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บทคัดย่อ 
          ขา้วแช่ชาววงั เวบ็ไซต์ของเรานั้นสามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อและท าธุรกิจได ้เพื่อให้
ลูกคา้หรือผูท่ี้มีความสนใจในการคน้ควา้เวบ็ไซต์เก่ียวกบัการขายสินคา้ออนไลน์สามารถเขา้มา
เลือกซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซต์ได้ โดยไม่ตอ้งไปถึงหน้าร้าน เน่ืองจากในปัจจุบนัมีความทนัสมยัด้าน
เทคโนโลยมีากข้ึน 
          ผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ขายสินคา้ออนไลน์ ได้มีการพฒันาเวบ็ไซต์และโปรแกรมให้ง่ายต่อการใช้
งานและสะดวกส าหรับผูใ้ช้งานและสามารถสมคัรเป็นสมาชิกและมีหน้าล็อกอินส าหรับผูท่ี้เป็น
สมาชิกแล้ว สามารถบนัทึกเก็บขอ้มูลลูกคา้เม่ือมีการสั่งซ้ือ สามารถค านวณเงินได้โดยอตัโนมติั 
โดยในระบบมีขนาดไฟล์งาน 14 ไฟล์ มีรายละเอียดสินคา้ ราคาของสินคา้ เพื่อให้ลูกคา้ท่ีสนใจ
สามารถเลือกซ้ือได ้และมัน่ใจวา่สินคา้เรามีคุณภาพ  
           โครงการน้ีเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านท่ีเขา้มาชมเวบ็ไซตข์องเรา เพื่อให้ผูท่ี้เขา้มาชมเวบ็ไซต์
สามารถศึกษาและน าไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจออนไลน์ได ้ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การพฒันา
ตนเองเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตใ์หอ้อกมาดีและสมบูรณ์ท่ีสุด 
       



ค 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการท่ีคณะผูจ้ดัท าตั้งใจท าข้ึนมาดว้ยความพยายามและความรู้จากอาจารยทุ์ก ๆ ท่าน 
และทางสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะไม่ประสบผลส าเร็จไดถ้า้ไม่ไดอ้าจารยท่ี์คอยใหค้วามรู้และ 
ค าปรึกษา โดยทุกท่านยอมสละเวลาทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน เพื่อสั่งสอนและผลกัดนัจน
ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีจนท าใหโ้ครงการน้ีเสร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือ 
อย่างสูงยิ่งจาก อาจารยสุ์มลทา สุขสวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลัก และ อาจารย์ฐิติรัตน์ นัยพฒัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าและตรวจสอบ แกไ้ข ขอ้บกพร่อง ทุกขั้นตอน
ของการ 
จดัท าโครงการ คณะผูจ้ดัท าโครงการขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อนนกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม
ไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีไดใ้ห้ก าลงัใจและมีส่วนช่วยเหลือ ให้โครงการฉบบัน้ีส าเร็งลุล่วงได้ดว้ยดีทา้ยท่ีสุด
คณะผูจ้ดัท าโครงการหวงัวา่โครงการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูส้นใจไม่มากก็นอ้ย 



ง 
 

ค ำน ำ 
 

การจดัท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ 3204-8501  หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูข้ดัท าไดท้  าโดรงการประเภท ระบบขายสินคา้
ออนไลน์ ประเภทสินคา้ ขา้วแช่ชาววงั โดยมีการสร้างเวบ็ไซต์เพื่อน าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจใน
การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ 

เวบ็ไซต์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท านั้น ประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และ
การเลือกซ้ืออาหารโดยภายในเวบ็ไซต์จะประกอบไปดว้ยเมนูขา้วแช่ชาววงัทั้งหมด เช่นการเลือก
ขา้วแช่ เลือกเมนูเคร่ืองเคียง สามารถสั่งซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภพสูงสุด รวมถึงยงั
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือประกอบเป็นอาชีพรายได้
เสริม 

หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู ้จ ัดท า ขออภัยไว้ ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาให้ดีข้ึนไป 
 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
3 กุมภาพนัธ์ 2562 
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หนา้ 

หนา้อนุมตั ิ ก 
บทคดัย่อ ข 
กิตตกิรรมประกาศ ค 
ค าน า ง 
สารบญั จ 
สารบญัรูป ช 
สารบญัตาราง ญ 
บทที่ 1 บทน า 

1.1 ภูมหลงัและความเป็นมา 1 
1.2 วตัถุประสงคโ์ครงการ 2 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 2 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 2 
1.5 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 3 
1.6 เคร่ืองมือที่ใช ้ 4 
1.7 งบประมาณการด าเนินงาน  4 

บทที่ 2 ระบบงานและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.1 ระบบงานปัจจุบนั 5 
2.2  ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบนั 7 
2.3  การวิเคราะห์ความตอ้งการระบบงานใหม ่ 7 
2.4  ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวขอ้ง 8 

บทที่ 3 การออกแบบระบบงานดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 3.1  การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 57 

 3.2  ออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 60 
 3.3  การออกแบบแผนภาพความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) 67 
 3.4  พจนานุกรม (Data Dictionary) 68 
 3.5  การออกแบบแผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์ (Site Map) 70 
 3.6  การออกแบบ Story Board 71 
 3.7  การออกแบบส่ิงน าเขา้ (Input Data) 74 
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สารบัญ (ต่อ) 
หนา้ 

3.8  การออกแบบส่ิงน าออก (Output Data) 74
บทที่ 4 การพฒันาระบบส่ือการขายสินคา้ออนไลน์ ประเภท ขา้วแช่ชาววงั 
 4.1  เคร่ืองมือและอุปกร์ที่ใช ้ 75 
 4.2  โปรแกรมทั้งหมดท่ีใชพ้ฒันา 75 
 4.3  วิธีการตดิตั้งโปรแกรม 76 
 4.4  วิธีการใชง้าน 80 
บทที่ 5 สรุปผลการท าโครงการ 
 5.1  สรุปผลโครงการ 88 
 5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 89 
 5.3  สรุปการด าเนินงานจริง 90 
 5.4  สรุปค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจริง 91 
บรรณานุกรม 92 
ภาคผนวก 93 

- ใบขอเสนออนุมตัิโครงการระบบคอมพิวเตอร์ (ATC.01) 94 
- ใบเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมโครงการ (ATC.02) 95 
- ใบขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ATC.03) 96 
- ใบรายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.04) 98 
- ใบบนัทึกการเขา้พบที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 99 
- ใบขออนุญาตอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมจดัท าเอกสารบทที่ 4-5 (ATC.06) 101 

ประวตัิผูจ้ดัท าโครงการ 102 
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รูปท่ี 2.23 หนา้แรก Appserv 42 
รูปท่ี 2.24 popup username password 43 
รูปท่ี 2.25 อธิบายหนา้แรกของ phpMyAdmin 43 
รูปท่ี 2.26 สร้างฐานขอ้มูล 44 
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รูปท่ี 2.29 ก าหนด primary key และก าหนดใหเ้ป็น auto_increment 46 
รูปท่ี 2.30 บนัทึกหรือเพิ่ม field ใหม่ 46 
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รูปท่ี 2.38 เร่ิมใชง้าน Photoshop CS 6 53 
รูปท่ี 2.39 การเขา้สู่โปรแกรม  Photoshop 53 
รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 56 
รูปท่ี 3.2 แสดง Flowchart การสมคัรสมาชิก 57 
รูปท่ี 3.3 แสดง Flowchart การเขา้สู่ระบบ 58 
รูปท่ี 3.4 แสดง Flow chart การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 59 
รูปท่ี 3.5 แสดง Data Flow Diagram Level 1 ระบบขายสินคา้ 60 
รูปท่ี 3.6 แสดง Data Flow Diagram Level 2 Process 1 ขอ้มูลสินคา้ 61 
รูปท่ี 3.7 แสดง Data Flow Diagram Level 2 Process 2 สั่งซ้ือสินคา้ 62 
รูปท่ี 3.8 แสดง Data Flow Diagram Level 2 Process 3 เขา้สู่ระบบ 63 
รูปท่ี 3.9 แสดง Data Flow Diagram Level 2 Process 3 ยนืยนัสั่งซ้ือสินคา้ 64 
รูปท่ี 3.10 แสดง Data Flow Diagram Level 2 Process 5 ช าระเงิน 65 
รูปท่ี 3.11 แสดง การออกแบบแผนภาพความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 66 
รูปท่ี 3.12 การออกแบบ Site Map 69 
รูปท่ี 3.13 แสดงหนา้ index 70 
รูปท่ี 3.14 แสดงหนา้หลกั 70 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ 

  E-Commerce เป็นการประยกุตส่ื์ออินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจการคา้ หรือเรียกวา่
พณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท่ีนิยมกนัมาก ณ ปัจจุบนั การซ้ือขายสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต การหนัมาใช้
เวบ็ส่ือกลางทางการคา้มากยิ่งข้ึน  เป็นส่ือกลางในการรวบรวมสินคา้และผูซ้ื้อผูข้ายไวใ้นเวบ็ไซต์
เดียว เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อซ้ือ-ขาย ท าให้การค้นหาข้อมูลเป็นเร่ืองท่ีง่ายและ
สามารถจ ากัดขอบเขตข้อมูลให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งข้ึน ตามการจดักลุ่มสินค้าของผู ้
ให้บริการแหล่งข้อมูลออนไลน์นั้น ๆ  E-Commerce จึงเป็นเสมือนส่ือกลางในการโฆษณาและ
เช่ือมโยงขอ้มูล หรือความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายโดยตรง พร้อมทั้งสา
มารตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ย่นเวลาในการน าสินคา้เขา้สู่ตลาด ท าให้สามารถขยาย
ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ในปัจจุบันจะมีสักก่ีคนท่ีรู้จัก  “ข้าวแช่ชาววงั” ซ่ึงหมายถึงข้าวแช่ท่ีปรุงข้ึนเพื่อให้
พระมหากษตัริยเ์สวยนัน่เอง  ชาวบา้นธรรมดาเองก็ไม่มีโอกาสท่ีจะไดท้านอาหารชนิดน้ีกนั  แต่
ต่อมาก็มีการถ่ายทอดวฒันธรรมการทานขา้วแช่ให้คนพื้นบา้นไดรู้้จกัและมีการพฒันาต่อมาเร่ือย ๆ 
จนกลายมาเป็นท่ีรู้จกั ปัจจุบนัคนไทยเองก็นิยมทานขา้วแช่กนัในช่วงสงกรานต์เช่นเดียวกบัชาว
มอญ  เน่ืองจากเดือนเมษายนเป็นช่วงท่ีอากาศร้อนท่ีสุด  จึงนิยมทานอะไรเยน็ ๆ  ดบักระหายคลาย
ร้อน  ซ่ึงจริง ๆ เม่ือก่อนท่ียงัไม่มีตูเ้ยน็ไม่มีน ้ าแข็งนั้น  คนโบราณเองก็จะใชโ้อ่งดินมารองน ้ าฝนเอา
มาท าขา้วแช่ เพราะน ้าฝนจะมีความเยน็ในตวัมนัเองอยูแ่ลว้ 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงคิดพฒันาเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัประเภทการขายสินคา้ออนไลน์เป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกท่ีผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย เน่ืองจากธุรกิจการขายสินคา้ออนไลน์ไดเ้ขา้มา
มีบทบาทอยา่งมาก ท าให้ผูบ้ริโภค อุปโภค ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่น ทางเวบ็ไซต์มีความ
สะดวกสบาย เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต การท าอาหารขา้วแช่ชาววงั ให้แก่ผูท่ี้เขา้ชมเวบ็ไซต์ เพื่อน าไป
ประยุกตแ์ละปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัได ้และสามารถสร้างเสริมอาชีพและมีรายไดเ้สริมเพิ่มข้ึนอีก
ดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงกำร 
1. เพื่อวเิคราะห์และออกแบบระบบร้านขายสินคา้เก่ียวกบัอาหารขา้วแช่ชาววงัในรูปแบบ

เวบ็ไซต ์
2. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซ้ือสินค้าให้มีมากและยงัเป็นการเพิ่มความ

สะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซต ์
3. เพื่อน าเอาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ มาน าเสนอผา่นทางอินเตอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบ 

ใหดู้แปลกใหม่เป็นท่ีสะดุดตาแก่ผูท่ี้เขา้มาชม 
4. เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลสินคา้ 

 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1. จดัการขอ้มูลลูกคา้ 
2. จดัการขอ้มูลสินคา้ 
3. แจง้ช าระเงินและตรวจสอบการช าระเงินของลูกคา้ 
4. สมคัรสมาชิก 
5. ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดว้เิคราะห์และออกแบบเวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ประเภทอาหารขา้วแช่ชาววงั 
2. ไดเ้พิ่มกลยุทธ์การขายและช่องทางติดต่อการซ้ือขายสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ีสะดวก

มากข้ึน 
3. ไดมี้การอพัเดทขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายผา่นทางอินเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา 

4. ไดรั้บความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลสินคา้                 
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1.5  แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

ตำรำงที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 1 
มิถุนำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กนัยำยน 62 

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

อบรมการท าโครงการ
นกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                 
11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01
โครงการ รอบท่ี 1 (บทท่ี1+

ลงทะเบียนออนไลน์)  

                
14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                
17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 
2 

                
19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                
18-30 มิถุนายน 62 

ส่งบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                
17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม  
50% 

                
9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
60% 

                
16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
70% 

                
23-30 กนัยายน 62 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 2 
พฤศจิกำยน 62 ธันวำคม 62 มกรำคม 63 กมุภำพนัธ์ 63 

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

ส่งความคืบหนา้ 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 11 ธนัวาคม 62 

ส่งบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 63 

ส่งบทท่ี 5                 20-26  มกราคม 63 
ส่งงบประมาณในการท า
โครงการ (แบบออนไลน์) 

          
 

     26-30  มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุมภาพนัธ์ 63 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. โปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 ใชอ้อกแบบเวบ็ไซต ์
2. โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6 ใชต้กแต่งรูปภาพ 
3. โปรแกรม  My SQL ท าระบบฐานขอ้มูล 
4. ภาษา PHP เขียน Script เพื่อสร้างเวบ็ไซต ์
5. โปรแกรม Appserv จ าลองเซิร์ฟเวอร์ 
 

1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน  

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ 
1 ค่ากระดาษ A4 1 รีม 259 บาท 
2 ค่าแฟลชไดร์ 1 อนั 299 บาท 

3 ค่าแผน่ซีดี 2 แผน่ 45 บาท 
4 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 1 ชุด 1,000 บาท 
5 ค่าเขา้เล่ม 1 คร้ัง 200 บาท 

รวมเป็นเงิน 1,803 บำท 

 

ตำรำงที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 

  
 

 



บทที ่2 
ระบบงานและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
2.1      ระบบงานปัจจุบัน 

เร ่  ้น

เข้า   เว บ    

 รวจ อบการเข้า   ระบบ

เล อก  น ้า

จบการท างาน

แ  งรายการ  น ้า

 ั่ง   อ

  านว รา า  น ้า

ย นยันการ  าระเง น

บันท กข้อ  ล  ้  ้งาน

  ั ร  า  ก

Y

ย นยันการ ั่ง   อ

เข้า   ระบบ

กรอกข้อ  ล  ้   ้งาน

N

 บเ ร จ

 

ร ปที ่2.1 Flow chart ระบบงานปัจจุบนั  
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ในโลกปัจจุบนัมีความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งดา้น การคมนาคมและ
ด้านการติดต่อส่ือสาร Internet จึงเข้ามามีส่วนในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อส่ือสารธุรกิจ Social Network รวมถึงการติดต่อซ้ือขายสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

การซ้ือขายปัจจุบนัผูซ้ื้อบางกลุ่มมีความต้องการสินค้าท่ีหาได้ยากหรือสินค้าท่ีมาจาก
ต่างประเทศ จึงให้ยากต่อการซ้ือสินคา้และสินคา้บางชนิดก็เป็นสินคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บความนิยมทาง
ทอ้งตลาดจึงท าให้การซ้ือขายทางทอ้งตลาดนั้นหาไดย้าก หรือในบางกรณีสินคา้ท่ีตอ้งการอยู่ไกล
จากท่ีอยู่อาศยัจากผูซ้ื้อท าให้การคมนคเป็นไปไดย้าก จึงท าให้การซ้ือขายสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์หรือ
ระบบ E-commerce เขา้มาช่วยเป็นตวัเลือกในการซ้ือขายสินคา้ โดย E-commerce มีช่ือท่ีแปลเป็น
ภาไทยวา่ “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์” โดยความหมายของค าวา่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีผูใ้ห้ค  านิยาม
ไวเ้ป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีค  าจ  ากดัความใดท่ีใช้ค  าอธิบายไวอ้ย่างเป็นทางการ ในภาครวมนั้น E-
commerce ในท่ีรู้จกักนัทัว่ไป คือการซ้ือขายสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์ ท่ีก าลงัได้รับความนิยมเป็น
อยา่งมาก แต่ก็มีช่องโหวม่ากมายในการซ้ือขาย ยกตวัอยา่ง เช่น การโกงลูกคา้ โดยผูข้ายให้ซ้ือโอน
เงินผ่านทางธนาคารเข้าบญัชีก่อนได้รับสินค้า จากนั้นผูข้ายก็ไม่ท าการส่งสินค้าให้ลูกค้าตาม
ก าหนด ท าใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไวใ้จท่ีจะท าการซ้ือขายผา่นเวบ็ไซต ์จึงมีระบบการกระท าท่ีท า
ใหลู้กคา้ไวว้างใจในการซ้ือขาย เช่น สามารถเช็คประวติัผูข้าย สามารถติดต่อผูข้ายไดโ้ดยตรง โดยมี
เบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยู่จริงตามบตัรประชาชนก ากบั มีการออกใบเสร็จ ใบซ้ือขาย และใบส่งของ 
เป็นหลกัฐานแก่ลูกคา้เพื่อความมัน่ใจของลูกคา้ในการซ้ือขาย 

การซ้ือขายสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์คือ การท าให้ลูกคา้มัน่ใจ และไวว้างใจผูข้ายสินคา้มากท่ีสุด 
คณะผูจ้ดัท าจึงได้จัดท าระบบขายสินค้าออนไลน์ ท่ีมีระบบการขายท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอนในการท างาน มีการออกใบเสร็จยืนยนัในการซ้ือขายให้แก่ลูกคา้ผา่นทาง 
E-mail มีระบบสมาชิกท่ีจะให้ลูกคา้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หากผูซ้ื้อตอ้งการท่ีจะสอบถาม
รายละเอียดสินคา้แก่ผูข้ายก็สามารถท าการสอบถามไดท้นัทีผา่นหนา้ Chat ในระบบของเราตลอด
ระยะเวลาในการท างานท่ี ก าหนดไวห้ากนอกเวลางานสามารถฝากขอ้ความไวห้รือ โทรมาสอบถาม
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จึงท าใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บสินคา้อยา่งแน่นอน 
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2.2 ปัญหาทีเ่ก  ข  น นระบบงานปัจจุบัน 
1. ความไม่ปลอดภยัของข้อมูลขาดการตรวจสอบการใช้บตัรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต 

ขอ้มูลบนบตัรเครดิตอาจจะถูกดกัฟังหรืออ่านเพื่อเอาช่ือและหมายเลขบตัรเครดิตไปใช้
โดยท่ีเจา้ของบตัรเครดิตไม่รู้ ไดส่้งขอ้มูลจึงตอ้งมีการพฒันาวิธีการเขา้รหสัท่ีซบัซ้อน
หลายขั้นตอนเพื่อใหข้อ้มูลของลูกคา้ไดรั้บความปลอดภยัมากท่ีสุด 

2. ผูซ้ื้อไม่มัน่ใจเร่ืองการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ไม่มัน่ใจว่า
จะมีผูน้ าหมายเลขบตัรเครดิตไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ 

