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บทคัดยอ 

          เน่ืองจากการทําโครงการ ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทอุปกรณเซฟต้ี น้ันมีจุดประสงค

เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาการทําเว็บไซตหรือ สื่อการเรียนการสอน และเพื่อใหผูที่สนใจการทํา

เว็บไซตเพื่อการประกอบธุรกิจไดมีความรูเกี่ยวกับการสรางเว็บไซต E-Commerce 

          คณะผูจัดทําไดใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการสรางเว็บไซต ใชโปรแกรม 

Adobe Photoshop CS6 ในการออกแบบและตกแตงรูปภาพ ใช Sublime Text 3 ในการแกไขปญหา

ในตัวโปรแกรม และใช Bootstrap ในการตกแตงรูปแบบของเว็บไซต และสามารถใชสําหรับการ

ขายสินคาไดจริงตามวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว 

           คณะผูจัดทําไดทํา ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทอุปกรณเซฟต้ี ขึ้นเพื่อใหความรูในการ

ทําเว็บไซต E-Commerce กับผูที่สนใจ และใหระบบขายสินคาออนไลน ประเภทอุปกรณเซฟต้ี 

สามารถนํามาใชประกอบธุรกิจไดจริงซึ่งตรงตามวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กราบขอบพระคุณดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

ที่ใหโอกาสในการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กราบขอบพระคุณคณาจารย

ทุกทานที่ไดใหความกรุณาใหความรูที่ทําใหโครงการของเราประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

โครงการของเราจะไมสําเร็จลุลวงไปไดถาขาดคําแนะนําจากอาจารยสุมลฑา สุขสวัสด์ิ ที่

ปรึกษาหลักและอาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร ที่ปรึกษารวมทางคณะผูจัดทํารูสึกขอบพระคุณ

จากใจที่คอยเอาใจใสนักศึกษา และใหคําแนะนําตาง ๆ เร่ือยมา 

คณะผูจัดทําขอขอบคุณ บิดา มารดา ผูปกครอง และเพื่อน ๆ สมาชิกในกลุมที่ใหคําปรึกษา

และคอยชวยเหลือเปนกําลังใจเสมอมา 

 

  คณะผูจัดทํา 
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คํานํา 

 

 กา รจัดทํ าโครงก าร น้ี  เปนสวนหน่ึง ของ วิช าโครงก าร  3 2 04 -85 01   หลั กสู ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการ

ประเภท ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทอุปกรณเซฟต้ีโดยมีการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอ

ผลงานแกผูที่สนใจในสรางเว็บไซต E-Commerce  

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยการนําสินคามาขายในเว็บไซต 

และสามารถสั่งซื้อสินคา นําใบเสร็จออกมาได สามารถปรับปรุงแกไขรายละเอียดสินคา สามารถดู

ขอมูลของ สมาชิกหรือลูกคาได เพื่อใหสามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง และเพื่อเปนประโยชน

กับผูที่สนใจในการสรางเว็บไซต E-Commerce 

 หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ ที่ น้ี  และจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา 

E-Commerce หรือ Electronic Commerce หรือเรียกอีกอยางวา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เปนการทําธุรกิจโดยซื้อขายสินคาหรือโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่นิยมคือ วิทยุ โทรทัศน และ

ที่มีการใชงานมากที่สุดในปจจุบันก็คืออินเทอรเน็ต โดยสามารถใชทั้งขอความ เสียง ภาพ และคลิป

วิดีโอในการทําธุรกิจได การทํา E-commerce สามารถเขาถึงลูกคาไดกวางขวาง และทําใหลด

คาใชจายตาง ๆ ในการทําธุรกิจไดเปนอยางดี ซึ่งในปจจุบัน โลกออนไลนมีผลตอการใชชีวิตของ

คนเราอยางมาก การทําธุรกิจก็ตองปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมผูบริโภค จึงมีรานคาที่กาวเขาสูโลก 

E-Commerce กันมากขึ้น การศึกษา และเรียนรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน และกลยุทธการตลาด

ในการโปรโมทสินคาผานอินเตอรเน็ตจึงเปนเร่ืองสําคัญที่จะทําใหสามารถขายสินคา และเอาชนะ

คูแขงที่มีจํานวนมากได และปจจุบันผูคนสามารถเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ในโลกออนไลน

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว สามารถใชเว็บไซตขายสินคา และโชเชียลมีเดียเก็บขอมูลลูกคารวมถึงผู

