินคาออนไลน 

ประเภท ทูพี ปร้ินเตอร ช็อป” 

 พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวขอโครงการมาดวย  

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

                    (นายประทานชัย ยะพลหา)                                                       (นายประกิต ดวงศรี) 

 
 

 
 

             

 

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

                                                                  (อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน) 
 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 1) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายประกิต   ดวงศรี  รหัสนักศึกษา  37132  ระดับ ปวส. 2/17 

 2.   นายประทานชัย          ยะพลหา  รหัสนักศึกษา  37331  ระดับ ปวส. 2/17  

  

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท E-Commerce    

ชื่อภาษาไทย ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท ทูพี ปร้ินเตอร ช็อป 

ชื่อภาษาอังกฤษ E-commerce for 2pee printer shop 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยสุมลฑา   สุขสวัสด์ิ 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยฐิติรัตน    นัยพัฒน 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

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

     

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

                                                   (นายประกิต      ดวงศรี) 

                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ  



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 2) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายประกิต   ดวงศรี  รหัสนักศึกษา  37132  ระดับ ปวส. 2/17 

 2.   นายประทานชัย          ยะพลหา  รหัสนักศึกษา  37331  ระดับ ปวส. 2/17  

  

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท E-Commerce    

ชื่อภาษาไทย ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท ทูพี ปร้ินเตอร ช็อป 

ชื่อภาษาอังกฤษ E-commerce for 2pee printer shop 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยสุมลฑา   สุขสวัสด์ิ 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยฐิติรัตน    นัยพัฒน 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

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

     

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

                                                   (นายประกิต      ดวงศรี) 

                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ  



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทึกรายงานความคืบหนา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ ระบบขายสินคาออนไลนประเภททูพี ปร้ินเตอร ช็อป 

E-Commerce for 2pee printer shop 

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

ท่ีปรึกษาหลักโครงการ อาจารยสุมลฑา   สุขสวัสด์ิ 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยฐิติรัตน   นัยพัฒน 

ลําดับ รายการ วัน/เดือน/ป อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม 

ภาคเรียนที่ 1/2562 

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

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

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

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

5 สงเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

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

  

ภาคเรียนที่ 2/2562 

6 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 70% ....../....../......   

7 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ80% ....../....../......   

8 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ100% ....../....../......   

9 สงเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการนําเสนอ โปรแกรมโครงการ 
....../....../...... 

  

10 สงโปรแกรมโครงการ 

ที่แกไขแลว (ถามี) 

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

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

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

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

14 สงซีดี ....../....../......   

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



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 1 

 

ขาพเจา  1.  นายประกิต                        ดวงศรี                   รหัสนักศึกษา 37132  ระดับ ปวส. 2/17 

 2.  นายประทานชัย        ยะพลหา          รหัสนักศึกษา 37331  ระดับ ปวส. 2/17  

4.   นางสาวคอมพิวเตอร   ปวช. 3/xx 

โครงการประเภท เว็บไซตE-commerce  

เร่ือง  E-commerce for 2pee printer shop 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา       สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม       อาจารยฐิติรัตน       นัยพัฒน 

  

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



  

                                                              ATC.06 

 

ขออนุญาตอาจารยท่ีปรึกษารวมจัดทําเอกสาร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

เร่ือง  ขออนุญาตจัดทําเอกสาร บทที่ 4-5 

เรียน อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน 

ขาพเจา  1.   นายประทานชัย  ยะพลหา รหัสนักศึกษา  37331  ระดับ ปวส. 2/17 

 2.   นายประกิต           ดวงศรี  รหัสนักศึกษา  37132  ระดับ ปวส. 2/17  

 

 มีความประสงคจะขอจัดทําเอกเอกสาร บทที่ 4-5 เน่ืองจากไดจัดทําโปรแกรมเสร็จสมบูรณตาม

วัตถุประสงคเรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

                 (นายประทานชัย ยะพลหา)                                          (นายประกิต  ดวงศรี) 
 

             

 

 

 

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

 (อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน) 
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