3. E-commerce ยงัมีประเด็นเชิงนโยบายท่ีท าให้รัฐบาลต้องเข้ามาก าหนดมาตรการ
เพื่อให้ความคุม้ครองกบัผูซ้ื้อและผูข้าย ขณะเดียวกนัมาตรการในเร่ืองระเบียบท่ีจะ
ก าหนดขดัขวางการพฒันาเทคโนโลย ี

4. การท่ีผูข้ายไม่มัน่ใจว่าลูกคา้มีตวัตนอยู่จริง จะเป็นบุคคลเดียวกบัท่ีแจง้สั่งซ้ือสินคา้
หรือไม่มีความสามารถในการท่ีจะจ่ายสินคา้และบริการ 
 

2.3 การว เ ราะห  วา  ้องการระบบงาน ห   
1. มีการป้องกันการเข้าถึงของระบบเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาน าข้อมูลส่วนตวัของลูกค้า

ออกไปได ้และทางผูดู้แลไม่มีการกระท าแบบนั้นได ้
2. มีการศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง และยงัใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีมีข้ึนอยู่เร่ือย เพื่อให้เป็นการพฒันาระบบและไม่ขดัขวางการ
พฒันาของเทคโนโลย ี

3. มีการใส่รหัสประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัรและเจา้ของบตัรเครดิตเพื่อไม่ให้เกิด
ความเส่ียงในการใชบ้ตัรเครดิต ท่ีถูกขโมยมาเพื่อซ้ือขายสินคา้ 

4. ในขั้นตอนการสั่งซ้ือสินคา้ จ  าเป็นตอ้งให้ลูกคา้ท าการโอนเงินเขา้บญัชีก่อนท่ีจะท า
การจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ และการสั่งซ้ือสินคา้จ าเป็นตอ้งมีการสมคัรสมาชิก เพื่อท า
การ Login เขา้สู่ระบบของเราก่อน ถึงจะสามารถสั่งซ้ือสินคา้ได ้นัน่ท าให้มัน่ใจไดว้่า
ลูกคา้คนไหนเป็นคนสั่งซ้ือสินคา้ เพราะลูกคา้ไดมี้การ Login ในระบบแลว้ 
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2.4 ทฤษฎแีละระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 
 วา ร ้ เบ  อง ้นเกีย่วกบัเว บ     

อินเทอร์เน็ต  หมายถึง  ลักษณะของการเช่ือต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งเล็กและใหญ่
จ านวนมากเข้าด้วยกัน  โดยมีข้อก าหนดว่าทุกเครือข่ายท่ีมีการเช่ือต่อถึงกัน จะต้องอยู่ภายใต้
มาตรฐานการเช่ือมต่อ (โปรโต คอล)   ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อการใชง้านบนเครือข่ายน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึง
เราเรียกวา่  TCP/IP  จากมาตรฐานการเช่ือมต่อกนัน้ีเอง  จึงมีผลท าใหเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถ
ติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  และไม่มีขีดจ ากดั
ในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี www (World  Wide Web)  หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เวบ็  ซ่ึงเปรียบไดก้บั
หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เราสามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆท่ีตอ้งการ
จากบ ริการ เว็บข้อ มูล ท่ีอยู่บน เว็บจะอยู่ ใน รูปแบบ ท่ี เ รี ยกว่ า   Hypertext  และท าก าร
เช่ือมโยง  (Links) ข้อความหรือรูปภาพ  เข้ากับเอกสารอ่ืน ๆ อย่างเป็นอิสระต่อกัน  ภาพหรือ
ขอ้ความท่ีแสดงบนหน้าจอจะแสดงไดที้ละหน้า ซ่ึงเรียกว่า เพจ ( Page ) หรืออาจมีการเช่ือมโยง
ดว้ยการลิงค ์( Links ) เพื่อคน้หาขอ้มูลจากอีกเพจหน่ึงท่ีอยูห่่างออกไปไกล ๆ ได ้

 
อะ ร  อโฮ เพจ อะ ร  อเว บเพจ 

หลายคนคงคุน้เคยกบัค าวา่โฮมเพจ เวบ็เพจและเวบ็ไซตก์นัมาบา้งแลว้ แต่คงมีหลายคนท่ี
ยงัสับสนวา่อะไรคือเวบ็เพจและอะไรคือเวบ็ไซต ์ค า 3 ค าน้ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
โฮ เพจ (Home Page) 

โฮมเพจ คือค าท่ีใชเ้รียกหนา้แรกของเวบ็ไซต์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยเมนูต่าง ๆ และเร่ืองราว
ต่าง ๆมากมายคลา้ยกบัหนา้ปกนิตยสารบา้นเราดงันั้นหากเราออกแบบหนา้โฮมเพจใหส้วยงามและ
น่าสนใจ โอกาสท่ีผูช้มจะแวะเขา้มาเยีย่มเยยีนโฮมเพจของเราก็จะยิง่มากตามไปดว้ย 
 เว บเพจ (Web Page) 

เว็บเพจ คือ ค าท่ีใช้เรียกหน้าเอกสารต่าง ๆ ท่ีอยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text 
Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าท่ีมีเร่ืองราวต่าง ๆ มากมายบรรจุอยู่ใน
นิตยสาร แต่แตกต่างกนัตรงท่ีมีการเช่ือมโยง (Link) ซ่ึงเราสามารถคลิกไปท่ีหน้าใดของโฮมเพจก็
ได ้
เว บ     (Web Site) 

เวบ็ไซต ์คือ ค าท่ีใชเ้รียกกลุ่มของเวบ็เพจ (ดงันั้นภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ยโฮมเพจ
และเวบ็เพจ) โดยเรามกัใชเ้รียกเวบ็ท่ีมีขนาดใหญ่  และมีการจดทะเบียนช่ือเวบ็ไซตน์ั้น ๆ ไวแ้ลว้  
เล อก  ้ ี  าหรับเว บ     ( Designing Web Colors) 
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สีสันในหนา้เวบ็เพจ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในการดึงดูดความสนใจของผูใ้ช ้เน่ืองจาก
ส่ิงแรกท่ีพวกเขามองเห็นจากเวบ็เพจก็คือ สี ซ่ึงเป็นส่ิงก าหนดบรรยากาศและความรู้สึกโดยรวม
ของเวบ็ไซต ์เราสามารถใชสี้ไดก้บัทุกองคป์ระกอบของเวบ็เพจ ตั้งแต่ตวัอกัษร,รูปภาพ,ลิงค,์สีพื้น
หลงั และรูปภาพพื้นหลงั การเลือกใชสี้อยา่งเหมาะสมจะช่วยในการส่ือความหมายของเน้ือหา และ
เพิ่มความสวยงามใหก้บัหนา้เวบ็นั้น แต่ในทางกลบักนัสีท่ีไม่เหมาะสมอาจสร้างความยากล าบากใน
การอ่านหรือรบกวนสายตาผูใ้ช ้รวมทั้งอาจท าใหก้ารส่ือสารความหมายไม่ถูกตอ้งได ้

เร่ืองของสีในเวบ็ไซตมี์ความซบัซอ้นพอสมควร เร่ิมตั้งแต่การเขา้ใจถึงการแสดงออกของสี
ภายใตส่ิ้งแวดล้อมท่ีต่างกนัของบราวเซอร์,จอมอนิเตอร์ และระบบปฏิบติัการ ตลอดจนถึงการ
เขา้ใจทฤษฎีสี รู้จกัเลือกใชสี้ท่ีเหมาะสมเพื่อการส่ือความหมายอยา่งสวยงาม  

ดงันั้น เป้าหมายของเราคือ การตดัสินใจเลือกใชสี้ให้เหมาะสมกบับุคลิกและเป้าหมายของ
เวบ็ไซต์ เพื่อการแสดงผลท่ีตรงกบัความประสงค์มากท่ีสุด การใช้ชุดสีท่ีเหมาะสม กลมกลืน ไม่
เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช ้แต่ยงัทาให้พวกเขามีความรู้สึกร่วมไปกบัเป้าหมายของ
เวบ็ไซตน์ั้นดว้ย ไม่วา่จะเป็นการใหข้อ้มูล สร้างความบนัเทิง รวมถึงการขายสินคา้หรือบริการ 

 
ประโย น ของ ี นเว บ     

สีเป็นเคร่ืองมืออเนกประสงค์อย่างหน่ึงท่ีมีความส าคัญมากในการออกแบบเว็บไซต์ 
เน่ืองจากสีสามารถส่ือถึงความรู้สึกและอารมณ์ และยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานท่ีกบั
เวลาอีกดว้ย ดงันั้นสีจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างความหมายขององคป์ระกอบ
ใหก้บัเวบ็เพจได ้อยา่งดี 
 
ประโย น ของ ี นร ปแบบ  าง ๆ  ี ังนี           

 - สีสามารถชกันาสายตาผูอ่้านให้ไปยงัทุกบริเวณในหนา้เวบ็เพจ ผูอ่้านจะมีการเช่ือมโยง
ความรู้สึกกบับริเวณของสีในรูปแบบท่ีคาดหวงัได ้การเลือกเฉดสีและต าแหน่งของสีอยา่งรอบคอบ
ในหนา้เวบ็ สามารถน าทางให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในบริเวณต่าง ๆ ตามท่ีเราก าหนดได ้วิธีน้ีจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากเม่ือคุณตอ้งการให้ผูอ่้านให้ความสนใจกบัส่วนใดส่วนหน่ึงในเว็บไซต์เป็น
พิเศษ เช่น ขอ้มูลใหม่ โปรโมชัน่พิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมาก่อน 

- สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีไดรั้บการออกแบบเขา้ดว้ยกนั ผูอ่้านจะมีความรู้สึกวา่บริเวณท่ีมีสี
เดียวกนัจะมีความส าคญัเท่ากนั วธีิการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์อย่าง
ไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้
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- สีสามารถน าไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่าง ๆ ออกจากกนั ท านองเดียวกบัการเช่ือมโยง
บริเวณท่ีมีสีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณท่ีมีสีต่างกนัออกจาก
กนั 

- สีสามารถใชใ้นการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมกัจะมองไปยงัสีท่ีมีลกัษณะ
เด่น หรือผดิปกติเสมอ การออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ยการเลือกใชสี้อยา่งรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้
ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั้น แต่ยงัช่วยหน่วงเหน่ียวให้พวกเขาอยู่ในเวบ็ไซต์ไดน้านยิ่งข้ึน 
ส่วนเวบ็ไซตท่ี์ใชสี้ไม่เหมาะสม เสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนท่ีมีการออกแบบท่ีดีกวา่ 

- สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจ และกระตุน้ความรู้สึกตอบสนองจากผูช้มได้
นอกเหนือจากความรู้สึกท่ีได้รับจากสีตามหลกัจิตวิทยาแล้ว ผูช้มยงัอาจมีอารมณ์และความรู้สึก
สัมพนัธ์กบัสีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 

- สีช่วยสร้างระเบียบให้กบัขอ้ความต่าง ๆ เช่น การใช้สีแยกส่วนระหว่างหัวเร่ืองกับตวั
เร่ือง หรือการสร้างความแตกต่างใหก้บัขอ้ความบางส่วน โดยใชสี้แดงส าหรับค าเตือน หรือใชสี้เทา
ส าหรับส่ิงท่ีเป็นทางเลือก 

- นอกเหนือจากการใช้สีช่วยในการออกแบบแล้วสียงัสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้ ด้วยการใช้สีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กรมาเป็นโทนสีหลกัของ
เวบ็ไซต์การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แมว้่าจะมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการสร้างชุดสี 
(color scheme) ท่ีมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเขา้ใจผดิจ านวนมากท่ีจะนาไปสู่การ
สร้างชุดสีท่ีให้ความรู้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใชสี้เป็นเพียงเคร่ืองประดบัอยา่งหน่ึง
ในการออกแบบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป อาจท าใหไ้ปบดบงัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 
ในหนา้เวบ็เพจได ้ดงันั้นการเลือกใชสี้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเร่ืองส าคญั แมว้า่การ
เลือกชุดของสีมาใชใ้นเวบ็เพจค่อนขา้งจะข้ึนอยูก่บัความชอบของแต่ละคน อยา่งนอ้ยเราควรมีความ
เขา้ใจถึงหลกัการใช้สีเบ้ืองตน้ ท่ีจะช่วยในการเลือกใช้สีชุดใดชุดหน่ึงจากชุดสีพื้นฐานอ่ืน ๆ ได้
อยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตามทฤษฎีเหล่าน้ีจะไม่ท าให้คุณสามารถเลือกชุด
สีไดใ้นทนัทีทนัใด แต่อยา่งนอ้ยก็จะช่วยน าคุณไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งได ้
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 วา ร ้ เบ  อง ้นเกีย่วกบั ี 
ทุกคนคงไดรู้้จกัแม่สีหรือสีขั้นตน้ ( primary color ) ทั้งสามซ่ึงประกอบดว้ย สีแดง,เหลือง 

และน ้ าเงิน มาก่อนจากการศึกษาในอดีต เหตุท่ีสีทั้งสามน้ีถือว่าเป็นแม่สีหลกั ก็เพราะว่าสีทั้งสาม
เป็นสีท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยงัเป็นตน้ก าเนิดของสีอ่ืน ๆ ท่ีเหลือทั้งหมด 
ต่อไปก็เป็นสีขั้นท่ี 2 ท่ีเกิดจากการผสมของสีขั้นตน้เขา้ดว้ยกนั โดยท่ี สีแดงกบัสีเหลืองไดเ้ป็นสีส้ม
สีเหลืองกบัน ้ าเงินไดเ้ป็นเขียว และสีน ้ าเงินกบัแดงไดเ้ป็นม่วง ต่อจากนั้นก็เป็นสีขั้นท่ี 3 ซ่ึงเกิดจาก
การผสมของสีขั้นตน้กบัสีขั้นท่ี 2 ท่ีอยู่ติดกนัทั้งสองดา้น ในท่ีสุดเราก็จะไดสี้ขั้นท่ี 3 ทั้งหมด 6 สี 
โดยสีขั้นตน้ 1 สี ทาใหเ้กิดสีขั้นท่ีสาม 2 สี ดงัน้ี : เหลือง-ส้ม , แดง-ส้ม , แดง-ม่วง , น ้าเงิน-ม่วง ,น ้า
เงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เม่ือเรารู้ท่ีมาของสีต่าง ๆ ดีแลว้ ในขั้นต่อไปจะเป็นเร่ืองของพื้นฐานการ
ผสมสี การจดัระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน 

 
แ  ง ัวอย าง ีขั น  าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
ร ปที ่2.2 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสี 

 
การ    ี ( Color Mixing) 
          รูปแบบการผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือการผสมของแสง
หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมของรงคว์ตัถุ (pigment) หรือการผสมแบบ
ลบ (subtractive mixing) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
การ    ีแบบบวก (Additive Mixing) 
          การผสมสีแบบบวกน้ี เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งยากในการท าความเขา้ใจ เพราะมีหลกัการท่ีลบล้าง
ส่ิงท่ีคุณถูกสอนมาในสมยัก่อน เรากาลงัจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวตัถุมี
สีบนกระดาษ เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบดว้ยล าแสงท่ีมีสีต่าง ๆ ตามความยาวคล่ืนแสง ความยาว
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คล่ืนแสงพื้นฐานไดแ้ก่สีแดง เขียว และน ้าเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและนา้เงินอยา่งท่ีเราเขา้ใจมาก่อน 
เม่ือคล่ืนแสงเหล่าน้ีมีการซ้อนทบักนัก็จะก่อให้เกิดการบวกและรวมตวักนัของความยาวคล่ืนแสง 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “สีแบบบวก” เม่ือแสงทั้งสามสีมีการผสมกนัเป็นคู่ ก็จะเกิดเป็นสีน ้ าเงินแกม
เขียวหรือ cyan (เกิดจากสีน ้ าเงินบวกกบัเขียว) สีแดงแกมม่วงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกบั
นา้เงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกบัเขียว) และในท่ีสุดเม่ือผสมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนั ก็จะได้
ผลลพัธ์เป็นแสงสีขาวอีกคร้ัง 

ส่ือใด ๆ ก็ตามท่ีมีการใชแ้สงส่องออกมา อยา่งเช่น จอโปรเจคเตอร์ (movie projector) ทีวี 
หรือจอมอนิเตอร์สาหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็นไปตามกฎของการผสมสีแบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี 
การออกแบบสีสาหรับเวบ็ไซต ์จึงตอ้งอาศยัหลกัการผสมสีแบบบวกน้ีเช่นกนั 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
ร ปที ่2.3 การผสมสีแบบบวก 

 
การ    ีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 

การผสมสีแบบลบไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของล าแสงแต่อยา่งใด ๆ แต่เก่ียวเน่ืองกบั
การดูดกลืนและสะทอ้นแสงของวตัถุต่าง ๆ เม่ือแสงสีขาวส่องมายงัวตัถุหน่ึงๆวตัถุนั้น จะดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคล่ืนบางระดบัไวแ้ละสะทอ้นแสงท่ีเหลือออกมาให้เราเห็น สีขั้นตน้ในรูปแบบน้ี
ประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง (magenta) สีน ้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซ่ึงไม่ใช่สีแดง 
เหลือง และนา้เงินอยา่งธรรมดาอยา่งท่ีหลาย ๆ คนเขา้ใจ เม่ือมีการผสมของรงคว์ตัถุหรือวตัถุมีสี จะ
เกิดการรวมกนัของสีท่ีจะถูกดูดกลืนไว ้ทาใหป้ริมาณแสงท่ีจะสะทอ้นออกมาลดลง จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือ “สีแบบลบ” เม่ือสีทั้งสามมีการผสมกนัเป็นคู่ ๆ ก็จะเกิดผลเป็นสีต่าง ๆ ไดแ้ก่สีแดง (เกิดจากสี
แดงแกมม่วงบวกกบัเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกบัน ้ าเงินแกมเขียว) และสีน ้ าเงิน (เกิด
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จากสีน ้ าเงินแกมเขียวบวกกบัแดงแกมม่วง) ในขั้นสุดทา้ย เม่ือรวมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนัก็จะเห็นเป็น
สีด า เพราะมีการดูดกลืนแสงทุกสีไวท้ั้งหมด ท าใหไ้ม่มีแสงสีใดสามารถสะทอ้นออกมาได ้

ส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ตัถุมีสี อยา่งเช่น สีท่ีใชใ้นการวาดรูปของศิลปิน , ดินสอสี , 
สีเทียน รวมถึงระบบการพิมพแ์บบ 4 สี ในส่ิงพิมพต่์าง ๆ (โดยมีหมึกสีดาเพิ่มมาอีกสีหน่ึง) ลว้น
อาศยัการผสมสีแบบลบน้ีทั้งส้ิน 

  
 
 
 
 
 

 
 

ร ปที ่2.4  การผสมสีแบบลบ 
 

วงล้อ ี (Color Wheel) 
          เพื่อความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของสีท่ีดีข้ึนเราความท าความรู้จกักบัระบบสีท่ีเขา้ใจง่าย และ
มีประโยชน์มากท่ีสุดท่ีเรียกกนัวา่ วงลอ้สี ( color wheel ) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีระบบการจดัเรียงสี
ทั้งหมดไวใ้นวงกลม วงลอ้สีถูกพฒันาข้ึนจากความตอ้งการกฎระเบียบท่ีชดัเจนของล าดบัและความ
กลมกลืนของสี แมใ้นอดีตจะมีการพฒันาและออกแบบระบบสีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย แต่ส่วน
ใหญ่มกัจะมีความซบัซ้อนเกินกวา่ท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบจริง ในท่ีสุดเราจะใช้วง
ลอ้สีแบบ 12 ขั้น ซ่ึงถูกประดิษฐข้ึ์นโดย Sir Isaac Newton ในปี 1666 ท่ีไดแ้สดงถึงการจดัล าดบัเฉด
สีอย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการน าไปใช้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อศิลปินในการศึกษาและ
ออกแบบศิลปะต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกใชสี้ในกระบวนการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เรากาลงัสนใจอยู ่