เยี่ยมชม และนําไปใชในการทําการตลาดออนไลนไดตรงเปาหมาย อีกทั้งยังมีระบบที่สามารถ

ตรวจสอบประสิทธิภาพไดซึ่งตางจากการลงโฆษณาในสื่อออฟไลน เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ 

เปนตน 

 เน่ืองจากการในปจจุบันน้ันสินคาประเภท อุปกรณเชฟต้ีหรืออุปกรณปองกันน้ันสําคัญตอ

การทํางานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจจะเกิดไดตลอด เพื่อลดความเสี่ยง และความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ใหนอยที่สุดจึงอยากทําระบบการขายอุปกรณเชฟต้ี ที่ไดการรับประกันความปลอดภัยแลวมาขาย

ทางระบบขายของออนไลน เพราะในปจจุบันมีคนจํานวนไมนอยที่ตองทํางานที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง

ทางอุบัติเหตุและทางรางกายหรือสุขภาพตาง ๆ และยังเปนการชวยสงเสริมความปลอดภัยใหกับคน

ที่ทํางานเสี่ยงอันตรายระบบการขายสินคาออนไลน ประเภทอุปกรณเชฟต้ีที่ไดรับการรับรองความ

ปลอดภัยและไดรับมาตราฐานสากล ซึ่งจะมีสินคา เชน รองเทาที่สามารถปองกันการกระแทก 

แวนตาใชสําหรับปองกัน หรือหนากากปองกันตาง ๆ เปนตน เพื่อใหผูที่ทํางานที่มีความเสี่ยงเขาถึง

สินคาประเภท อุปกรณเชฟต้ีตาง ๆ ไดงายมากขึ้นผานระบบการขายสินคาออนไลน 

 ดังน้ันคณะผูจัดทําเว็บไซตขายสินคาออนไลน ประเภทอุปกรณเซฟต้ีเพื่อใหเปนประโยชน

และทางเลือกในการขายสินคาประเภท อุปกรณเชฟต้ีและพัฒนาทักษะการสรางระบบเว็บไซต
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภทสินคาอุปกรณเซฟต้ี 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการสรางเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภทอุปกรณเซฟต้ี 

3. เพื่อใหเปนทางเลือกในการขายสินคาประเภทสินคาอุปกรณเซฟต้ี 

4. เพื่อเสริมสรางธุรกิจของการตลาดประเภทอุปกรณเซฟต้ี 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.กรณีศึกษาระบบการขายของออนไลน จําเปนจะตองกําหนดขอบเขตการศึกษาภายใน

ระบบการขายของออนไลน ดังตอไปน้ี 

-  Admin ผูดูแลระบบขายสินคาออนไลน สามารถจัดการและใชงานระบบการขายสินคา 

 -จัดการขอมูลลูกคา 

  -จัดการขอมูลสินคา 

  -จัดการระบบการซื้อขายและการขนสง 

  - ลูกคาหรือสมาชิกในระบบ 

  -สมัครสมาชิกและประวัติขอมูลของลูกคา 

  -ขอมูลการสั่งซื้อ 

  -วิธีการชําระเงิน 

  -วิธีการจัดสง 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดพัฒนาเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภทสินคาอุปกรณเซฟต้ี 

2. ไดพัฒนาทักษะการสรางเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภทสินคาอุปกรณเซฟต้ี 

3. ไดทางเลือกในการขายสินคาประเภทสินคาอุปกรณเซฟต้ี 

4. ไดชวยกระตุนการตลาดของประเภทอุปกรณเซฟต้ี 
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1.5 แผนการดําเนินงาน  

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ รอบ

ท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน)  

                14 มิถุนายน 62 

 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 

1 

                17 มิถุนายน 62 

 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 

2 

                21 มิถุนายน 62 

 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลนเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษารวม 

                
18-30 มิถุนายน 62 

สงบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 

                
17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 50%                 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 

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

สงความคืบหนา 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                  2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 4                 2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ                 
26-30 มกราคม 63 

 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม     

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชสรางเว็บไซต 

2. ภาษา PHP ใชเขียนคําสั่งฐานขอมูล 

3. Appserv v.2.5.10 ใชสรางฐานขอมูล 

4. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชสรางและตกแตงรูปภาพ สินคาหรือ ออกแบบโลโก แบน

เนอร หนา Index, foot page, bottom 

 