 
วงลอ้สีแบบบวกน้ีดูคลา้ย ๆ กบัวงลอ้สีแบบลบ แต่มีความสมดุลของสีท่ีต่างกนัอย่างมาก 

ตรงท่ีสีโดยส่วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยสีน ้ าเงินและเขียว ขณะท่ีสีเหลืองและสีแดงมีผลเพียง
เล็กนอ้ยในวงลอ้สีแบบน้ีเช่นเดียวกบัการกระจายตวัของสีในสเปกตรัม ซ่ึงมีลกัษณะเด่นของความ
ยาวคล่ืนแสงสีน ้าเงิน และมีส่วนของความยาวคล่ืนแสงสีแดงเพียงเล็กนอ้ย 
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ร ปที ่2.5 วงลอ้สี 

 
 ีทีเ่ป นกลาง ( Neutral Colors ) 
          สีท่ีเป็นกลางคือสีกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดถู้กบรรจุไวใ้นวงลอ้สี เพราะเป็นสีท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลใด ๆ
มาจากสีอ่ืน ซ่ึงก็คือสีเทา แมว้า่จะมีเฉดสีของสีเทาจ านวนมากมายไม่ส้ินสุด แต่แค่เพียงท่ี 256 ระดบั 
สายตาคนเราก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกนัไดแ้ลว้ ท าใหม้องเห็นเป็นแถบสีระหวา่งด า
กบัขาว โดยไม่มีรอยต่อแต่อย่างใด สีเทาได้ช่ือว่าเป็นสีกลางก็เพราะเป็นสีท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะ
ส่วนตวั ท าให้ชุดของสีท่ีประกอบไปดว้ยสีเทาทั้งหมดจะดูค่อนขา้งจืดชืด ไม่เร้าอารมณ์ อยา่งไรก็
ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลกัษณะจากสีท่ีอยูล่อ้มรอบนั้นเอง เป็นเหตุใหศิ้ลปินส่วนใหญ่หลีกเล่ียงการ
ใชสี้เทา เพราะผลท่ีไดรั้บจากสีอ่ืนนั้นไม่คงท่ี ยากต่อการควบคุมสีเทา 12 ขั้นตามล าดบัจากอ่อนไป
เขม้ 

 
 ีอ อน  ีเข้  และโทน ี ( Tint , Shade and Tone ) 
          ในการผสมสีกลางดงักล่าวเขา้กบัสีบริสุทธ์ิ (สีท่ีไม่ผา่นการผสมกบัสีอ่ืนมาก่อน) จะเกิดเป็น
สีต่าง ๆ จ านวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไวใ้นวงลอ้สีไดท้ั้งหมด จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
คุณคงรู้วา่สีแดงไม่ไดมี้เพียงเฉดสีเดียว แทจ้ริงแลว้ มีแดงอ่อน,แดงแก่,แดงเขม้ เหลืองแดงจาง ฯลฯ 
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อีกจ านวนนบัไม่ถว้น สีเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการผสมของสีบริสุทธ์ิกบัสีด า ขาว และเทาระดบัต่าง ๆ 
นัน่เอง 
          - เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีขาว จะไดเ้ป็นสีอ่อน ( tint of the hue ) 
          - เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีเทา จะไดเ้ป็นโทนสีท่ีระดบัต่าง ๆ ( tone of the hue ) 
          - เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีดา จะไดเ้ป็นสีเขม้ ( shade of the hue ) 
สีอ่อน สีเขม้ และโทนสี มีประโยชน์อย่างมาก ในการจดัชุดของสี เพราะท าให้สีสีหน่ึงสามารถ
แสดงออกและใหค้วามรู้สึกไดห้ลายรูปแบบยิง่ข้ึน ทดแทนการใชสี้เดียวลว้น ๆ ซ่ึงอาจมีลกัษณะไม่
น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร ปที ่2.6 สีท่ีเป็นกลาง 

 
 วา กล กล นของ ี ( Color Harmony ) 
          ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอยา่งเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อสายตา ท าให้
ผูช้มรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกนั การใชสี้ท่ีจืดชืดเกินไปจะ
ท าใหเ้กิดความรู้สึกน่าเบ่ือ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้
ท่ีมากเกินไป ดูวุ่นวาย ไร้ระเบียบ ก็จะสร้างความไม่เขา้ใจและสับสนให้ผูช้ม ดงันั้น เป้าหมาย
ส าคญัของเราในเร่ืองสี ก็คือการน าเสนอเว็บไซต์โดยใช้ชุดสีในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ 
และส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
ร ปแบบ ุ  ีพ  นฐาน ( Simple Color Schemes ) 
          หลงัจากคุณไดรู้้จกัพื้นฐานของสีมาพอสมควร ต่อไปจะเป็นเร่ืองของชุดสีท่ีถูกจดักลุ่มอย่าง
เขา้กนัดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ทาให้เรามีโอกาสเลือกชุดสีเหล่าน้ีมาใช้ในการออกแบบไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาสุ่มเลือกสีต่าง ๆให้ดูเขา้กนั อย่างไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหล่าน้ีเป็นเพียงหลักการ
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เบ้ืองตน้ และยงัคงตอ้งทาการปรับเปล่ียนค่าของสี ( hue ) ความอ่ิมตวัของสี ( saturation ) และความ
สวา่งของสี ( lightness ) เพื่อใหเ้กิดลกัษณะท่ีอ่านง่าย สวยงาม และเหมาะสมกบัเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
 ุ  ีร้อน ( Warm Color Scheme ) 
          ชุดสีร้อนประกอบดว้ยสีม่วงแกมแดง , แดงแกมม่วง , แดง , ส้ม , เหลือง และเขียวอมเหลือง 
สีเหล่าน้ีสร้างความรู้สึกอบอุ่น สบาย และความรู้สึกตอ้นรับแก่ผูช้ม ช่วยดึงดูดความสนใจไดง่้าย 
ในทางจิตวิทยาสีร้อนมีความสัมพนัธ์กับความสุข สะดวก สบาย สีต่าง ๆในชุดสีร้อนมีความ
กลมกลืนอยูใ่นตวัเอง ขณะท่ีอาจจะดูไม่น่าสนใจบา้ง เพราะขาดสีประกอบท่ีตดักนัอยา่งชดัเจน 

 
 
  
 
 

 
 

 
ร ปที ่2.7 ชุดสีร้อน 

 
 ุ  ีเย น ( Cool Color Scheme ) 
          ชุดสีเยน็ประกอบดว้ยสีม่วง , น ้ าเงิน , น ้ าเงินอ่อน , ฟ้า , น ้ าเงินแกมเขียว และสีเขียว ตรงกนั
ขา้มกบัชุดสีร้อน ชุดสีเยน็ใหค้วามรู้สึกเยน็สบาย องคป์ระกอบท่ีใชสี้เยน็เหล่าน้ีจะดูสุภาพเรียบร้อย 
และมีความช านาญ แต่ในทางจิตวิทยา สีเยน็เหล่าน้ีกลบัมีความสัมพนัธ์กบัความซึมเศร้าหดหู่และ
เสียใจ นอกจากนั้น ชุดสีเยน็มีความกลมกลืนกนัโดยธรรมชาติ แต่อาจจะดูไม่น่าสนใจในบางคร้ัง 
เพราะขาดความแตกต่างของสีท่ีเด่นชดัเช่นเดียวกบัชุดสีร้อน จะเห็นว่า มีอีก 2 สี ท่ีไม่อาจจ าแนก
ออกเป็นสีร้อนหรือสีเยน็ไดอ้ย่างแน่นอน ซ่ึงก็คือสีเหลืองและสีเขียว เพราะสีทั้งสองสามารถให้
ความรู้สึกไดท้ั้งร้อนและเยน็ตามแต่สถานการณ์และสีรอบขา้ง 
 
 
 
 
 



17 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
ร ปที ่2.8 ชุดสีเยน็ 

 
 ุ  ีแบบ ีเ ียว (Monochromatic Color Scheme) 
          รูปแบบของชุดสีท่ีง่ายท่ีสุดคือชุดแบบสีเดียวท่ีมีค่าของสีบริสุทธ์ิเพียงสีเดียว ความหากหวาย
ของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความเขม้หรือความ
เขม้หรือความอ่อนในระดบัต่าง ๆ ใหก้บัสีตั้งตน้ ดงันั้น ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจประกอบดว้ยสี
แดงลว้น สีแดงอิฐ(สีเขม้ ของสีแดง) สีสตรอเบอร่ี(สีอ่อนปานกลางของสีแดง) ละชมพู(สีอ่อนมาก
ของสีชมพู) 

ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั และประสิทธิภาพในการสร้าง
อารมณ์โดยรวมดว้ยการใชสี้เพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบท่ีมีสีเดียวน้ีอาจดูไม่มีชีวติชีวา เพราะ
ขาดความหลากหลายของสี ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่้านความสนใจ 

 
 
  
 
 
 
 

 
ร ปที ่2.9 ชุดสีแบบสีเดียว 
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 ุ  ีแบบ า เ ้า (Triadic Color Scheme) 
          วิธีการท่ีงายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใช้ก็คือ การนึกถึงสามเหล่ียมด้านเท่าลอยอยู่
เหนือวงลอ้สี เพียงเท่าน้ี สีท่ีอยูท่ี่มุมของสามเหล่ียมทั้งสามก็จะเป็นสีท่ีเขา้ชุดกนั ชุดสีท่ีไดจ้ากการ
เลือกแบบน้ีจึงเรียกวา่ ชุดสีแบบสามเส้า ซ่ึงอาจประกอบดว้ยสีสามสีท่ีมีระยะห่างกนัเท่ากนัในวง
ลอ้สี จึงมีความเขา้กนัอยา่งลงตวั ชุดสีแบบสามเส้าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ชุดท่ีประกอบดว้ย
สีขั้นตน้ทั้งสามนั้นเอง เน่ืองจากการตดักนัอย่างรุนแรงของสีทั้งสามนั่นเอง เน่ืองจากการตดักนั
อย่างรุนแรงของสีทั้งสาม ท่ีสร้างความสะดุดตาอย่างมาก ส่วนชุดสีท่ีไดจ้ากสีชั้นสองและสีขั้นท่ี
สามนั้น ยากต่อการน ามาใชเ้พราะความแตกต่างของสีดงักล่าวยงัไม่รุนแรงนกั 
          ชุดสีแบบสามเส้ามีข้อได้เปรียบตรงท่ีมีเสถียรภาพสูง เพราะแต่ละสีมีความสมดุลอย่าง
สมบูรณ์แบบกบัอีกสองสีท่ีเหลือ และรูปแบบน้ียงัมีลกัษณะของความเคล่ือนไหว เน่ืองจากแต่ละสี
มีการชกันาไปสู่กนัและกนั ตามกระบวนการธรรมชาติ ทาให้มีลกัษณะเด่นในดา้นความมีชีวิตชีวา 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการนาเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีชดัเจน แน่นอน แต่บางคร้ังความสดใสดงักล่าว
อาจมีลกัษณะท่ีฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการส่ือสารความหมายท่ีแทจ้ริงได ้

 
 
  
 

 
 
 

 
ร ปที ่2.10 ชุดสีแบบสามเส้า 

 
 ุ  ีที ่ล้าย ล งกนั (Analogous Color Scheme) 
          ชุดสีท่ีมีรูปแบบอยา่งง่ายอีกแบบหน่ึง ก็คือชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 หรือ 3 
สีท่ีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี เช่นสีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เน่ืองจากชุดสีท่ีอยูใ่นรูปแบบน้ีมีจานวน
มากมายท าให้เราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใช้งานไดอ้ยา่งง่ายสะดวก และแมว้่าเราสามารถเพิ่ม
จ านวนสีในชุดให้มากข้ึนเป็น 4 หรือ 5 สีได ้แต่กลบัจะมีผลให้ขอบเขตของสีท่ีมีความกวา้งเกินไป 
ท าให้สีอยูต่รงปลายทั้งสองของชุดไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นสาเหตุให้ลกัษณะการท่ีอยู่ตรงปลาย
ทั้งสองชุดไม่มีความสัมพนัธ์ เป็นสาเหตุใหล้กัษณะการท่ีมีสีคลา้ยคลึงกนัลดลง 
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ณ บางต าแหน่งของวงลอ้สี ชุดสีคลา้ยคลึงกนั 3-4 สีทีอยูติ่ดกนัอาจดูเหมือนเป็นสีเดียวกนั เพราะมี
สีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้ งหมดไว ้ไม่เพียงแต่ชุดสีแบบน้ีจะน ามาใช้งานได้สะดวก ความ
คลา้ยคลึงกนัของสียงัก่อให้เกิดความกลมกลืนกนัอีกดว้ย แมก้ระนั้นก็ดีการขาดความแตกต่างอยา่ง
ชดัเจน อาจทาใหไ้ม่มีความเด่นเพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูอ่้านได ้
 
 
 
 
 
 

ร ปที ่2.11 ชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

 ุ  ี รงข้า  (Complementary Color Scheme) 
สีตรงขา้มในท่ีน่ี หมายถึง สีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกนัในวงลอ้สี เช่น สีแดงกบัฟ้า หรือสีน ้ าเงิน

อ่อนกบัส้มน่าสนใจท่ีว่าเม่ือนาสีทั้งสองน้ีมาผสมกนั จะไดผ้ลลพัธ์เป็นสีขาวส าหรับวงลอ้สีแบบ
บวก หรือไดเ้ป็นสีด าส าหรับวงลอ้สีแบบลบ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากวา่สีแต่ละสีท่ีอยูต่รงขา้มกนั จะ
มีอตัราส่วนของสีขั้นตน้ท่ีผกผนักนั ตวัอย่างเช่น สีแดงในวงลอ้สีแบบบวกมีสีท่ีตรงขา้มเป็นสีน ้ า
เงินแกมเขียว ซ่ึงเป็นส่วนผสมจากสีน ้ าเงินและเขียว จึงท าให้สีทั้งสองรวมกนัยงัไดเ้ป็นสีขาวอีก
เช่นเดิม จากคุณสมบติัน้ีเราอาจเรียกสีคู่น้ีวา่เป็น “สีเติมเตม็” ก็ได ้
          เม่ือนาสีทั้งสองมาใชคู้่กนัก็จะท าให้สีทั้งสองมีความสวา่ง และสดใสมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นคู่สีท่ี
มีความแตกต่างมากท่ีสุด และยงัมีความเสถียรมากท่ีสุด (maximum contrast and maximum stability
)  ขอ้ไดเ้ปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ ความสดใส สะดุดตา และบางคร้ังดูน่าสนใจกวา่สีท่ีใชรู้ปแบบ
สามจุดเสียอีก ท าให้แน่ใจได้ว่าชุดสีตรงกนัขา้มน้ี จะไม่ดูจืดชืด ขาดความน่าสนใจ อย่างไรก็ดี
จ  านวนสีท่ีจากัดในรูปแบบน้ี ท าให้ผูอ่้านให้ความสนใจได้ง่าย แล้วหลังจากนั้นก็อาจละทิ้ง
ความรู้สึกสนใจไปไดง่้ายเช่นกนั 
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ร ปที ่2.12 ชุดสีตรงขา้ม 

 
 ุ  ี รงข้า ข้างเ ียง (Split Complementary Color Scheme) 
          ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม แต่ละความแตกต่างกนัท่ีสี
ใดสีหน่ึงท่ีอยูต่รงขา้มกนัถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสอง เช่น สีฟ้าซ่ึงมีสีดา้นขา้งเป็นสีน ้ าเงิน
อ่อนกบัสีน ้ าเงินแกมเขียว ฉะนั้นชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงท่ีได้จึงประกอบดว้ย สีแดง สีน ้ าเงินอ่อน 
และสีน ้าเงินแกมเขียว 

ข้อได้เปรียบของชุดสีแบบน้ี คือ ความหลากหลายท่ีมากข้ึนเม่ือเทียบกบัชุดสีตรงขา้ม 
อย่างไรก็ตามความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ี มีผลให้ความสดใสและความสะดุดตาลดลง รวมถึง
ความเขา้กนัของสีก็ลดลงดว้ย 

 
  
 

 
 
 
 

 
ร ปที ่2.13  ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง 
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 ุ  ี รงข้า ข้างเ ียงทั ง 2  ้าน (Double Split Complementary Color Scheme) 
ชุดสีแบบน้ีถูกดดัแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม เช่นกนั แต่คราวน้ีสีตรงกันข้ามทั้งสองถูก

แบ่งแยกเป็นสีดา้นขา้งทั้ง 2 ดา้น จึงไดเ้ป็นชุดสี 4 สี ดงัเช่นสีแดงแกมม่วงกบัน ้ าเงินแกมเขียว และ
น ้ าเงินอ่อนกบัส้ม ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นได้ชดั คือ ความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนจากชุดสีตรงขา้มแบบ
แบ่งแยก ส่วนขอ้เสียเปรียบก็ยงัมีลกัษณะเช่นเดิมท่ีความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 

 
 
 
 
 
 

 
ร ปที ่2.14 ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงทั้ง 2 ดา้น 

 
นอกเหนือจากน้ี ยงัมีรูปแบบอ่ืนท่ีเรียกวา่ Alternate Complementary Color Scheme โดยมี

สีท่ีไดจ้ากสามเหล่ียมรวมกบัอีกสีหน่ึงท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกบัสีใดสีหน่ึงในสามเหล่ียม เช่น สีเขียว สี
ม่วงแดง สีแดงและสีส้ม ส่วนแบบสุดทา้ยไดแ้ก่ ชุดสีแบบส่ีเหล่ียม (Tetrad Color Scheme) ท่ีเกิด
จาก 4 สีท่ีอยูต่รงกนัขา้มภายใตรู้ปส่ีเหล่ียม วธีิน้ีเป็นการใชสี้ขั้นตน้ 1 สี สีขั้นท่ีสอง 1 สี และสีขั้นท่ี
สาม 2 สี มาประกอบกนั 
 
 
 
 
 

 
 

ร ปที ่2.15 Color Wheel Pad 
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เกีย่วกบัการ  ้ ี นเว บ     
          จากสีท่ีไดเ้รียนรู้มาตัง่แต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะพอ
ท าให้คุณออกแบบเวบ็ไซต์โดยใช้สีท่ีเหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหา และ
สร้างความสวยงานให้กบัหน้าเวบ็เพจไดเ้ป็นอย่างดี และท่ีส าคญัจาการใช้ชุดสีส าหรับเวบ็เพจท่ีมี
สีสันตรงกบัความตั้งใจอยา่งไม่ผดิเพี้ยน 
ในส่วนน้ี เป็นเร่ืองของขอ้คิดสั้นๆ เก่ียวกบัการใชสี้ใหเ้กิดประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ดงัน้ี 

1. ใชสี้อยา่งสม ่าเสมอ 
               การออกแบบเวบ็ไซต์โดยใช้สีอย่างสม ่าเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของ

สถานท่ี เช่นการใชสี้ท่ีเป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งไซตเ์พื่อสร้างขอบเขตของเวบ็ไซตท่ี์สัมผสัไดด้ว้ยตา 
เม่ือผูใ้ชค้ลิกเขา้ไปในแต่ละหนา้ก็ยงัรู้สึกไดว้า่ก าลงัอยูภ่ายในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 

2. ใชสี้อยา่งเหมาะสม 
 เวบ็ไซตเ์ปรียบเสมอสถานท่ีหน่ึงๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ 

ในชีวิตจริงอยา่ง ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านคา้ต่าง ๆ ดงันั้น การเลือกใชสี้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของเว็บไซต์ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเว็บไซต์ได้ นอกจากน้ีคุณควรค านึงถึง
ปัจจยัหลายๆอยา่งท่ีมีผลต่อความเหมาะสมของสีในเวบ็ไซต ์เช่น วฒันธรรม แนวโนม้ ของแฟชัน่ 
อายแุละประสบการณ์ของผูใ้ช ้ดงันั้นเราจึงรู้สึกเห็นดว้ยเม่ือมีการใชสี้ชมพูเพื่อแสดงถึงความรัก ใช้
โทนสีน ้ าตาลด า ส่ือถึงเหตุการณ์ใน อดีต ใช้สีสดใสสาหรับเด็ก และการใช้สีตามแฟชัน่ในเว็บมี
เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 

3. ใชสี้เพื่อส่ือความหมาย 
        Color Wheel Pad ท่ีออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีใน

ระบบเลขฐานสิบไวใ้นแต่ละช่องสี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใชสี้ตามรูปแบบต่าง ๆ จากวง
ลอ้สี 

ดงัท่ีไดเ้ห็นแลว้วา่ สีแต่ละสีให้ความหายและความรู้สึกต่างกนั โดยสีหน่ึง ๆ อาจส่ือความ
หายไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ตวัอยา่งเช่น สีด าใหค้วามรู้สึกโศกเศร้าใน
งานศพ แต่กลบัแสงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิน ดงันั้นสีท่ีให้ความหมาย
และความรู้สึกตรงกบัเน้ือหา จะช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
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ระบบ ี นเว บ     
          ระบบสีในเวบ็ไซตมี์รูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสีอ่ืน ๆ อยา่งส้ินเชิง ท าให้การใชสี้อยา่ง
มีประสิทธิภาพในเวบ็จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีท่ีมีความ
เฉพาะตวัน้ีเป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกบัส่ือ 3 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี ได ้แก่ 
          - จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเวบ็เพจถูกเรียกดูผา่นทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของเวบ็
เพจจึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 
          - บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดท่ีมี
การแสดงผลในหนา้จอท่ีมีจานวนสีจากดั บราวเซอร์จะท าการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือไกล้
เคียงกบัสีท่ีก าหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แน่นอน 
          - HTML : สีในเวบ็เพจท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั จะ
ถูกควบคุมดว้ยค าสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหก 

เพราะฉะนั้น การเขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ี 
จะท าใหผู้ใ้ชโ้ดยส่วนใหญ่ไดเ้ห็นสีท่ีถูกตอ้งอยา่งท่ีคุณตั้งใจ 
 
 วา ห ายของการพาน  ย อ เล กทรอน ก   (E-Commerce) 

ในยุคปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ไดว้า่เป็นยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการแข่งขนัอย่าง
สูงในธุรกิจ  กระแสโลกาภิวตัน์และการเปิดเขตการคา้เสรีท าให้สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งเกิด
การแข่งขนัมากข้ึนทั้งในและต่างประเทศ เพือ่ความอยูร่อด จ าเป็นตอ้งแสวงหารายได ้โดยมุ่งด าเนิน
กิจการเพื่อธุรกิจหรือการพาณิชยม์ากข้ึน ภาพลกัษณ์ของการจดัการศึกษาจึงตอ้งถูกมองเป็นภาพ
ธุรกิจการคา้นกัศึกษาถูกมองเป็นลูกคา้รายใหญ่ ท าอย่างไรลูกคา้จึงจะเขา้มาซ้ือสินคา้หรือเข้ามา
ศึกษาต่อจ านวนมาก ๆ ต่างก็แข่งขนัเพื่อแยง่ชิงลูกคา้เทคโนโลยีสารเทศท่ีทนัสมยัจึงถูกน ามาเป็น 
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมากคือ ในยคุท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ท าใหก้ารคา้
และการด าเนินธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงองคก์รต่าง ๆ เร่ิมพยายามเปล่ียนแปลงให้กา้วทนัสู่ยุคของ
การคา้รูปแบบใหม่ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อเพิ่มช่องทางการคา้ขาย การตลาดและการ
บริการไปสู่กลุ่มลูกคา้ทั้งเก่าและใหม่เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ค  าว่า อีคอมเมิร์ซ (E-
Commerce/Electronics Commerce)  จัดเป็นทางเลือกท่ีช่วยให้องค์กรหรือสถาบันการศึกษา
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
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E-Commerce   ออะ ร 
E-Commerce มีช่ือท่ี แปลเป็นภาษาไทยวา่ “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์” E-Commerce เป็นการ

ท าธุรกรรมเชิงพาณิชยผ์า่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในทุก ๆ ช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขาย
สินคา้และบริการ การโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์ โทรทศัน์ วิทยุ หรือ
แมแ้ต่อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยมวตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ่้ายและเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร 

ถา้จะกล่าวกนัสั้นๆ ก็คือการท า การคา้ ผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นัน่เอง โดยค าวา่ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ ระดบัเทคโนโลยีพื้นฐาน อาทิ โทรศพัท ์โทรสาร โทรทศัน์
ไปจนถึงเทคโนโลยี ท่ีมีความซบัซ้อนกวา่น้ี แต่วา่ในปัจจุบนัส่ือท่ีเป็นท่ีนิยมและมีความแพร่หลาย
ในการใชง้านคออินเทอร์เน็ตและมีการน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการท าการคา้มาก จนท าให้เม่ือพูดถึง
เร่ืองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจวา่คือการท าการคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต 
 
ร ปแบบของการท าพา   ย อ เล กทรอน ก   

ในการท าการคา้นั้นตอ้งประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 2 ฝ่ายก็คือผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้าย 
นั้น ก็มีหลาย ๆ รูปแบบ ท าใหเราสามารถจดัประเภทของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ออกเปนประเภท
หลกั ๆ ดงัน้ี 

-ผู ้ประกอบการ กับ ผู ้บริโภค (Business to Consumer - B2C) คือการค้าระหว่างผู ้ค้า 
โดยตรงถึงลูกคา้ซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค เช่น การขายหนงัสือ ขายวดีิโอ ขายซีดีเพลง  เป็นตน้ 

-ผูป้ระกอบการ กบั ผูป้ระกอบการ (Business to Business – B2B) คือการคา้ระหวา่งผูค้า้  
กบัลูกคา้เช่นกนั แต่ในท่ีน้ีลูกคา้จะเป็นในรูปแบบของผูป้ระกอบการ ในท่ีน้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง
การขายส่ง การท าการสั่งซ้ือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต  (Supply Chain 
Management) เป็นตน้ ซ่ึงจะมีความซบัซอ้นในระดบัต่าง ๆ กนัไป 

-ผู ้บริโภค กับ ผู ้บริโภค (Consumer to Consumer - C2C) ในเร่ืองการติดต่อระหว่าง
ผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค นั้นมีหลายรูปแบบและวตัถุประสงค์ เช่น เพื่อการติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารในกลุ่มท่ีมีผูบ้ริโภคเหมือนกนั หรืออาจจะท าการแลกเปล่ียนสินคา้กนัเอง ขายมือสอง เป็น
ตน้ 

-ผูป้ระกอบการ กับ ภาครัฐ  (Business to Government – B2G) คือ การประกอบธุรกิจ
ระหว่างภาคเอกชนกบัภาครัฐ ท่ีใช้กนัมากก็คือเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ หรือท่ีเรียกว่า e-
Government Procurement ในประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แลว้ รัฐบาล 
จะท าการซ้ือ/จดัจา้งผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย เช่น การประกาศ 
จดัจา้งของภาครัฐในเวบ็ไซต ์www.mahadthai.com หรือการใชง้านระบบอีดีไอในพิธีการศุลกากร 
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ของกรมศุลกากร  www.customs.go.th 
 -ภาครัฐ กบั ประชาชน  (Government to Consumer -G2C) ในท่ีน้ีคงไม่ใช่วตัถุประสงคเ์พื่อ
การคา้ แต่จะเป็นเร่ืองการบริการของภาครัฐผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงปัจจุบนัในประเทศไทยเองก็
มีใหบ้ริการแลว้หลายหน่ายงาน เช่น การค านวณและเสียภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต, การใหบ้ริการขอ้มูล
ประชาชนผ่านอินเทอร์ เ น็ต  เ ป็นต้น  เ ช่น ข้อมูลการติดต่อการท าทะเบียนต่าง ๆ  ของ
กระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถเขา้ไปตรวจสอบวา่ตอ้งใชห้ลกัฐานอะไรบา้งในการท าเร่ือง
นั้น ๆ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอยา่งจากบนเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ย 
 
 วา   า ัญของระบบอ ีอ เ  ร   (E-Commerce) 

แนวโนม้การใชง้าน E-Commerce ในปัจจุบนัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนมาก อนัเน่ืองมาจากการ
ท่ีธุรกิจ E - Commerce สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้ง และรวดเร็วรวมถึงเวลาในการท าธุรกิจ
ท่ีไม่มีวนัหยุด ท าให้การท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  (E – Commerce) เร่ิมเป็นท่ีนิยม การท าการคา้ทาง
ธุรกิจในระบบ E-Commerce นั้น ตอ้งมีขั้นตอนง่าย ๆ อยู ่4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. แนะน าสินคา้/บริการดว้ยการออกแบบและจดัท าเวบ็ไซต์ เพื่อแนะน าสินคา้/บริการ 
ดว้ยการแสดงภาพหรือรายละเอียดท่ีบอกถึงลกัษณะ คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ 
ซ่ึงอาจรวมไปถึงราคาส่วนลด หรือรายละเอียดใด ๆ ก็ตาม เพื่อประกอบการตดัสินใจ
ของผูซ้ื้อ  

2. สั่งซ้ือสินคา้และบริการ เม่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการก็จะดูรายละเอียดปลีกยอ่ย
ท่ีเก่ียวขอ้งวา่สินคา้หรือบริการเป็นอยา่งไร ช าระค่าสินคา้หรือบริการโดยวธีิการใดบา้ง 
ก็จะท าการเลือกสินคา้หรือบริการลงไปในรายละเอียดรายการหรือตะกร้าสินค้าท่ี
ตอ้งการสั่งซ้ือและส่งกลบัไปใหผู้ข้าย 

3. การช าระค่าสินคา้หรือบริการทางอิเทอร์เน็ต เม่ือรายการสินคา้หรือบริการถูกส่งไป 
การช าระสินคา้ก็จะเป็นไปตามทางเลือกของระบบอีคอมเมิร์ซท่ีขายได้จดัท าไว ้ ซ่ึง
อาจจะเป็นการรับพสัดุแบบพนักงานเก็บเงิน การจ่ายค่าสินคา้หรือบริการด้วยบตัร
เครดิต หรือทางเลือกอ่ืน ๆ ซ่ึงผูซ้ื้อจะเป็นผูเ้ลือกช่องทางในการช าระเงินค่าสินคา้หรือ
บริการและวธีิการรับสินคา้หรือบริการ 

4. การจดัส่งสินคา้หรือบริการหลงัจากท่ีมีการตกลงวธีิการช าระค่าสินคา้ หรือบริการและ
วิธีการจดัส่งแล้ว ผูข้ายจะเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้หรือบริการด้วยวิธีท่ีตกลงกนัไวเ้ป็นอนั
เสร็จขน้ตอนการท าคา้ในระบบอีคอมเมิร์ซ 

 

http://www.customs.go.th/
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เว บเบราเ อร  (Web Browser)   
        เวบ็เบราเซอร์ (Web Browser)  คือโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับเปิดเวบ็เพจหรือ รับส่งขอ้มูลตามท่ี
เคร่ืองลูกข่ายร้องขอเม่ือเราเปิดเขา้สู่อินเตอร์เน็ต   โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ ( Web Browser ) เป็น
การแสดงผลขอ้มูลต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตในรูปของ HTML ไม่สามารถท่ีจะแสดงผลขอ้มูลออกมา
โดยตรงได้ จะต้องใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์เป็นตวักลางท่ีจะท าหน้าท่ีแปลงค าสั่งก่อนแล้ว
แสดงผลค าสั่งให้ออกมาเป็นรูปภาพ เสียง และข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับบราวเซอร์ท่ีผูใ้ช้นิยมใช้
กนั   เวบ็เบราเซอร์ท่ีได้รับความนิยมปัจจุบนัมีหลายโปรแกรม   เช่น  Microsoft Internet Explorer 
(IE), Mozilla Firefox, และ Opera 

การพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตให้สมารถซ้ือขายสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์ท่ีเรียกว่า "การคา้
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซ่ึงช่วยลดขั้นตอนและความยุง่ยากเก่ียวกบัการซ้ือ
ขายสินคา้ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม ระบบอีคอมเมิร์ชไดเ้ขา้มาแทนท่ีวธีิการซ้ือขายสินคา้แบบเก่า ๆ ภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริษัทผู ้พ ัฒนาซอฟต์แวร์เร่งพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มี
ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งสร้างระบบอีคอมเมิร์ชให้ง่ายต่อการใช้งานมากข้ึน 
ลกัษณะขั้นตอนในการสั่งซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตท่ี์พบเห็นทัว่ไปนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการเดียวกนั 
โดยสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

- เวบ็เพจหน้าร้าน (Store Front) คือหน้าเวบ็เพจส าหรับใช้ในการสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการ
ต่าง ๆ จากร้านคา้ 

- เว็บเพจหลังร้าน (Back office) คือเว็บเพจท่ีใช้เฉพาะบุคลากรของร้นก าซ่ึงผูใ้ช้งาน
ภายนอกไม่สามารถเขา้มาในส่วนน้ีไดป้ระโยชน์เพื่อก าหนดรายละเอียดต่างท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้หนา้
เวบ็ร้านคา้ 

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นต่อมาได้มีการพฒันาระบบต่าง ๆ ข้ึน
มากมายท่ีน ามาใชท้างธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการขายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา
ระบบหรือโปรแกรมท่ีเขา้มาช่วยในการสนบัสนุนการขาขสินคา้ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนปัจจุบนั
มีการท าธุรกิจผา่นระบบครือข่ายอินทอร์เน็ตเกิดข้ึนมากมาบโดยมีรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การซ้ือขายสินคา้หรือบริการ โดยวธิการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์
อินเน็ต (E-Commerce)  หมายถึง การขายสินคา้หรือบริการโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ทั้งน้ีตอ้งขายเป็นอาชีพปกติ 

2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)  หมายถึง ผู ้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต คือ หน่วยงานท่ีบริการในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ให้บริการ
เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
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เขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัว่โลก ท าใหส้ามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดซ่ึ้งโดยปกติใน
การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีการเช่ือมต่อสัญญาณกบัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตก่อน 
โดยเช่ือมต่อผา่นโมเด็ม (สายโทรศพัท)์ หรือเช่ือมต่อแบบบรอดแบรนด์ (สายแคเบิล 
หรือ DSL) กรณีน้ีไม่ไดห้มายถึงร้านบริการอินเทอร์เน็ต หรือร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ท่ีมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใหบ้ริการในการเล่นอินเทอร์เน็ต หรือเกมส์คอมพิวเตอร์ 

3. การใหเ้ช่าพื้นท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) คือ ผูใ้หบ้ริการพื้นท่ีบน
เว็บไซต์ซ่ึงอาจจะรวมไปถึงบริการให้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

4. การบรการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ โดยวธีิใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace) คือ เวบ็ไซต์ส่ือกลางการติดต่อซ้ือ/
ขาย แหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมขอ้มูลผูซ้ื้ออ /ผูข้าย สินคา้และบริการ ธุรกิจ 
ร้านคา้ จ านวนมาก โดยเปิด ใหผู้ซ้ื้อ/ผูข้ายเขา้มาท าการติดต่อซ้ือขาย แลกเปล่ียนขอ้มูล
สินคา้และบริการ เช่น talad.com lnwshop.com weloveshopping.com 

 
ระบบฐานข้อ  ล 
 ในการประกอบธุรกิจจะมีขอ้มูลต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลลูกคา้  ขอ้มูล
การสั่งของ ขอ้มูลพนักงาน ฯลฯ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งมีการเก็บรักษาท่ีดี นอกจากนั้นในการ
ตดัสินใจต่าง ๆ จะมีขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ประมวลผลเพื่อประกอบการตดัสินใจเป็นจ านวนมาก การน า
ขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชน้ั้น ถา้ไม่ไดมี้การจดัระเบียบการเก็บท่ีดี ก็ยอ่มน ามาใชไ้ดอ้ยา่งยากล าบาก  
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ระบบฐานข้อ  ลที ่ีประ  ทธ ภาพจะ ีหน้าทีห่ลกั ๆ  ัง  อ ปนี  
1. การเก็บรักษาขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลจะช่วยให้การเก็บรักษาขอ้มูลเป็นระบบระเบียบ 

มีการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล ซ่ึงจะให้ผูจ้ดัเก็บท างานไดส้ะดวกมากข้ึน และป้องกนั
ความผดิพลาดได ้

2. การน าขอ้มูลไปใช ้ขอ้น้ีจะเป็นหวัใจของระบบฐานขอ้มูลเลยทีเดียว ระบบฐานจะท า
ให้การดึงข้อมูลออกมาใช้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การสรุปข้อมูลและ
ประมวลผลต่าง ๆ จะท าได้ง่ายข้ึน ซ่ึงจะท าให้สามารถน าข้อมูลไปประกอบการ
ตดัสินใจได ้ยกตวัอยา่งเช่น การเก็บขอ้มูลใบสั่งของจากลูกคา้ ถา้เราเก็บโดยไม่มีระบบ
เช่นเก็บส าเนาใบเสร็จทั้งหมดไว ้เราก็จะมีเพียงหลกัฐานวา่ใครสั่งอะไรไปบา้งเท่านั้น 
แต่ถา้มีการเก็บลงระบบฐานขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือใชค้อมพิวเตอร์เขา้ช่วย เราจะ
สามารถดึงขอ้มูลสรุป ต่าง ๆ ออกมาใชไ้ด ้เช่น สามารถรวบรวมไดว้า่ ลูกคา้รายน้ี สั่ง
อะไรบา้ง สินคา้รายการน้ีถูกสั่งไปเท่าไร เหลืออีกเท่าไร ฯลฯ  

3. การแกไ้ขขอ้มูล เป็นอีกความสามารถหน่ึงท่ีระบบฐานขอ้มูลจะช่วยให้ท างานสะดวก
ข้ึน ยกตวัอย่างเช่น จากขอ้ท่ีแล้วตวัอย่างใบสั่งของ ถ้าลูกคา้มีการเปล่ียนหมายเลข
โทรศพัทติ์ดต่อ เราก็สามารถแกที้เดียวได ้โดยไม่ตอ้งเขา้ไปแกใ้นใบสั่งของแต่ละใบ 
เป็นตน้ 
 

 ซ่ึงจากหนา้ท่ีของระบบฐานขอ้มูลจะท าให้เห็นวา่ การเก็บขอ้มูลอยา่งมีระบบกบัไม่มีนั้น มี
ความสามารถและประโยชน์ใช้สอยต่างกนัมาก ซ่ึงก็คงจะท าให้เห็นประโยชน์ของฐานข้อมูล
เด่นชดัข้ึน 
 
ระบบฐานข้อ  ล อ พ วเ อร  
 อนัท่ีจริงแลว้นั้น ระบบฐานขอ้มูลไม่จ  าเป็นจะตอ้งอิงกบัคอมพิวเตอร์เสมอไป ยกตวัอยา่ง
เช่น ระบบบตัรทะเบียนหนังสือในห้องสมุด ระบบบตัรคนไข้ ฯลฯ แม้แต่การท่ีเราจดบันทึก
หมายเลขโทรศพัทข์องเพื่อน ก็ถือไดว้า่เป็นระบบฐานขอ้มูลอยา่งหน่ึง  ซ่ึงระบบดงักล่าวน้ี ถา้มีการ
ใชห้ลกัของการจดัการฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแลว้ละก็ จะสามารถมีความสะดวกในการใชส้อยได้ใน
ระดบัหน่ึง 
 แ ต่ว่ า ใน ปัจ จุบัน เ ม่ื อ เ ร าพู ด ถึ งระบบฐานข้อ มูล  เ ร าก็ มักจะ นึก ถึ งระบบฐาน
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลนั้น อาจพูดไดว้า่ เป็นการใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีตรงกบัข้อเด่นท่ีสุดของคอมพิวเตอร์อย่างหน่ึง ก็คือ ใช้กบังานท่ีมีการท าซ ้ าเป็น
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จ านวนมาก มีการประมวลผลท่ีเป็นระบบ ซ่ึงคอมพิวเตอร์จะไม่มีความผิดพลาดอนัเกิดจากการ
เหน่ือยลา้หรือเบ่ือหน่าย 
 