  1.7 งบประมาณการดําเนินงาน  

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 เคร่ืองปร้ินเตอร 1 เคร่ือง 370 บาท 

2 แฟลชไดรฟ 2 อัน 200 บาท 

3 หมึกเคร่ืองปร้ิน 1 ชุด 250 บาท 

4 กระดาษ A4 1 รีม 130 บาท 

5 แผน CD  1 แผน 20 บาท 

6 คาเย็บเลมเอกสาร 1 เลม 200 บาท 

รวมเปนเงิน 1170 บาท 



 

 

บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1ระบบงานในปจจุบัน 

 
 

รูปท่ี 2.1 Flowchart ระบบงานในปจจุบัน
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2.2 ปญหาระบบงานในปจจุบัน 

1. ผูซื้อสินคาไมสามารถรูถึงวิธีการจัดสง 

2. ผูซื้อสินคาไมสามารถเลือกชองทางการชําระเงินได 

3. ผูขายสินคาติดตอกับลูกคาไดไมสะดวก 

4. ผูขายสินคาไมทราบขอมูลตางๆของลูกคาอยางละเอียด 

5. ผูซื้อสินคาไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได 

6. ผูซื้อไมทราบถึงขอมูลทางราน 

 

2.3การวิเคราะหความตองการระบบใหม 

1. ผูซื้อตองระบุวิธีการจัดสง 

2. ผูซื้อตองระบุชองทางการชําระเงิน 

3. ผูซื้อตองใสเบอรในการสมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกในการติดตอ 

4. ผูซื้อตองกรอกขอมูลทั้งหมดในการสมัครสมาชิก 

5. ผูซื้อสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อไดภายในเวลาที่กําหนด 

6. ผูซื้อสามารถรับรูขอมูลเกี่ยวกับรานหรือเว็บไซตได 

 

2.4 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเว็บไซต 

ความหมายของเว็บไซตและองคประกอบตาง ๆ  

 เว็บไซต (Website) หมายถึง หนาเว็บเพจที่จัดทําขึ้น เพื่อนําเสนอขอมูลตาง ๆ ผานทาง

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยจะมีหนาเว็บเพจหลาย ๆ หนาที่เชื่อมโยงเขากับไฮเปอรลิ้งค 

เพื่อใหสามารถเปดไปยังหนาเพจตาง ๆ ไดถูกจัดเก็บไวใน (เวิลดไวดเว็บ) โดยเว็บไซตสวนใหญ

น้ันก็มีทั้งเว็บไซตที่เปดใหเขาชมไดฟรี และเว็บไซตที่ตองสมัครสมาชิก และเสียคาบริการ จึงจะเขา

ใชงานเว็บได ซึ่งขอมูลในเว็บก็จะมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยูกับความตองการนําเสนอของเจาของ

เว็บไซต การเรียกดูเว็บไซตจะเรียกดูผานทางซอฟตแวร ในลักษณะของเบราวเซอร เว็บเบราวเซอร 

(Web browser) คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการทองเว็บ และมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

ตาง ๆ ดวยภาษาเฉพาะ เชน ภาษา HTML ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเปนเคร่ืองมือที่ใชในการติดตอกับ

เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เรียกวาเวิลดไวดเว็บ ปจจุบันเว็บเบราวเซอรที่รองรับระบบ 

HTML 5 สามารถอาน CSS 3 ไดอยางสวยงาม และกําลังไดรับความนิยมมากที่สุด   
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โฮมเพจ (Home Page) ก็คือหนาแรกของเว็บไซตเมื่อเปดเขาไปยังเว็บไซตใดเว็บไซตหน่ึง โดยหนา

แรกน้ีจะรวมเมนู และเร่ืองราวตาง ๆ ไวมากมาย ซึ่งก็มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะหากหนา

แรก 

 มีการออกแบบไดอยางสวยงาม และจัดหนาอยางเปนระเบียบก็จะทําใหผูชมเกิดความ

สนใจและอยากเขาชมเว็บมากขึ้นเว็บเพจ (Web Page) ก็คือหนาเอกสารตาง ๆ ที่อยูในรูปของ 

HTML โดยจะนําเสนอขอมูลหรือเร่ืองราวตาง ๆ เปนหนา ๆ ไป และใชการเชื่อมโยงเพื่อให

สามารถคลิกไปหนาเว็บเพจแตละหนาไดงายขึ้น เว็บ Static คือเว็บที่แสดงผล เพื่อใหความรูหรือ

ขอมูลแกผูเขาชมเว็บเพียงอยางเดียว ไมสามารถโตตอบหรือรับสงขอมูลกับผูที่เขาชมเว็บได ซึ่ง

สวนใหญแลวเว็บไซตประเภทน้ี ก็จะเปนเว็บ Gallery รูปภาพ เว็บของบริษัทหรือองคกรตาง ๆ และ

เว็บใหความรูทั่วไปเว็บ Dynamic เปนเว็บไซตที่สามารถตอบโต และรับสงขอมูลระหวางผูเขาชม

กับเว็บไซตได ซึ่งเว็บเหลาน้ีสวนใหญก็จะมีระบบเว็บบอรด รวมไปถึง Social Media ประเภทตาง 

ๆ มีการสมัครสมาชิก หรือเปนเว็บขายสินคาออนไลนที่มีระบบแชทกับ ผูขาย เปนตน Web Service 

เปนบริการดานขอมูล ที่สามารถดึงขอมูลของอีกเว็บหน่ึงไปแสดงผลในอีกเว็บหน่ึงได Hosting 

เปนพื้นที่ของคอมพิวเตอรแมขาย ที่ทางผูใหบริการไดทําการจัดสรรมาใหเชา โดยสวนใหญจะมี

การใหเชาเปนแบบรายเดือน รายปหรือตามแตผูใหบริการกําหนด อินเตอรเน็ต (Internet) เปน

ตัวกลางในการเชื่อมตอใหผูคนสามารถทองเว็บไซตตาง ๆ ไดอยางงายดาย และชวยใหกลุมองคกร 

ธุรกิจหรือบริษัทสามารถนําเสนอขอมูลของตนไดดี ประโยชนของการทําเว็บไซต ประโยชนของ

การทําเว็บไซต ไมเพียงแตมีประโยชนในการนําเสนอขอมูล ใหกับผูใชงานไดทราบเทาน้ัน แตยังมี

ประโยชนอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไดแก ขยายชองทางในการขายสินคาและบริการ ซึ่งสามารถเขาถึงกลุม

ลูกคาที่ตองการไดมากขึ้น และไมตองเสียคาใชจายที่สูงเกินไป สําหรับการทําธุรกิจรานคาออนไลน

หรือขายของบนเว็บไซต จะทําใหมีหนารานเปนของตัวเอง ซึ่งก็คือโฮมเพจ และเปนการเปดตัว

สินคาสูตลาดโลก เปนการเสริมสรางภาพลักษณะขององคกร รานคาและบริษัท ใหมีความนาเชื่อถือ

และทันสมัยมากยิ่งข้ึน มีความเปนสากล ดวยชองทางการติดตอลูกคาที่หลากหลาย ทั้งอีเมลล 

Facebook Line และอ่ืน ๆ เพิ่มความสะดวกใหกับกลุมผูบริโภค โดยสามารถซื้อสินคาหรือบริการ

ผานทางเว็บไซตไดตลอดเวลา ชวยโฆษณาบริษัทองคกร และสินคาใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําหนาที่ในการสงเสริมการขาย และบริการของบริษัท ชวย

ยกระดับมาตรฐานในการซื้อขายระหวางประเทศ และสามารถเสริมสรางธุรกิจใหมีความแข็งแรง

ไดดี ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต นอกจากการสรางเว็บไซตขึ้นมาแลว ก็ตองมีการพัฒนาเว็บไซต

บอย ๆ เพื่อใหมีความทันสมัย และทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ โดยมีขั้นตอนในการ

พัฒนาเว็บไซตดังน้ี กําหนดวัตถุประสงค วาตองการพัฒนาเว็บไซตอยางไรบาง เนนเน้ือหาเว็บไซต

เกี่ยวกับอะไร และพัฒนาในสวนไหนอยางไร กําหนดกลุมเปาหมาย ที่ตองการใหเขาชมเว็บมาก  
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 เพื่อจะไดเลือกวิธีการนําเสนอ การใชกราฟก รูปภาพ และโทนสีไดอยางเหมาะสม เตรียม

แหลงขอมูล ที่จะนําเน้ือหาสาระมานําเสนอ ซึ่งแหลงขอมูลเหลาน้ีจะตองมีความนาเชื่อถือและ