 า  ้ระบบฐานข้อ  ล อ พ วเ อร กนั ีกว า 
 จากตวัอยา่งท่ียกมา คงจะเห็นขอ้ดีขอระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์แลว้ ในขั้นต่อไปในการ
จะเร่ิมใช้ฐานขอ้มูล อนัดบัแรกก็คงจะเป็นการเลือกโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลมาใช ้ ในปัจจุบนั
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลมีให้เลือกมากมายหลายชนิด มีทั้งโปรแกรมท่ีขายในทอ้งตลาดทัว่ไป 
เช่น Microsoft access, ORACLE ฯลฯ หรือโปรแกรมท่ีแจกให้ใช้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้าย เช่น Mysql ฯลฯ  
 อนัท่ีจริงแลว้นั้น ในการพฒันาระบบท่ีถูกตอ้งนั้น จะตอ้งเร่ิมจากการวิเคราะห์ระบบก่อน
วา่ ระบบของเราเป็นเช่นไร จะมีขอ้มูลอะไรบา้งท่ีใชใ้นระบบ  ตอ้งประเมินวา่จ านวนขอ้มูลทั้งหมด
ท่ีจะเกิดข้ึนจะมีประมาณเท่าใด มีการใชฐ้านขอ้มูลในลกัษณะใดบา้งเช่น ตอ้งออกรายงาน  ตอ้งมี
การแสดงผลแบบเรียล์ไทม์ (real time) ฐานขอ้มูลจะมีการเขา้ใชพ้ร้อมกนัหลายคนหรือไม่ เป็นตน้ 
ซ่ึงเม่ือไดผ้ลของการวิเคราะห์แลว้ จึงน าไปเลือกโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสม สามารถ
รองรับระบบท่ีเราตอ้งการใชไ้ด ้ 
 แ  ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้แลว้ แนะน าวา่ใหเ้ร่ิมทดลองใชใ้หคุ้น้เคยกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล
ก่อน เพราะแทบทุกโปรแกรม ลกัษณะการจดัการจะค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั จะมีขอ้แตกต่างก็แต่ว่า
การใช้งานยากง่ายต่างกันเท่านั้ น เช่นหน้าตาของตัวโปรแกรม การจัดวางเมนูใช้งาน ฟังชั่น
สนบัสนุนการท างานต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือมีความคุน้เคยแลว้ ก็จะท าใหส้ามารถเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสม
กบัระบบงานท่ีเป็นอยูไ่ด ้
 
หลกัการเล อกโปรแกร ระบบฐานข้อ  ล 

การเลือกโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลมีขอ้ท่ีควรค านึงถึงต่อไปน้ี 
จ านวนขอ้มูลท่ีรองรับได ้องค์กรขนาดย่อมอาจไม่ตอ้งค านึงถึงมากนกั แต่ตอ้งคิดถึงการขยายใน
อนาคตดว้ย 

ว ธีการน าข้อ  ล ป  ้  โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลทุกชนิด จะมีการเตรียมวิธีการน าขอ้มูล
ไปใชไ้วอ้ยูแ่ลว้ แต่รูปแบบของการน าไปใช ้จะแตกต่างกนั ในแต่ละประเภท ตรงน้ี เราตอ้งค านึงถึง
ว่า การน าไปใช้ของเราเป็นลกัษณะใด เช่น เราตอ้งการรายงานออกมาในรูปตารางสรุป หรือ อาจ
ตอ้งการในรูปของกราฟแสดงผล นอกจากนั้น ยงัตอ้งค านึงถึงวา่การถ่ายขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ 
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ท่ีเก่ียวขอ้งกระท าไดห้รือไม่ มีรูปแบบการน าขอ้มูลออกตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่ เช่น ตอ้งการน า
ขอ้มูลไปเขา้โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติ เป็นตน้ 

 วา เป น า รฐาน ความแพร่หลาย ถา้เราใชโ้ปรแกรมท่ีมีจ านวนผูใ้ชม้าก ก็จะท าให้การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลสะดวกข้ึน นอกจากนั้นยงัสามารถ ขอความช่วยเหลือและพฒันาระบบต่อได้
โดยง่าย 

ระบบ วา ปลอ ภัย ตอ้งค านึงถึงทั้งการเก็บส ารองขอ้มูลในกรณีเกิดปัญหาทางฮาร์ดแวร์  
และ ระบบป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลลบัท่ีอาจมีการขโมยขอ้มูลเกิดข้ึน 

รา า โดยปกติแลว้ โปรแกรมท่ีมีความสามารถสูงก็ยอ่มมีราคาแพง เราอาจตอ้งประเมินดู
วา่ จริง ๆ แลว้เราตอ้งการความสามารถนั้น ๆ หรือเปล่า  
 
โ รง ร้างระบบฐานข้อ  ล 
 ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน จะนิยมใช้ฐานข้อมูลแบบสัมพนัธ์ (Relational Database) 
โครงสร้างพื้นฐานของฐานขอ้มูลประเภทน้ีจะมีดงัต่อไปน้ี 
 
1.  าราง(Table) 

เก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูล จะมีลกัษณะเป็นตาราง 2 มิติ โดยจะถือว่าขอ้มูลในแนวนอน(แถว)
เป็นขอ้มูลหน่ึงชุด เรียกว่าเรคคอร์ด (Record) ซ่ึงขอ้มูลในแต่ละชุดจะประกอบด้วยขอ้มูลต่าง ๆ 
ตามแนวตั้ง(คอลมัน์) ซ่ึง เรียกวา่ ฟิลด ์(Filed) 
  
 
 
 
 
 
 

 
ร ปที ่2.16โครงสร้างของตาราง 

 

เรคคอร์ดที1่ 

เรคคอร์ดที3่ 

เรคคอร์ดที2่ 

ช่ือฟิลด์ 

ฟิลด์ที1่ ฟิลด์ที2่ ฟิลด์ที3่ 

รหั   น ้า   ่อ  น ้า รา า 

0001 พดัลม 900 

0002 โคมไฟ 500 

0003 ตูเ้ยน็ 7000 
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 จากรูปท่ี 1 เป็นตวัอย่างตารางเก็บขอ้มูลสินคา้    โดยสินคา้แต่ละชนิดจะถือว่าเป็นหน่ึง
เรคคอร์ด ในแต่ละเรคคอร์ดจะมีขอ้มูลชนิดต่าง ๆ (ฟิลด์ต่าง ๆ) บรรจุอยู ่ซ่ึงในหน่ึงฐานขอ้มูลก็จะ
ประกอบดว้ยตารางตั้งแต่หน่ึงตารางข้ึนไป 
อ นเ  ก   (Index) 
 อินเด็กซ์ จะเป็นฟิลด์ท่ีใชช่้วยในการคน้หาขอ้มูล การท างานของฟิลด์ท่ีเป็นอินเด็กซ์ ก็คือ 
จะมีการจัดเรียงล าดับ โดยอัตโนมัติโดยอาศัยฟิลด์อินเด็กซ์เป็นตัวอ้างอิง การท่ีมีอินเด็กซ์ก็
หมายความวา่ ขอ้มูลไดมี้การจดัเรียงไวแ้ลว้ ยกตวัอยา่งเช่นสมุดโทรศพัท ์ถา้เราตอ้งการตอ้งการหา
ช่ือคนท่ีข้ึนตน้ดว้ยตวั อ.อ่าง เราก็สามารถไปเปิดคน้ไดจ้ากบริเวณทา้ยเล่มไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งดูไปที
ละหนา้วา่มีช่ือท่ีข้ึนตน้ดว้ย อ.อ่างอยูห่รือไม่ 
 
 พร าร่ีย  ีย  (Primary Key) 
 ไพรมาร่ียคี์ยจ์ะเป็นฟิลด์ท่ีสามารถเป็นตวัแทนเรคคอร์ดทั้งหมด ค่าไพรมาร่ียคี์ยจ์ะตอ้งไม่
ซ ้ ากนั เม่ือระบุค่าไพรมาร่ียคี์ยแ์ลว้ จะตอ้งสามารถอา้งอิงถึงฟิลด์อ่ืน ๆ ไดเ้ลย ยกตวัอยา่งเช่น จาก
รูปท่ี 1 เม่ือเราระบุสินคา้รหสั 0001 ก็จะหมายถึง พดัลมท่ีราคา900 บาทไดเ้ลย 
 
การเก บข้อ  ลแบบ ร้าง วา  ั พนัธ  
 ฐานข้อมูลแบบสัมพนัธ์จะมีจุดเด่นท่ี พยายามแยกข้อมูลออกมาเป็นชุด ๆ (เป็นตาราง
อิสระ) แลว้จึงก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างตาราง(ขอ้มูล)ข้ึน เพื่อเก็บขอ้มูลของส่ิงท่ีเกิดข้ึน การ
จดัเก็บลกัษณะน้ีจะช่วยลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล  และจะช่วยให้การแกไ้ขเป็นไปอย่างสะดวก
และลดความผดิพลาด 

 
ร ปที ่2.17 โครงสร้างของตาราง 

 
  
  

ล ก ้า 

รหั ล ก ้า   ่อ เบอร      อ 

001 กรุง 1234567 

002 สมบติั 9876543 

 

การ ่ัง   อ 

ล า บัที ่ รหั ล ก ้า รหั   น ้า จ านวน 

1 001 0001 2 

2 002 0001 1 

3 001 0003 1 

 

  น ้า 

รหั   น ้า   ่อ  น ้า รา า 

0001 พดัลม 900 

0002 โคมไฟ 500 

0003 ตูเ้ยน็ 7000 
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จากรูปท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ได้แยกขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลสินคา้เป็นอย่างละหน่ึงตาราง แล้วจึงเก็บ
ขอ้มูลการสั่งซ้ือโดยสร้างเป็นตารางความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบัสินคา้ข้ึน ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามา
อา้งอิงในตารางความสัมพนัธ์นั้นก็คือไพรมาร่ียคี์ย ์
  
 
  
 

  
ร ปที ่2.18 โครงสร้างของตาราง 

 
เม่ือเปรียบเทียบ ระหวา่รูปท่ี 2 กบั รูปท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ ในรูปท่ี3นั้น ขอ้มูลมีความซ ้ าซ้อน

กนั ยกตวัอยา่งเช่นการสั่งพดัลมก็จะตอ้งเก็บช่ือสินคา้และราคาซ ้ ากนัสองท่ี ซ่ึงท่ีจริงแลว้สามารถ
จ าแนกไดจ้ากรหสัสินคา้ไดโ้ดยตรง นอกจากนั้นแลว้ ถา้จะมีการแกช่ื้อจากพดัลม เป็นพดัลมตั้งโต๊ะ 
ก็จ  าเป็นจะตอ้งแกใ้นทุกรายการท่ีเป็นพดัลมในตารางการสั่งซ้ือในรูปท่ี 3 ซ่ึงถา้เป็นการเก็บขอ้มูล
แบบใช้ความสัมพนัธ์ (รูปท่ี 2) ก็เพียงแก้เฉพาะช่ือสินค้าในตารางสินค้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
โครงสร้างระบบฐานขอ้มูล ตาราง 
 
การออกแบบฐานข้อ  ลและ ER-  อะแกร  
 เม่ือเร่ิมใช้ฐานขอ้มูล การออกแบบโครงสร้างของฐานขอ้มูล จะเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก การ
ออกแบบ จะใชแ้ผนภูมิความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีเรียกวา่ ER-ไดอะแกรม (Entity Relationship 
Diagram) ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี1เขา้มาช่วยในการออกแบบ แผนภูมิน้ีจะช่วยเรียบเรียงความคิด และ
ช่วยท าใหม้องความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 
 
 

การ ่ัง   อ  

ล า บัที ่ รหั ล ก ้า   ่อ เบอร      อ รหั   น ้า   ่อ  น ้า รา า จ านวน 

1 001 กรุง 1234567 0001 พดัลม 900 2 

2 002 สมบติั 9876543 0001 พดัลม 900 1 

3 001 กรุง 1234567 0003 ตูเ้ยน็ 7000 1 
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ร ปที ่2.19 ตวัอยา่งER-ไดอะแกรม 
 
ลกัษ ะของ ER-  อะแกร  
 ER-ไดอะแกรมประกอบดว้ยสามส่วนใหญ่ ๆ คือ 
เอนท  ี (Entity) 
 เป็นตวัแทนของส่ิงท่ีสนใจ หรือจะพูดอีกอยา่งวา่ ตวัแทนของชุดขอ้มูลหน่ึง ยกตวัอยา่งเช่น 
เอนทิตีสินคา้ เอนทิตีลูกคา้ เอนทิตีใบสั่งซ้ือ เป็นตน้ แทนดว้ยส่ีเหล่ียม 
พรอพเพอร  ี (Property) 
 เป็นคุณสมบติัของเอนทิตี ซ่ึงก็คือ ขอ้มูลจริงของส่ิงท่ีเราสนใจ เช่น เอนทิตีสินคา้ ก็จะมี
พรอพเพอร์ต้ี เช่น รหสัสินคา้ ราคาต่อหน่วย เป็นตน้ แทนดว้ยวงกลม 
 วา  ั พนัธ  (Relationship) 
 เป็นการเช่ือมโยงระหว่างเอนทิตีกบัเอนทิตี เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินคา้กบัใบสั่งซ้ือ 
เป็นตน้ แทนดว้ยสามเหล่ียม ความสัมพนัธ์มีดว้ยกนัสามชนิดคือ ความสัมพนัธ์ชนิดหน่ึงต่อหน่ึง 
(1-1) ความสัมพนัธ์ชนิดหน่ึงต่อกลุ่ม (1-M) ความสัมพนัธ์ชนิดกลุ่มต่อกลุ่ม (M-N)  
 จากรูปท่ี 1จะอ่านไดว้่า มีขอ้มูลหลกัอยู่ 3 อย่าง (3 เอนทิตี ,3 ตาราง) ไดแ้ก่ ขอ้มูลสินคา้
(Product) ขอ้มูลการสั่งซ้ือ (Order)  ขอ้มูลลูกคา้ (Customer) ซ่ึงแต่ละตารางจะมีรายละเอียดยอ่ย ๆ 
อาทิเช่น ตารางขอ้มูลสินคา้ ก็จะมีขอ้มูลของรหัสสินคา้ (ProductID)  ช่ือสินคา้ (ProductName) 
ราคาต่อหน่วย (UnitPrice) ปริมาณคงคลงั (UnitInStock)อยูเ่ป็นตน้ 
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 ส่วนจากความสัมพนัธ์ก็จะอ่านได้ว่า “ในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังจะประกอบด้วยสินคา้ก่ี
ประเภทก็ได ้หรือสินคา้แต่ละประเภทจะถูกสั่งจากหลายการสั่งซ้ือก็ได”้ (ความสัมพนัธ์ชนิดกลุ่ม
ต่อกลุ่ม) กบั “แต่ละการสั่งซ้ือจะตอ้งมีผูส้ั่งสินคา้เพียงคนเดียว แต่ทวา่ลูกคา้แต่ละคนสามารถมีการ
สั่งซ้ือหลายคร้ังก็ได”้ (ความ สัมพนัธ์ชนิดหน่ึงต่อกลุ่ม) 
 
เราจะเขียน ER-  อะแกร   ้อย าง ร 

1. ศึกษารายละเอียดและลกัษณะหนา้ท่ีงานของระบบ 
 ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะหน้าท่ีงานของระบบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้อง 
ขั้นตอนในการท างาน ตลอดจนขอ้ก าหนดต่าง ๆ ซ่ึงอาจท าได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือศึกษาจาก
แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมีการใชง้านอยูใ่นระบบงานนั้น 

2. ก าหนดเอนทิตีท่ีควรมีในระบบฐานขอ้มูล 
 น ารายละเอียดในขอ้1 มาท าการก าหนดเอนทิตีท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยูใ่นระบบฐานขอ้มูล พร้อม
ทั้งก าหนดพรอพเพอร์ต้ีของแต่ละเอนทิตีดว้ย 

3. ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี 
 ก าหนดประเภทของความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดท้  าการศึกษา
มา 

4. ปรับปรุงเอนทิตี พรอพเพอร์ต้ี และความสัมพนัธ์ ใหเ้หมาะสม 
 ท าการวิเคราะห์ER-ไดอะแกรมท่ีไดม้าวา่ ส่ือถึงระบบขอ้มูลท่ีตอ้งการจริงหรือไม่ แลว้ท า
การปรับแต่งให้เหมาะสม โดยอาจมีการเพิ่มหรือลดเอนทิตีหรือพรอพเพอร์ต้ี ปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นตน้ 
ค าไข ระบบฐานข้อมูล การออกแบบ ER-ไดอะแกรม เคล็ดลับ-วิธีการ บริหารเทคโนโลยี/
สารสนเทศ 
 
การจั ระเบียบฐานข้อ  ล (Normalization) 
 ระบบฐานขอ้มูลแบบใชค้วามสัมพนัธ์กนันั้น ขอ้มูลจะถูกจดัแยกเขา้สู่ตารางยอ่ย ๆ หลาย ๆ 
ตาราง การจดัระเบียบฐานขอ้มูลอย่างถูกวิธีจะช่วยให้การใช้งานฐานขอ้มูลมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เช่น ในแง่ของการเก็บขอ้มูล จะช่วยลดความซ ้ าซอ้นในการท่ีจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเดียวกนั  ใน
แง่ของการแกไ้ขจะช่วยใหส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบมากข้ึน 
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ขั น อนการจั ระเบียบฐานข้อ  ล 
 การจดัระเบียบฐานขอ้มูลหรือท่ีเรียกว่าการท า ”นอร์มอลไลเซชัน่” นั้น จะเป็นการปรับ
ตารางให้เขา้สู่รูปแบบมาตรฐานท่ีเรียกว่า นอร์มอลไลเซชั่นฟอร์ม (Normalization Form ย่อด้วย 
NF) ซ่ึงจะมีล าดบัขั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ 1NF, 2NF จนกระทัง่ถึง 5NF แต่ทว่าในการใช้โดยปกติ จะท า
จนถึงระดบั 3NF ก็เพียงพอ ในท่ีน้ีก็จะขอกล่าวถึงระดบั 3NF เท่านั้น นอร์มอลไลเซซั่นฟอร์มใน
ล าดบัท่ีสูงกว่า จะตอ้งมีคุณสมบติัของล าดบัท่ีต ่ากว่าอยู่ในตวัด้วย ดงันั้น ถ้าท าจนถึงขั้น 3NF ก็
หมายความวา่จะมีคุณสมบติัของ1NFกบั2NF อยูด่ว้ย 
 
การท า ห้ ารางเข้า    1NF 

ในระดบั 1NF จะมีกฎอยูว่า่ หา้มไม่ใหมี้ช่องขอ้มูลท่ีเก็บค่ามากกวา่หน่ึงค่าอยู ่จากตวัอยา่ง
ในรูปท่ี1 ก็จะไดว้า่ใหแ้ตกขอ้มูลในตารางทางซา้ยออกเป็นเรคคอร์ดยอ่ย ๆ ตามตารางทางดา้นขวา  

 
ร ปที ่2.20 การท า ใหต้ารางเขา้สู่ 1NF 

 
การท า  ห้ ารางเข้า    2NF 
 ตารางท่ีมีคุณสมบติัในขั้น2NF จะมีลกัษณะกล่าวคือ เป็นตารางท่ีมีไพรมาร่ียคี์ย ์(ขอ้มูลท่ี
เป็นตวัแทนข้อมูลทั้งหมด) ซ่ึงเม่ือเลือกค่าไพรมาร่ีย์คีย์แล้วจะต้องสามารถบอกข้อมูลท่ีเหลือ
ทั้งหมดได ้ถา้ตารางใดมีไพรมาร่ียคี์ยเ์พียงตวัเดียวก็ถือวา่อยูใ่นระดบั 2NFอยูแ่ลว้ แต่ถา้มีไพรมาร่ีย์
คีย ์มากกวา่หน่ึง ก็ให้พิจารณาวา่ ไพรมาร่ียคี์ยแ์ต่ละตวั สามารถช้ีบ่งไปยงัฟิลด์อ่ืน ๆ ไดห้รือไม่ ถา้
ได ้ใหแ้ยกไพรมาร่ียคี์ยพ์ร้อมทั้งฟิลดเ์หล่านั้นออกมา 
 ในรูปท่ี 2 จะเห็นไดว้่า จากตารางรายละเอียดการขายมีหมายเลขใบก ากบัสินคา้ (InvNo) 
กบัรหสัสินคา้ (ProId) เป็นไพรมาร่ียคี์ย ์ถา้ระบุหมายเลขใบก ากบัสินคา้ กบัรหสัสินคา้แลว้ละก็จะ
สามารถบ่งบอกถึงขอ้มูลท่ีเหลือทั้งหมดได ้แต่เม่ือพิจารณาต่อไปวา่ ไพรมาร่ียคี์ยแ์ต่ละตวับ่งช้ีอะไร
ได้บ้าง ก็จะพบว่าหมายเลขใบก ากับสินค้า สามารถบ่งช้ีถึงวนัท่ี และ ลูกค้าได้ เราจึงดึงข้อมูล

Order 

FirstName LastName Order 

พลูวลิต สินธุเสก มือถือ,คอมพิวเตอร์,เคร่ืองพิมพ ์

ศุภกนัยา ชิณประทีป มือถือ ,จอภาพ 

 

Order 

FirstName LastName Order 

พลูวลิต สินธุเสก มือถือ 

พลูวลิต สินธุเสก คอมพิวเตอร์ 

พลูวลิต สินธุเสก เคร่ืองพิมพ ์

ศุภกนัยา ชิณประทีป มือถือ 

ศุภกนัยา ชิณประทีป จอภาพ 
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ทั้งหมดออกมาเป็นตารางใหม่ ส่วนรหัสสินคา้ก็สามารถช้ีบ่งขอ้มูลทั้งหมดของสินคา้ได ้ก็จึงดึง
ออกมาไดอี้กตารางเช่นกนั  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร ปที ่2.21 การท าใหต้ารางเขา้สู่ 2NF 
 
การท า  ห้ ารางเข้า    3NF 
 ตารางท่ีมีคุณสมบติัในขั้น 3NF จะมีลกัษณะกล่าวคือ ตอ้งไม่มีฟิลด์อ่ืน นอกจากไพรมาร่ีย์
คียท่ี์สามารถช้ีบ่งไปยงัฟิลดอ่ื์นได ้ถา้มี ใหดึ้งออกมาเป็นตารางใหม่ 
 จากรูปท่ี 2 แลว้ ในตารางใบก ากบัสินคา้ จะเห็นไดว้า่รหสัลูกคา้ (CustId) สามารถช้ีบ่งไป
ยงัฟิลด์อ่ืน ๆ ได ้ดงันั้น การจะท าให้อยูใ่นขั้น 3NF ก็ตอ้งแยกขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมดออกมาเป็นตาราง
ใหม่ซ่ึงก็จะไดเ้ป็นตารางในรูปท่ี 3 
 

 าราง บก ากับ  น ้า 

InvNo InvDate CustId Title FirstName LastName Telephone 

10001 10/12/2002 1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

10001 10/12/2002 1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

10001 10/12/2002 1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

10002 10/12/2002 1002 นส. ศุภกนัยา ชิณประทีป 234-5678 

10002 10/12/2002 1002 นส. ศุภกนัยา ชิณประทีป 234-5678 

10003 15/12/2002 1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

10004 17/12/2002 1003 นาย อนรรฆพล เวียงพล 345-6789 

 

 าราง  น ้า 

ProdId ProdName BrandName Model Price 

2001 มือถือ โนเกีย 8210 13000 

2002 คอมพิวเตอร์ เดล PowerEdge2500 140000 

2003 เคร่ืองพิมพ ์ เคียวเซอร่า 1800 28000 

2004 จอภาพ โซน่ี E200 11000 

 

 ารางการขาย 

InvNo ProdId Quantity 

10001 2001 3 

10001 2002 5 

10001 2003 8 

10002 2001 1 

10002 2004 6 

10003 2003 9 

10004 2001 7 

 

 ารางการขาย 

InvNo InvDate ProdId ProdName BrandName Model Quantity CustId Title FirstName LastName Telephone 

10001 10/12/2002 2001 มือถือ โนเกีย 8210 3 1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

10001 10/12/2002 2002 คอมพิวเตอร์ เดล PowerEdge2500 5 1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

10001 10/12/2002 2003 เคร่ืองพิมพ ์ เคียวเซอร่า 1800 8 1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

10002 10/12/2002 2001 มือถือ โนเกีย 8210 1 1002 นส. ศุภกนัยา ชิณประทีป 234-5678 

10002 10/12/2002 2004 จอภาพ โซน่ี E200 6 1002 นส. ศุภกนัยา ชิณประทีป 234-5678 

10003 15/12/2002 2003 เคร่ืองพิมพ ์ เคียวเซอร่า 1800 9 1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

10004 17/12/2002 2001 มือถือ โนเกีย 8210 7 1003 นาย อนรรฆพล เวียงพล 345-6789 
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ร ปที ่2.22 การท าใหต้ารางเขา้สู่ 3NF 
 
 จะเห็นได้ว่าข้อมูลลดความ “ซ ้ าซ้อน” ลงได้มาก จากตวัอย่างในรูปท่ี 2 บน ท่ีมีข้อมูล
ทั้งหมด 84 ช่อง จะเหลือเพียง 64 ช่องเท่านั้น (นบัจากตารางสินคา้และตารางการขาย ในรูปท่ี 2 และ
ตารางใบก ากบัสินคา้และตารางลูกคา้ในรูปท่ี 3) แต่ในขณะเดียวกนั ก็จะมีจ านวนตารางเพิ่มข้ึนดว้ย
จาก1ตารางเป็น4ตาราง โครงสร้างก็มีความ “ซับซ้อน” มากข้ึน ท าให้การใช้งานอาจจะสับสนได ้
นอกจากนั้นการท่ีมีตารางยอ่ย ๆ หลายตารางอาจท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลชา้ลงดว้ย ดงันั้น การจะท า
ถึงขั้นใด หรือ ท าใหส้มบูรณ์เพียงไรนั้นก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะขอ้มูลท่ีจะใช ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ารางล ก ้า 

CustId Title FirstName LastName Telephone 

1001 นาย พลูวลิต สินธุเสก 123-4567 

1002 นส. ศุภกนัยา ชิณประทีป 234-5678 

1003 นาย อนรรฆพล เวียงพล 345-6789 

 

 าราง บก ากับ  น ้า 

InvNo InvDate CustId 

10001 10/12/2002 1001 

10002 10/12/2002 1002 

10003 15/12/2002 1001 

10004 17/12/2002 1003 
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 ัญลกัษ  ระบบกระแ ข้อ  ล 

DeMarco & Yourdon Gane & Sarson  วา ห าย 

 
 Process : ขั้นตอนการท างาน

ภายในระบบ 

  Data Store : แหล่งขอ้มูล
สามารถเป็นไดท้ั้งไฟลข์อ้มูล
และฐานขอ้มูล(File Database) 

  Extremal Agent : ปัจจยัหรือ
สภาพแวดลอ้มทีมีผลกระทบ
ต่อระบบ  

  Data Store : เส้นทางการไหล
ของขอ้มูล แสดงทิศทางขอ้มูล
จากขั้นตอนการท างานหน่ึงไป
ยงัอีกขั้นตอนหน่ึง 

 
 ารางที ่2.1 สัญลกัษณ์ระบบกระแสขอ้มูล 

 
แผนภาพแสดงการไหลกระแสของขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) Data Flow Diagram

เป็นเคร่ืองมือของนกัวิเคราะห์ระบบท่ีช่วยใหส้มารถเขา้ใจกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน
ซ่ึงทราบถึงการรับส่งขอ้มูลการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานซ่ึงเป็น
แบบจ าลองของระบบแสดงถึงการไหลของข้อมูลทั้ง Input และ Output ในการด าเนินงานซ่ึงเป็น
แหล่งก าเนิดรวมทั้งปลายทางของการส่งขอ้มูล ซ่ึงอาจปืนแผนกบุคลหรือระบบอ่ืนโดยข้ึนอยู่กบั
ระบบงานและการท างานประสานงนภายในระบบนั้น นอกจากน้ียงัช่วยให้รู้ถึงความตอ้งการขอ้มูล
และขอ้บกพร่อง (ปัญหา) ในระบบงานเดิมเพื่อใชใ้นการออกแบบการปฏิบติังานในระบบใหม่ Data 
Flow Diagram (DFD) เป็นภาพแสดงการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในขณะไหลผ่านกระบวนการท างาน
ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ DFE จึงเป็นโครงสร้างของระบบสารสนเทศท่ีส่ือเขา้ใจในการท างาน
ของระบบงานในรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสขอ้มูลและ Process DFD ภายใน DED
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ท าให้เราเขา้ใจส่วนประกอบของงานเขา้ใจการใช้ขอ้มูลในแต่ละ Process เละขอ้มูลท่ีเป็นผลจาก
การท างาน Process โดยโครงสร้างจะเร่ิมจากระดบัสูงสุดซ่ึงจะแสงส่วนท่ีอยูภ่าชนอกระบบส่วนน้ี
ส าคญัพราะวา่เป็นส่วนท่ีบอกวา่ระบบนั้น ๆ ไดรั้บขอ้มูลมาจากท่ีใด และผลลพัธ์ต่าง ๆ ถูกส่งไปท่ี
ใดบา้ง DED ในระดบัลึกลงไปจะไม่แสคงส่ิงท่ีอยู่นอกระบบคือ ไม่มีส่ิงน้ีเป็นส่วนประบอบโดย
ปกติจะวางแหล่งท่ีมาของขอ้มูลไวท้างซ้ายมือของ DED และส่วนภายนอกท่ีรับผลลพัธ์ของระบบ
จะอยูท่างขวามือทั้งเพื่อให้อยูใ่นรูปแบบของกระแสขอ้มูลจากซ้ายไปขวา แต่หลาย ๆ กรณีน้ีเราจะ
วางขอ้มูลและผลลพัธ์ในท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะอยู่เหนือ Process หรือได ้Process ก็ได ้DFD ระดบั
รองลงมา (Low-Level Data Flow Diagram) คือส่วนท่ีแสดงระบบย่อยลงมาจาก DFD ท่ีกล่าวมา
หรือเรียกว่าระดบัแม่ เม่ือระดบัแม่ไม่สามารถลงรายละเอียดทั้งหมดได้เป็นตอ้งแตก Level ย่อย
ออกมาเพื่อแสดงการประมวลผลนั้นตามขั้นตอนการท างานใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
  



40 
 

 ัญลกัษ   นการออกแบบระบบฐานข้อ  ล 

 ัญลกัษ     ่อ  วา ห าย 

 สัญลกัษณ์เทอร์มินลั 
(Terminal symbol) 

จุดเร่ิมตน้/จบการท างาน 

 สัญลกัษณ์การรับเขา้หรือแสดงผล 
(input/output symbol) 

การน าเขา้ขอ้มูล 

 สัญลกัษณ์การน าขอ้มูลเขา้ดว้ยมือ 
(Manual input symbol) 

แสดงการน าเขา้ขอ้มูลดว้ย
แป้นพิมพห์รือเมาส์ 

 สัญลกัษณ์การประมวลผล 
(Process symbol) 

แสดงการประมวลผล ไดแ้ก่ 
การค านวณและการ

ก าหนดค่า 

 สัญลกัษณ์เอกสาร 
(Document symbol) 

การแสดงผลลพัธ์บนกระดาษ 

 สัญลกัษณ์การแสดงผล 
(Display symbol) 

การแสดงผลลพัธ์ทางหนา้จอ 

 สัญลกัษณ์การตดัสินใจ 
(Decision symbol) 

การแสดงผลลพัธ์ทางหนา้จอ 

 สัญลกัษณ์จุดต่อภายในหนา้ 
(On-page connector symbol) 

แสดงจุดต่อเน่ืองของผงังาน
ท่ีอยูใ่นหนา้เดียวกนั 

 
ทิศทาง (Flow line) ทิศทางขั้นตอนการท างาน 

 
 ารางที ่2.2 สัญลกัษณ์ในการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
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ทฤษฎกีาร  ้โปรแกร  
โปรแกร   My SQL ท าระบบฐานข้อ  ล 

ฐานขอ้มูล (Database) หมายถึง กลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั น ามาเก็บรวบรวมเขา้
ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบและขอ้มูลท่ีประกอบกนัเป็นฐานขอ้มูลนั้น ตอ้งตรงตามวตัถุประสงคก์ารใช้
งานขององคก์รดว้ยเช่นกนั เช่น ในส านกังานก็รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศพัทข์องผูท่ี้มา
ติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยา่งของส านกังาน ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีจะมีส่วนท่ีสัมพนัธ์กนัและเป็นท่ี
ตอ้งการน าออกมาใชป้ระโยชน์ต่อไปภายหลงั ขอ้มูลนั้นอาจจะเก่ียวกบับุคคล ส่ิงของสถานท่ี หรือ
เหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ท่ีเราสนใจศึกษา  หรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับหรือการวดัก็เป็นได้ 
รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข  ขอ้ความ  และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถน ามาจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลได้ 
และท่ีส าคญัขอ้มูลทุกอย่างตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เพราะเราตอ้งการน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้ งแต่ 2
ฐานขอ้มูลเป็นตน้ไปท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ ้ าซ้อนของ
ขอ้มูล และท าให้การบ ารุงรักษาตวัโปรแกรมง่ายมากข้ึน โดยผา่นระบบการจดัการฐานขอ้มูล หรือ  
เรียกยอ่ ๆ วา่ DBMS 

 
อง  ประกอบของระบบฐานข้อ  ล 

                ระบบฐานข้อมูลเป็นเพียงวิธีคิดในการประมวลผลรูปแบบหน่ึงเท่านั้ น แต่การใช้
ฐานขอ้มูลจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1. แอพพลิเคชัน่ฐานขอ้มูล (Database Application) 
2. ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System หรือ  DBMS) 
3. ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) 
4. ขอ้มูล (Data) 
5. ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล ((Database Administrator หรือ DBA) 

 
แอพพล เ  ่ันฐานข้อ  ล 

เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างไวใ้ห้ผูใ้ช้งานสามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลได้อย่างสะดวก ซ่ึงมี
รูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลแบบเมนูหรือกราฟฟิก  โยผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบั
ฐานขอ้มูลเลยก็สามารถเรียกใชง้านฐานขอ้มูลไดเ้ช่น บริการเงินสด ATM 
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ระบบจั การฐานข้อ  ล 
ระบบจดัการฐานขอ้มูล หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ชนิดหน่ึง ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อ

ท าหน้าท่ีบริหารฐานขอ้มูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ โดยท่ีผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นตอ้งรับรู้เก่ียวกบัรายละเอียดภายใน
โครงสร้างฐานข้อมูล พูดง่าย ๆ ก็คือ DBMS น้ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงระหว่างผูใ้ช้ และ
โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูล ตวัอย่างของ DBMS ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2 เป็นตน้ 

 
หน้าทีข่องระบบจั การฐานข้อ  ล  ี ังนี  

1. ก าหนดมาตรฐานขอ้มูล 
2. ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแบบต่าง ๆ 
3. ดูแล-จดัเก็บขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งแม่นย  า 
4. จดัเร่ืองการส ารอง และฟ้ืนสภาพแฟ้มขอ้มูล 
5. จดัระเบียบแฟ้มทางกายภาพ (Physical Organization) 
6. รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล และป้องกนัไม่ใชข้อ้มูลสูญหาย 
7. บ ารุงรักษาฐานขอ้มูลใหเ้ป็นอิสระจากโปรแกรมแอพพลิเคชนัอ่ืน ๆ 
8. เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั เพื่อรองรับความตอ้งการใชข้อ้มูลในระดบั

ต่าง ๆ 
 

phpMyAdmin เป็นเคร่ืองมือส าหรับใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL ซ่ึงฐานขอ้มูลหากเราพูด
ให้เขา้ใจง่ายๆ ก็คือ ระบบท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใชจ้ดัเก็บขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ขอ้มูลของเรามี
ความพร้อมสามารถน ามาใชง้านไดท้นัที  ส าหรับความรู้เร่ืองฐานขอ้มูลนั้น จะไดน้ าเสนอในความรู้
เร่ือง  "ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล"  ซ่ึงจะไดน้ าเสนอในโอกาสต่อไป 
       จาก ท่ีได้ก ล่าวไปแล้วว่า เ ป็นเค ร่ืองมือ ท่ีใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ท่ีต้องใช้  
phpMyAdmin ก็เพราะวา่ในการจดัการกบัฐานขอ้มูล MySQL นั้นหากเราไม่มีเคร่ืองมือจดัการแลว้
เราต้องใช้วิ ธีพิมพ์ค  าสั่ ง  MySQL เองตั้ งแต่การสร้างตารางข้อมูล  การเพิ่ม  การลบ  การ
อพัเดท  ขอ้มูลต่าง ๆ  ซ่ึงคงเป็นเร่ืองยากท่ีเราจะมานัง่จ  าค  าสั่งต่าง ๆ ของ MySQL  

วิธีสร้างฐานข้อมูล My sql การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้  phpMyAdmin หลังจากติดตั้ ง
Appserv 
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ขั้นตอนท่ี 1 เปิดเวบ็บราวเซอร์ แลว้เขา้ไปท่ี http://localhost/ หรือ 127.0.0.1  

 
 

ร ปที ่2.23 หนา้แรก Appserv 
 

ขั้ นตอนท่ี 2 คลิกท่ี  phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 แล้วจะเจอ popup ให้ใส่  
username และ password  

 
 

ร ปที ่2.24 popup username password 
 

http://localhost/
http://127.0.0.1/
http://localhost/phpMyAdmin/
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ให้ใส่ username กบั pass ท่ีท่านได้ก าหนดตอนติดตั้งโปรแกรมนะครับ เสร็จแล้วเลือก
ภาษาใหเ้ป็นภาษาไทยดว้ยนะครับ ส าหรับบางท่านท่ีเป็นภาษาองักฤษ โดยเลือกท่ีช่อง เลือกภาษา  

 
 

ร ปที ่2.25 อธิบายหนา้แรกของ phpMyAdmin 
 

ขั้นตอนท่ี 3 จากนั้นกรอกช่ือฐานขอ้มูลตอ้งการท่ีช่อง "สร้างฐานขอ้มูลใหม่" แลว้กดปุ่ม "สร้าง" รูป 

 
 

ร ปที ่2.26 สร้างฐานขอ้มูล 
 

จากนั้นก็จะมาขั้นตอนการสร้างตารางของฐานขอ้มูลครับ โดยการ ใส่ช่ือตารางท่ีช่อง 
"สร้างตารางในฐานขอ้มูลน้ี" และก าหนดจ านวน fields ท่ีท่านตอ้งการ ส าหรับตวัอย่างน้ี ผมจะ
สร้างตารางเก็บประวติัลูกคา้ โดย จะใชช่ื้อตารางวา่ customer และมีจ านวน fields 5 fields 
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ร ปที ่2.27 แสดงสร้างตาราง โดยก าหนด ช่ือ และ จ านวน fields 
 

ขั้นตอนท่ี 4 หลงัจากท่ีก าหนดช่ือตารางและก าหนด fields เสร็จแลว้ ก็จะเขา้สู่หนา้จอการก าหนด 
คุณสมบติัของ fields ครับ โดยผมจะยกตวัอยา่งการสร้าง fields ดงัต่อไปน้ี 
1. รหสั (id) 
2. ช่ือ (name) 
3. นามสกุล (surname) 
4. ท่ีอยู ่(address) 
5. เบอร์โทรศพัท ์(phone) 

ซ่ึงเราจะตอ้งก าหนดชนิดของตวัแปรในส่วนน้ีดว้ยครับ 
ชนิดของขอ้มูลท่ีสนบัสนุน 
ชนิดขอ้มูลท่ี MySQL สนบัสนุนแบ่งเป็นสามประเภทหลกัใหญ่ๆ 
 ชนิดขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข 

o BIT (มีใชไ้ดก้บั MyISAM, InnoDB, Memory) 
o TINYINT 
o SMALLINT 
o MEDIUMINT 
o INT 
o BIGINT 

 ชนิดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัวนัท่ีและเวลา 
o DATETIME 
o DATE 
o TIMESTAMP 
o TIME 
o YEAR 
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 ชนิดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัอกัษร 
o CHAR 
o VARCHAR 
o BINARY 
o VARBINARY 
o BLOB 
o TEXT 
o ENUM 
o SET 

 

 
 

ร ปที ่2.28 ภาพแสดงการก าหนด fields และคุณสมบติัต่าง ๆ ของฐานขอ้มูล ตาราง customer 
 

ก าหนด ให้ รหัส (id) เป็น primary key และก าหนดให้เป็น auto_increment (สร้างรหัส
อตัโนมติั)โดยการคลิกเลือก ตามตวัอยา่ง  

 

 
 

ร ปที ่2.29 ก าหนด primary key และก าหนดใหเ้ป็น auto_increment 
 

เม่ือก าหนดค่าต่าง ๆ ของฐานขอ้มูลตาราง customer กดปุ่ม "บนัทึก" หรือ ถา้หากตอ้งการ
เพิ่ม field ก็สามารถ กดท่ี "ลงมือ"  
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ร ปที ่2.30 บนัทึกหรือเพิ่ม field ใหม่ 
 
เราก็จะไดฐ้านขอ้มูล ท่ีช่ือ test_create_databaseและมีตารางช่ือ customer พร้อมใชง้านแลว้

 
 

ร ปที ่2.31 ตาราง customer 
 
โปรแกร  Adobe Dreamweaver CS6 

Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างเวบ็ไซต ์และเหมาะสมส าหรับ
นกัพฒันาเวบ็ไซตมื์อใหม่ โดยสามารถน ารูปภาพหรือขอ้ความมาประกอบเป็นเวบ็เพจ อีกทั้งยงัเพิ่ม
ลูกเล่นต่าง ๆ เช่น เสียง ภาพเคล่ือนไหว วดิีโอ ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งรู้หลกัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา 
HTML ก็สามารถสร้างเวบ็ไซตไ์ด ้

อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือช่ือเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ 
(Macromedia Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแกไ้ข HTML พฒันาโดยบริษทัแมโครมีเดีย (ปัจจุบนั
ควบกิจการรวมกบับริษทั อะโดบีซิสเต็มส์) ดรีมวีฟเวอร์มีทั้งในระบบปฏิบติัการแมคอินทอช และ
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ไมโครซอฟท์วินโดวส์ ดรีมวีฟเวอร์ยงัสามารถท างานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่าน
โปรแกรมจ าลองอยา่ง WINE ได ้โปรแกรม Dreamweaver มีการพฒันา ดงัน้ี 

1. Dreamweaver 1.0 (ธันวาคม ค.ศ. 1997) เป็นเวอร์ชั่นแรกส าหรับระบบปฏิบัติการ 
MAC OS 

2. Dreamweaver 1.2 (มีนาคม ค.ศ. 1998) เป็นเวอร์ชั่นแรกส าหรับระบบปฏิบัติการ 
Windows 

3. Dreamweaver 2.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 1998) 
4. Dreamweaver 3.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 1999) 
5. Dreamweaver UltraDev 1.0 (มิถุนายน ค.ศ. 2000) 
6. Dreamweaver 4.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 2000) 
7. Dreamweaver UltraDev 4.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 2000) 
8. Dreamweaver MX (พฤษภาคม ค.ศ. 2002) 
9. Dreamweaver MX 2004 (10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003) 
10. Dreamweaver 8 (13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005) 
11. Dreamweaver CS3 (16 เมษายน ค.ศ. 2007) เป็นเวอร์ชัน่แรกหลงัจากรวมกบับริษทั อะ

โดบีซิสเตม็ส์ 
12. Dreamweaver CS4 (23 กนัยายน ค.ศ. 2008) 
13. Dreamweaver CS5 (20 มิถุนายน ค.ศ. 2010) 
14. Dreamweaver CS6 (23 เมษายน ค.ศ. 2012) 

 
การเป    ้งาน Adobe Dreamweaver CS6 
เม่ือตอ้งการเขา้สู่โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อเปิดใชง้าน มีขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ร ปที ่2.32 การเปิดใชง้าน Adobe Dreamweaver CS6 
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1. คลิกท่ีปุ่ม Start 
2. คลิก Programs หรือ All Programs 
3. เลือก Adobe Dreamweaver CS6 
4. จะปรากฏหนา้ต่าง Welcome Screen ก่อนการเขา้สู่หนา้โปรแกรมหลกั ซ่ึงแต่ละส่วนมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 
 

ร ปที ่2.33  หนา้ต่าง Welcome Screen 
 

1. Open a Recent Item : แสดงช่ือเว็บเพจท่ีเคยใช้งานมาแล้ว หรือคลิกท่ีปุ่ม Open เพื่อ
คน้หาไฟลท่ี์ตอ้งการ 

2. Create New :  เ ป็นการส ร้างไฟล์ง านใหม่  เ ช่น  HTML, ColdFusion, PHP, ASP, 
JavaScript เป็นตน้ 

- HTML : สร้างหนา้เวบ็ธรรมดา เหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้สร้างเวบ็ 
- ColdFusion : สร้างหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาดว้ยเทคโนโลยีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 

ColdFusion 
- PHP : สร้างหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาดว้ยเทคโนโลยฝ่ัีงเซิร์ฟเวอร์ PHP 
- CSS : สร้างไฟล์เก็บรูปแบบตวัอกัษร ตาราง สีพื้นหลงั เพื่อน าไปใช้ในทุก ๆ 

หนา้เวบ็เพจ 
- JavaScript : สร้างไฟลส์คริปตท่ี์ท างานฝ่ังไคลเอนต ์และท างานท่ีเคร่ืองของผูเ้ขา้

ชมเวบ็ไซต ์
- Dreamweaver Site : สร้างเวบ็ไซตใ์หม่ 
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3. Top Features (Videos) : เขา้สู่หนา้เวบ็ Adobe TV ดูวดิีโอสาธิตการใชง้าน 
 

  วนประกอบของโปรแกร  Adobe Dreamweaver CS6  ีอง  ประกอบ  ังนี  

 
 

ร ปที ่2.34 ส่วนประกอบของ Adobe Dreamweaver CS6 
 

1. Menu bar เป็นแถบรวบรวมค าสั่งทั้งหมดของโปรแกรม 
-Code ส าหรับแสดงการท างานในรูปแบบ HTML นอกจากน้ียงัสามารถเขียน

ค าสั่ง HTML หรือค าสั่งภาษาสคริปต ์(Script) อ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 
- Split ส าหรับแสดงการท างานแบบ HTML กบัการแสดงพื้นท่ีออกแบบ โดยจะ

แสดงส่วนของค าสั่ง ไวด้า้นบนและแสดงเวบ็เพจปกติไว ้ดา้นล่าง 
- Design ส าหรับแสดงเว็บเพจคล้ายกับท่ีเราเห็นในบราวเซอร์ เช่น ข้อความ 

กราฟิก หรือออปเจก็ตอ่ื์น ๆ และสามารถแกไ้ขเน้ือหาลงเวบ็เพจได ้
- Title ส าหรับแสดงช่ือของเวบ็เพจ ในส่วนของแถบหวัเร่ือง 

2. Toolbar เป็นแถบรวบรวมค าสั่งท่ีใชง้านบ่อย ๆ 
3. Document Windows เป็นพื้นท่ีส าหรับสร้างหน้าเวบ็เพจ และสามารถเลือกพื้นท่ีการ

ท างานไดห้ลายมุมมอง เช่น 
- Code View ส าหรับแสดงการท างานในรูปแบบ HTML นอกจากน้ียงัสามารถ

เขียนค าสั่ง HTML หรือค าสั่งภาษาสคริปต ์(Script) อ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 
- Code and Design ส าหรับแสดงการท างานแบบ HTML กับการแสดงพื้นท่ี

ออกแบบ โดยดา้นบนจะแสดงส่วนของค าสั่ง และดา้นล่างแสดงเวบ็เพจปกติไว ้
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- Design View ส าหรับแสดงเวบ็เพจคลา้ยกบัท่ีเราเห็นในบราวเซอร์ เช่น ขอ้ความ 
กราฟิก หรือออปเจก็ตอ่ื์น ๆ และสามารถแกไ้ขเน้ือหาลงเวบ็เพจได ้
4. Status bar เป็นแถบแสดงสถานะ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ทางดา้นซ้ายเรียกวา่ Tag 

Selector ใชส้ าหรับแสดงค าสั่ง HTML ของส่วนประกอบในเวบ็เพจท่ีเลือกอยู ่และทาง
ดา้นขวาเป็นส่วนท่ีบอกขนาดหนา้จอการแสดงผลและเวลาท่ีใชใ้นการดาวน์โหลดเวบ็
เพจ 

5. Properties Inspector เป็นส่วนท่ีก าหนดคุณสมบติัต่าง ๆ ในการปรับแต่งองคป์ระกอบ
ของหนา้เวบ็เพจ 

6. Insert Bar เป็นแถบท่ีประกอบดว้ยปุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการแทรกออบเจ็กต ์องคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ลงในเวบ็เพจ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

ร ปที ่2.35 แถบ Insert Bar 
 

- Common เป็นกลุ่มเคร่ืองมือพื้นฐานในการสร้างเว็บเพจ เช่น รูปภาพ กราฟิก 
ตาราง ไฟลมี์เดีย เป็นตน้ 

- Layout เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัองคป์ระกอบของหนา้เวบ็เพจ 
- Forms เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใช้สร้างแบบฟอร์มรับขอ้มูลจากผูช้ม เช่น ช่องรับ

ขอ้ความ และฟิลดช์นิดต่าง ๆ 
- Data เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับสร้างหนา้เวบ็ติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
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- Spry เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการหนา้เวบ็เพจ โดยจะช่วยในการท างาน
เพิ่มเติมหรือแกไ้ขในส่วนท่ีผดิพลาดหรือตอ้งการปรับเปล่ียนใหส้ะดวกข้ึน 

- jQuery Mobile เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีช่วยในการสร้างหนา้เวบ็บนมือถือ 
- InConext Editing เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู ้ใช้งาน

สามารถแกไ้ขเวบ็เพจได ้
- Text เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัรูปแบบขอ้ความในเวบ็เพจ 
- Favorite เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชง้านบ่อย ๆ เพื่อความสะดวกในการใชง้าน 
- Color Icons แสดงสีของปุ่มเคร่ืองมือ 
- Hide Labels ซ่อนช่ือเรียกของปุ่มเคร่ืองมือ 

7. Panel Group เป็นกลุ่มหน้าต่างพาเนล ซ่ึงช่วยเพิ่มความสามารถในการจดัการและ
ออกแบบเวบ็เพจ 

โปรแกร  Photoshop CS6 
ในปัจจุบนัการสร้างภาพกราฟิกนบัวา่เป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัมาก เพราะภาพกราฟิกจะถูกใช้

ในหลาย ๆงานดว้ยกนั เช่น งานออกแบบส่ิงพิมพ ์วารสาร นิตยสาร โปรชวัร์ แผน่พกั งานโฆษณา
บนส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ งานออกแบบบนเวบ็ไซต ์ตลอดจนการตกแต่งรูปภาพของผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปเม่ือ
นึกถึงโปรแกรมการตกแต่งภาพ คนโดยทัว่ไปก็จะนึกถึงแต่โปรแกรม Photoshop ท่ีครองใจนกัแต่ง
ภาพทั้งมือสมคัรเล่น ไปจนถึงช่างภาพมืออาชีพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงยงัไม่มีโปรแกรมใด ๆ 
มาเทียบหรือแทนท่ีได้ อาจจะเป็นเพราะความสามารถในการท างานท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน และให้
ผลลพัธ์ของการท างานได้ตามต้องการ ความนิยมในตวัโปรแกรมจึงไม่เคยท่ีจะลดน้อยถอยลง
โปรแกรม Photoshop CS6 เป็นโปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นการตกแต่งภาพกราฟิกใหส้วยงาม เช่น แกไ้ข 
ภาพท่ีบกพร่องหรือมีต าหนิ ตกแต่งภาพ ตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการออก ตดัต่อภาพโดยการยา้ยภาพคน
หรือส่ิงของจากภาพถ่ายหน่ึงไปอยู่อีกฉากหลงัหน่ึง ใส่เอฟเฟ็คต์ไดต้ามท่ีตอ้งการ สามารถสร้าง
ภาพกราฟิกใหผ้สมผสานระหวา่งภาพถ่ายและภาพวาด สร้างภาพเพื่อไปใชใ้นงานเวบ็เพจ เป็นตน้ 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มีการพฒันาค าสั่งและเคร่ืองมือต่าง ๆ ข้ึนอยา่งมากมาย
จึงเป็นโปรแกรมท่ีต้องการทรัพยากรเคร่ืองค่อนข้างสูง และเพื่อให้การสร้างงานกราฟิกมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปดว้ยความสะดวก จึงควรท าการตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยู่ 
ว่ามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ก่อนท่ีจะท าการติดตั้ งโปรแกรม โดยคุณสมบัติของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมในการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows XP (Service Pack 3) หรือระบบปฏิบติัการWindows 
7 (Service Pack 1) หรือระบบปฏิบติัการ Windows 8 
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2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นของ Intel® Pentium® 4 หรือ AMD Athlon® 64 
processor ข้ึนไป 

3. หน่วยความจ า (RAM) ขนาด 1 GB ข้ึนไป 
4. พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล (Hard disk) ขนาด 1 GB ของพื้นท่ีวา่งบนฮาร์ดดิสก์ท่ีใชไ้ดส้ าหรับการ

ติดตั้ง 
5. จอแสดงผลมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 x 768 พิกเซล แสดงผลแบบ 16 บิตและมี

หน่วยความจ าไม่นอ้ยกวา่ 256 MB 
6. ไดร์ DVD-ROM 

 
เร ่   ้งาน Photoshop CS 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ร ปที ่2.38 เร่ิมใชง้าน Photoshop CS 6 
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การเข้า   โปรแกร   Photoshop 

หลงัจากท่ีมีการติดตั้งตวัโปรแกรมแลว้ เร่ิมเขา้สู่โปรแกรมโดยเร่ิมตน้จาก 

 
 

ร ปที ่2.39 การเขา้สู่โปรแกรม  Photoshop 
 

1. >  ไปท่ี ปุ่ม start 
2. >  All program 
3. > โฟลเดอร์ Adobe  master  collection cs6 
4. >  Adobe  Photoshop CS 6   

ภาษา PHP เขียน Script เพ ่อ ร้างเว บ     
ความหมาย PHP นั้นเป็นภาษาส าหรับใชใ้นการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์สามารถเขียน

ไดห้ลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกบัภาษาทัว่ไป อาจมีขอ้สงสัยวา่ ต่างจาก  HTML อยา่งไร ค าตอบ
คือ HTML นั้นเป็นภาษาท่ีใช้ในการจดัรูปแบบของเว็บไซต์ จดัต าแหน่งรูป จดัรูปแบบตวัอกัษร 
หรือใส่สีสันให้กบั เวบ็ไซต์ของเรา แต่ PHP นั้นเป็นส่วนท่ีใช้ในการค านวณ ประมวลผล เก็บค่า 
และท าตามค าสั่งต่าง ๆ อยา่งเช่น รับค่าจากแบบ form ท่ีเราท า รับค่าจากช่องค าตอบของเวบ็บอร์ด
และเก็บไวเ้พื่อน ามาแสดงผลต่อไป แม้แต่กระทัง่ใช้ในการเขียน  CMS ยอดนิยมเช่น Drupal , 
Joomla พูดง่ายๆคือเวบ็ไซต์จะโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ตอ้งมีภาษา PHP ส่วน HTML หรือ Javascriptใช้
เป็นเพียงแค่ตวัควบคุมการแสดงผลเท่านั้น  
การก าเน  ภาษา PHP แ  ละเวอร  ่ัน  
           PHP เกิดในปี 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอร์อเมริกนัไดคิ้ดคน้สร้างเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการพฒันาเวบ็ส่วนตวัของเขา โดยใชข้อ้ดีของภาษา C และ Perl เรียกวา่ Personal Home Page 
และได้สร้างส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลท่ีช่ือว่า Form Interpreter ( FI ) รวมทั้ งสองส่วน เรียกว่า 
PHP/FI ซ่ึงก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของ PHP มีคนท่ีเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องเขาแลว้เกิดชอบจึงติดต่อขอ
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เอาโคด้ไปใช้บา้ง และน าไปพฒันาต่อ ในลกัษณะของ Open Source ภายหลงัมีความนิยมข้ึนเป็น
อยา่งมากภายใน 3 ปีมีเวบ็ไซตท่ี์ใช ้PHP/FI ในติดต่อฐานขอ้มูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอ่ืน 
ๆ มากกวา่ 50000 ไซต ์ 
 
         PHP2 (ในตอนนั้นใช้ช่ือว่า PHP/FI) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 Rasmus Lerdorf ไดมี้ผูท่ี้มา
ช่วยพัฒนาอีก 2 คนคือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans ชาวอิสราเอล ซ่ึงปรับปรุงโค้ดของ 
Lerdorf ใหม่โดยใช ้C++ ให้มีความสามารถจดัการเก่ียวกบัแบบฟอร์มขอ้มูลท่ีถูกสร้างมาจากภาษา 
HTML และสนบัสนุนการติดต่อกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล mSQL จึงท าให ้PHP เร่ิมถูกใชม้าก
ข้ึนอย่างรวดเร็ว และเร่ิมมีผูส้นับสนุนการใช้งาน PHP มากข้ึน โดยในปลายปี 1996 PHP ถูก
น าไปใช้ประมาณ 15,000 เวบ็ทัว่โลก และเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ ต่อมาก็มผูเ้ขา้มาช่วยพฒันาอีก 3 
คน คือ Stig Bakken รับผิดชอบความสามารถในการติดต่อ Oracle, Shane Caraveo รับผิดชอบดูแล 
PHP บน Window 9x/NT, และ Jim Winstead รับผิดชอบการตรวจความบกพร่องต่าง ๆ และได้
เปล่ียนช่ือเป็น Professional Home Page ในเวอร์ชัน่ท่ี 2 
 
         PHP3 ออกมาในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 ได้ออกสู่สายตาของนัก
โปรแกรมเมอร์ มีคุณสมบติัเด่นคือสนบัสนุนระบบปฏิบติัการทั้ง Window 95/98/ME/NT, Linux 
และเว็บเซิร์ฟเวอร์ อย่าง IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd สนับสนุน ระบบฐานข้อมูลได้หลาย
รูปแบบเช่น SQL Server, MySQL, mSQL, Oracle, Informix, ODBC 
 
        PHP4 ตั้งแต่ 1999 - 2007 ซ่ึงไดเ้พิ่ม Functions การท างานในดา้นต่าง ๆใหม้ากและง่ายข้ึนโดย 
บริษทั Zend ซ่ึงมี Zeev และ Andi Gutmans ไดร่้วมก่อตั้งข้ึน ( http://www.zend.com ) ในเวอร์ชัน่น้ี
จะเป็น compile script ซ่ึงในเวอร์ชั่นหน้าน้ีจะเป็น embed script interpreter ในปัจจุบนัมีคนไดใ้ช้ 
PHP สูงกว่า 5,100,000 ไซต์ แลว้ทัว่โลก และ ผูพ้ฒันาไดต้ั้งช่ือของ PHP ใหม่ว่า PHP: Hypertext 
Preprocessor ซ่ึงหมายถึงมีประสิทธิภาพระดบัโปรเฟสเซอร์ส าหรับไฮเปอร์เทก็ซ์  
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ระบบงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 นายภวตั อุดมฐานกุล และนายพีรวฒัน์ สายทอง (2561) โครงการขายสินค้าออนไลน์
ประเภทหมวกแฟชัน่ออนไลน์, โครงการน้ีมีการจดัท าระบบสมคัรสมาชิกเพื่อท่ีจะเขา้เวบ็ไซตแ์ละ
มีการออกแบบการเลือกซ้ือสินคา้ใหส้ามรถสั่งซ้ือไดจ้ริง และยงัท าใหเ้วบ็ไซตใ์ชง้านไดส้ะดวกเพื่อ
ประหยดัเวลาของผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์
 นายอนันยช กุลวงค์ และนายรงศักด์ิ มณีอินทร์ (2561) โครงการขายสินค้าออนไลน์
ประเภทอุปกรณ์ศิลปะการวาดรูป, โครงการน้ีมีระบบสมคัรสมาชิกและระบบล็อกอิน มีการบอก
วิธีการสั่งซ้ือและช าระเงินอย่างครบครัน ซ่ึงในการสร้างเว็บจะประกอบด้วยขั้นตอนการสมคัร
สมาชิกรวมไปถึงหนา้แสดงผูจ้ดัท า 

นายกณัฐพน ฤทธ์ิส าเร็จ และนายอธิปุญโญ บวัศริ  (2561) โครงการขายสินคา้ออนไลน์
ประเภทอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์, โครงการมีการจดัท าระบบสมคัรสมาชิกเพ่อให้
ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานระบบเวบ็ไซต์ผ่านการล็อกออินจึงจะสามารถสั่งซ้ือสินคา้ได ้บอกวิธีการ
ช าระเงินและวธีิการสั่งซ้ือสินคา้อยา่งครบถว้น และสร้างเวบ็ไซตใ์หง้านต่อการใชง้าน 

 
2.5 การน าระบบ อ พ วเ อร  นการ  ้งาน 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบเวบ็ไซต ์
2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพ 
3. โปรแกรม Appserv ในการจ ารองเคร่ือง Server 
4. โปรแกรม PHP My Admin ในการท าฐานขอ้มูล 
5. โปรแกรม Microsoft  Visio 2016 ในการท า Flowchart 

 



 
 

 

บทที ่3 
การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

 
3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart)  
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รูปที ่3.1                  (Flowchart)
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1. Flowchart การสมัครสมาชิก 
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รูปที ่3.2      Flowchart                
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2. Flowchart การเข้าสู่ระบบ 
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รูปที ่3.3      Flowchart                
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

0

ระบบขายสินค้าออน  น์ ประเภท 
ข้าวแช่ชาววัง

 ูกค้า ผู้ ดูแ ระบบ

                  

                 

            

            

            

                  

                      

            

            

                      

                       

                            

            

                  

                  

                     

 
รูปที ่3.4      Flow chart             ภ พ      (Context Diagram) 
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แผนภาพการ ห ของข้อมู  (Data Flow Diagram) 
 1. Data Flow Diagram Level 1 ระบบขายสินค้า 

 

 ูกค้า

D 1

D 4

D 2

D 3

           

           

                             

                      

                 

                     

                     

              

                

                       

 พ         

                      

                     

                      

                 

                 

                     

            

                 

                 

                  

ข้อมู สินค้า

สั่ง   อสินค้า

เข้าสู่ระบบ

ย นยันการสั่ง   อ

ช าระเงิน

ท่ีอยู่การ ัดส่งสินค้า

1

2

3

4

5

6

 
 

รูปที ่3.5      Data Flow Diagram Level 1               
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2. Data Flow Diagram Level 2 Process 1 ข้อมู สินค้า 
 

                 

1.1
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To Process 2
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รูปที ่3.6      Data Flow Diagram Level 2 Process 1              
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3. Data Flow Diagram Level 2 Process 2 ส่ัง   อสินค้า 

              

          

      

2.1
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To Process 3

              

          

       

2.2

2.3

2.4

                 

            

                

                

          

                    

 
 

รูปที ่3.7      Data Flow Diagram Level 2 Process 2                
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4. Data Flow Diagram Level 2 Process 3 เข้าสู่ระบบ 

 

                

                    

      

3.1
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To Process 4
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รูปที ่3.8      Data Flow Diagram Level 2 Process 3             
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5. Data Flow Diagram Level 2 Process 4 ย นยนัการส่ัง   อ 

                     

      

4.1

D3                      

To Process 5

              

                 

4.2
                                                   

 
รูปที ่3.9      Data Flow Diagram Level 2 Process 3                      
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6. Data Flow Diagram Level 2 Process 5 ช าระเงิน 

                       

      

5.1

D5                    
         

To Process 6

                  

         

5.2
                       

                                 

            

                      

 
รูปที ่3.10      Data Flow Diagram Level 2 Process 5           
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพนัธ์ของข้อมู  (Entity Relationship Diagram) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.12                  ภ พ       พ  ธ           (Entity Relationship Diagram) 
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3.4 พ นานุกรม (Data Dictionary) 
      ฐ                                  ภ                      

 
1. ตารางข้อมู สมาชิก  

Field Name 
ช ่อฟิ ด์ 

Type 
ชนิดข้อมู  

Field Side 
ขนาดฟิ ด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมู  

หมายเหตุ 

ID Int 4            PK 
User_name Varchar 20                 
User_pass Varchar 10                 
Name enum 50             
Names Int 20              
Mail Varchar 20         
call Int 10 โ  ศ พ    
address Varchar ‘USER’,‘ADMIN’          

 
ตารางที ่3.1                   
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2. ตารางราย ะเอยีดการส่ัง   อ 

 
ตารางที ่3.2                            

 
 

3. ตารางข้อมู ข้อมู สินค้า 
 
 
 

 
ตารางที ่3.3                         

 
  

Field Name 
ช ่อฟิ ด์ 

Type 
ชนิดข้อมู  

Field Side 
ขนาดฟิ ด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมู  

หมายเหตุ 

idkey_ord Int 20                    PK 
prd_name Varchar 50             
prd_number Int 20               
prd_price Int 20             

Field Name 
ช ่อฟิ ด์ 

Type 
ชนิดข้อมู  

Field Side 
ขนาดฟิ ด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมู  

หมายเหตุ 

id_prod Int 4            PK 
prd_img Varchar 30            
prd_name Int 40             
prd_price Varchar 5             
prd_detail text 50                   
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3.5 การออกแบบแผนผงัโครงสร้างเวบ็  ต์  (Site Map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.12           Site Map 
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3.6 การออกแบบ Story Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.13          index 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.14              
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รูปที ่3.15         โ  โ      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.16                    
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รูปที ่3.17              พ        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.18           ธ              
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รูปที ่3.19                          

 
3.7 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Data) 

1.                     
2.         
3.                
4.                 
5.                    
6.                  
7.                    
8.      Payment        ธ              
9.       ธ           
10.                        
 

3.8 การออกแบบส่ิงน าออก (Output Data) 
1.          พ                                                       
2.        พ  พ           ถพ  พ                                              

    ภ                         
3.        ฉ  โ                                                 พ  



บทที ่4 
การพฒันาระบบส่ือการขายสินค้าออนไลน์ 

ประเภท ข้าวแช่ชาววงั 
 
4.1 เคร่ืองมือและอุปกร์ทีใ่ช้ 

1. AMD Athlon (tm) II X2 Processor CPU_@3.00GHZ 
2. NVIDIA GTX 750 TI OC 
3. (HARDDISK) 500 GB. 
4. AMD on Board 
5. Computer Pc 
6. Mouse OKER 
7. Keyboard OKER 
 

4.2 โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้พฒันา 
1. โปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 ใชอ้อกแบบเวบ็ไซต ์
2. โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6 ใชต้กแต่งรูปภาพ 
3. โปรแกรม  My SQL ท าระบบฐานขอ้มูล 
4. ภาษา PHP เขียน Script เพื่อสร้างเวบ็ไซต ์
5. โปรแกรม Appserv จ าลองเซิร์ฟเวอร์ 

 
  

mailto:CPU_@3.00GHZ


76 
 

4.3 วธีิการติดตั้งโปรแกรม 
1. โปรแกรม Appserv (PHP Apache Mysql)    ดาวน์โหลดโปรแกรม Appserv  ( ขณะน้ี 

version appserv-win32-2.5.8 ) Double Click ท่ีโปรแกรม เพื่อท าการติดตั้ง จะปรากฏหนา้จอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.1 ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Appserv 

 
เลือก Drive ท่ีตอ้งการติดตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.2  ขั้นตอนการเลือก Drive ท่ีตอ้งการติดตั้ง 
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เลือก Typical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.3 ขั้นตอนการเลือก Typical 

 
กรอกขอ้มูล Server Name  แนะน าวา่ Default เป็น localhost   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4 ขั้นตอนการกรอกขอ้มูล Server Name  แนะน าวา่ Default เป็น localhost 
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ก าหนด Username และ Password ในการเขา้ใชง้าน Mysql 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.5 ขั้นตอนการก าหนด Username และ Password ในการเขา้ใชง้าน Mysql 

 
โปรแกรมด าเนินการติดตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.6  ขั้นตอนการโปรแกรมด าเนินการติดตั้ง 
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ด าเนินการเสร็จแลว้จะปรากฏดงัหนา้จอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.7  ด าเนินการเสร็จแลว้จะปรากฏดงัหนา้จอ 

 
 
เม่ือท าการติดตั้งแลว้ สามารถตรวจสอบไดคื้อ พิมพ ์URL http://localhost จะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.8 หนา้จอโปรแกรมเม่ือการติดตั้งเสร็จแลว้ 
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4.4 วธีิการใช้งาน 
เขา้ไปท่ีโปรแกรม Chrome ตรง URL  ใหใ้ส่ localhost/hellonutcha/index.php และกด 

Enter เพื่อเขา้สู่เวบ็ไซต ์

รูปที่ 4.9 เขา้สู่ localhost/hellonutcha/index.php 
 
 

จากนั้นจะน าเขา้สู่ หนา้เวบ็ระบบการขายขา้วแช่ชาววงัจะพบกบัหนา้ Index ใหก้ดปุ่ม “เขา้สู่
เวบ็ไซต”์ เพื่อเขา้สู่หนา้แรกของเวบ็ไซต ์“ขา้วแช่ชาววงั” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.10 แสดงหนา้ Index 
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หนา้แรกจะประกอบไปดว้ย หนา้แรก, ชุดสุดคุม้, เมนูเพิ่มเติม,วธีิการช าระเงิน, สมคัรสมาชิก, 
ล็อกอิน และ รายการแนะน าสินคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.11 แสดหนา้แรกของเวบ็ 

 
เม่ือเล่ือนลงมาดา้นล่างของหนา้หลกั จะพบกบัหนา้ล็อกอิน เพื่อเขา้สู่ระบบ ใหก้รอกขอ้มูล (ท่ี
สมคัรไว)้  เพื่อเขา้สู่ระบบ หากไม่เคยสมคัรสมาชิก ใหค้ลิกท่ีปุ่มสมคัรสมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.12 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ Login 
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เม่ือกดปุ่มสมคัรสมาชิกจากหนา้หลกั จะพบกบัหนา้สมคัรสมาชิกใหท้ าการสมคัรสมาชิก โดยใส่
ขอ้มูลต่อไปน้ี ช่ือผูใ้ชง้าน, รหสัผา่น, ช่ือ-นามสกุล, เบอร์โทรศพัท ์จากนั้นกดปุ่มยนืยนัการสมคัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.13 แสดงหนา้สมคัรสมาชิก 

 
 

เม่ือท าการสมคัรสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบจะใหล้งขอ้มูลสมาชิก เพื่อล็อกอินเขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.14 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ Login จากการสมคัรสมาชิก 
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รูปที ่4.15 แสดงหนา้เมนูแนะน า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.16 แสดงรายการอาหาร ชุดสุดคุม้ 
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รูปที ่4.17 แสดงหนา้รายการอาหาร เมนูเพิ่มเพิ่ม อาหารเคร่ืองเคียง 
 
 
เม่ือกดปุ่มสั่งซ้ือสินคา้ จะปรากฎหนา้ค านวณราคาและจ านวนท่ีกดสั่งซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.18 แสดงหนา้ค านวณจ านวนสินคา้ และราคารวม 
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เม่ือกดปุ่มช าระเงิน จะแสดงขั้นตอนการช าระเงินและขั้นตอนการจดัส่งสินคา้มาให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.19 แสดงหนา้กรอกขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ พร้อมระบุ การช าระเงิน 

 
 
เม่ือกดท่ีปุ่ม วธีิการช าระเงิน จะปรากฏหนา้ต่างน้ีข้ึนมา เพื่อแสดงขั้นตอนการช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.20 แสดงหนา้ขั้นตอนวธีิการช าระเงิน 
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รูปที ่4.21 แสดงหนา้หลงัจากกดยนืยนัเสร็จ จากนั้นกดออกจากระบบ user ช่ือผูใ้ชง้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.22 แสดงหนา้หลงัจากออกจากระบบเสร็จ กลบัเขา้สู่หนา้แรก ของเวบ็ไซต ์
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เม่ือกดท่ีปุ่ม ติดต่อ จะปรากาฏหนา้ต่างผูจ้ดัท าเวบ็ไซตข้ึ์นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.23 แสดงหนา้ผูจ้ดัท าเวบ็ไซต ์
 
 

 



  บทที ่5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. เพื่อพฒันาเวบ็ไซด ์E-Commerce ในหวัขอ้ระบบขายสินคา้ออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมการพฒันาระบบ E-Commerce 
3. เพื่อศึกษาการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 
4. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานขอ้มูลดว้ยภาษา PHP 
5. เพื่อศึกษาการออกบบระบบฐานขอ้มูลสมาชิกดว้ยโปรแกรม PHP My Admin 

 
- ขนาดของโปรแกรมแต่ละไฟล์ 

ที ่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 index.php 1 KB หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
2 homelogin.php 4 KB หนา้เขา้สู่ระบบ 
3 register.php 5 KB  หนา้สมคัรสมาชิก 
4 check_login.php 2 KB ตรวจสอบการเขา้ระบบ 
5 for-admin.php 5 KB เพิ่มสินคา้ ชุดสุดคุม้ 
6 for-admin-other.php 10 KB เพิ่มสินคา้ เมนูเพิ่มเติม 
7 homeuser.php 7 KB ชุดสุดคุม้ ของผูใ้ชง้าน 
8 homeother.php 7 KB เมนูเพิ่ม ของผูใ้ชง้าน 
9 insert.php 1 KB คน้หาขอ้มูล 
10 show-searchhomeuser.php 3 KB แสดงรายการคน้หา 
11 upload.php 1 KB เพิ่มรูปภาพ 
12 order.php 11 KB หนา้สั่งซ้ือสินคา้ 
13 check-bill.php 1 KB ขอ้มูลการจดัส่ง 
14 account.php 2 KB ติดต่อ ผูดู้แลระบบ 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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- ข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 
1. สัญลักษณ์ Logo ไม่ตรงกับรูปท่ีออกแบบในตอนแรก มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

รูปทรงเพื่อใหส้วยงามและเขา้กบัเน้ือหาท่ีลงมากข้ึน 
2. การออกแบบงานไม่เสร็จทนัตามก าหนดเวลาท่ีคาดหวงัไวใ้นเบ้ืองตน้ 
3. เกิดความขดัแยง้ระหวา่งเพื่อนร่วมกลุ่ม เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองความคิดเห็นไม่ตรงกนั 

และเวลาการท างานไม่ตรงกนั 
4. ไม่ไดมี้การวางแผนก่อนการท างาน ท าใหต้อ้งแกไ้ขหลายรอบ 

 
- ข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 

1. รูปภาพในเวบ็ไซตไ์ม่แสดงผล ตอ้งแกไ้ขโคด้รูปภาพ 
2. เม่ือมีการแกไ้ขเอกสารหรือตวัระบบงานก็ตอ้งแกไ้ขไฟลง์านทั้งหมด 
3. ตวัอกัษรในเวบ็ไซตเ์ล็ก และมองไม่ชดัเจน 
4. ตัวโปรแกรมท่ีออกแบบยงัไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ของใบเสร็จรับเงินได้ตามท่ี

ออกแบบระบบไว ้
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. คอมพิวเตอร์ท่ีใชท้  างานมีปัญหา หนา้จอคา้ง โปรแกรมคา้ง 
2. สมาชิกในกลุ่มมีเวลาการท างานไม่ตรงกนั 
3. ปัญหาเก่ียวกบัการแกไ้ขไฟลข์อ้มูลหรือโคด้งานต่าง ๆ  
4. แบ่งเวลาการท างานไดไ้ม่ดี ท าใหก้ารท างานเสร็จล่าชา้และไม่สมบูรณ์ตามท่ีคาดหวงั 
5. ฐานขอ้มูลมีปัญหาแกไ้ขไดไ้ม่ตรงจุด 
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5.3 สรุปการด าเนินงานจริง 

ตารางที ่5.2 สรุปการด าเนินงานจริง 
หมายเหตุ                     เส้นด า คือ ระยะเวลาท่ีก าหนด 
                                                      เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานจริง 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 ระยะเวลา 

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

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                
11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวข้อ ATC.01โครงการ 
รอบท่ี  1 (บทท่ี1+ลงทะเ บียน
ออนไลน)์  

                
14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบ
ท่ี 1 

                
17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบ
ท่ี 2 

                
18-30 มิถุนายน 62 

ส่งบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 
15-31กรกฎาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                
17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม  
50% 

                
9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60%                 16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70%                 23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจกิายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 ระยะเวลา 

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

ส่งความคืบหนา้ 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 11 ธนัวาคม 62 

ส่งบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 63 

ส่งบทท่ี 5                 20-26  มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท า
โครงการ (แบบออนไลน)์ 

                26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 1-20 กมุภาพนัธ ์63 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 

1 ค่ากระดาษ A4 1 รีม 259 บาท 

2 ค่าแฟลชไดร์ 1 อนั 299 บาท 

3 ค่าแผน่ซีดี 2 แผน่ 45 บาท 

4 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 1 ชุด 1,000 บาท 

5 ค่าเขา้เล่ม 1 คร้ัง 200 บาท 

รวมเป็นเงิน 1,803 บาท 

 
ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจริง 
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ภาคผนวก 

- ใบขอเสนออนุมติัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ (ATC.01) 
- ใบเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ (ATC.02) 
- ใบขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.03) 
- ใบรายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.04) 
- ใบบนัทึกการเขา้พบท่ีปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
- ใบขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมจดัท าเอกสารบทท่ี 4-5 (ATC.06) 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 
 
นางสาววรารัตน์  จ  าจิตร เกิดเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2542 ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เม่ือปี
การศึกษา 2557 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.)สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2560  ปัจจุบนัก าลงัศึกษาในระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2562   ปัจจุบันอาศัย อยู่
บา้นเลขท่ี 334/221 หมู่ 4 ต าบลบางพลีใหญ่   
อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
เบอร์โทรศพัท ์ 092-6878458 
E-mail :Kitty_569@hotmail.co.th 
Line ID: Wararat13. 
 
 
นางสาวณัฐชานันท์ พลับเจริญสุข เกิดเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 
2542 ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนปทุมคงคา
สมุทรปราการ เม่ือปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2560 
ปัจจุบันก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง 
(ปวส.) ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 
2562 ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 993/343 J-Town ซอย 17 หมู่ 6 
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
เบอร์โทรศพัท ์098-5818017 
E-mail : nutchanunalone42@gmail.com 
Line ID: .nay42(มีจุด) 
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