ครบถวนสมบูรณ เตรียมบุคลากร ที่มีความสามารถในดานการพัฒนาเว็บไซตใหพรอม โดยจะมีกี่

คนก็ไดขึ้นอยูกับวาตองการบุคลากรดูแลในดานใดบาง เตรียมทรัพยากร ที่จําเปนตองใชสําหรับการ

พัฒนาเว็บไซต เชน โปรแกรมตาง ๆ มัลติมีเดีย เปนตนเร่ิมลงมือสราง ขอมูลครบทั้งหมดแลว จึงนํา

ขอมูลที่ได มาสรางเปนเว็บไซต เพื่อใหเหมาะสมกับ ดานบนปรับปรุงพัฒนา หลังจากทําเว็บไซต

เสร็จแลว ควรมีการทําการตลาดออนไลน ปรับปรุง SEO มีการดูแลเว็บไซตใหเหมาะสม เพื่อ

สงเสริมวัตถุประสงคในการดําเนินงาน เพราะเว็บไซตที่ดีที่สุด คือเว็บไซตที่ยังสรางไมเสร็จ สวน

เว็บไซตที่สรางเสร็จ คือเว็บไซตที่ตายไปแลว 

 HTML คืออะไร HTML คือ ภาษาประเภท Markup Language ที่ใชในการสรางเว็บเพจ

ขึ้นมา โดยมีแมแบบที่มาจากภาษา SGML โดย HTML จะเปนภาษาในการสรางเว็บที่สามารถ

เรียนรู และทําความเขาใจไดงาย ซึ่งในปจจุบันก็มีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย และมีการพัฒนา

และกําหนดมาตรฐานจากองคกร World Wide Web Consortium (W3C) CSS คืออะไร CSS คือ 

ภาษาที่ใชสําหรับตกแตงเอกสาร HTML/XHTML ใหมีหนาตา สีสัน ระยะหาง พื้นหลัง เสนขอบ

และอ่ืน ๆ ตามที่ตองการ CSS ยอมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะเปนภาษาที่มีรูปแบบใน

การเขียน Syntax แบบเฉพาะ และไดถูกกําหนดมาตรฐานโดย W3C เปนภาษาหน่ึงในการตกแตง

เว็บไซต ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ประโยชนของ CSS มีประโยชนอยางหลากหลาย ซึ่งไดแก 

ชวยใหเน้ือหาภายในเอกสาร HTML มีความเขาใจไดงายขึ้น และในการแกไขเอกสารก็สามารถทํา

ไดงายกวาเดิม เพราะการใช CSS จะชวยลดการใชภาษา HTML ลงไดในระดับหน่ึง และแยก

ระหวางเน้ือหากับรูปแบบในการแสดงผลไดอยางชัดเจน ทําใหสามารถดาวนโหลดไฟลไดเร็ว 

เน่ืองจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทําใหไฟลมีขนาดเล็กลง สามารถกําหนดรูปแบบการ

แสดผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมีการแสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหนาหรือในทุก ๆ 

หนาได ชวยลดเวลาในการปรับปรุง และทําใหการสรางเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ียังสามารถควบคุมการแสดงผล ใหคลายหรือเหมือนกันไดในหลาย Web Browser ชวย

ในการกําหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะกับสื่อตาง ๆ ไดเปนอยางดี ทําใหเว็บไซตมี

ความเปนมาตรฐานมากขึ้น และมีความทันสมัย สามารถรองรับการใชงานในอนาคตไดดี 

 โดเมน คืออะไร โดเมเนม (Domain Name) คือ ชื่อที่จะใชระบุลงไปในคอมพิวเตอรเพื่อให

สามารถคนหาไดในโดเมนเนมซีสเทม โดยการต้ังชื่อโดเมนน้ัน จะตองเปนชื่อที่งายตอการจดจํา 

เพื่อใหสามารถเขาใชงานไดงายขึ้น เงื่อนไขในการต้ังชื่อโดเมนเนม จะตองมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

ตัวเลขและ “-” คั่นดวย “.” มีความยาวต้ังแต 1 ถึง 63 ตัวอักษร และไมวาจะเปนตัวอักษรตัวใหญ

หรือตัวเล็กก็ถือวาเหมือนกัน 
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สวนประกอบตาง ๆ ของเว็บไซต 

 สวนประกอบ ตาง ๆ ของเว็บไซต สวนประกอบของหนาเว็บเพจ   แบงออกเปน 3 สวน

หลัก ๆ คือสวนหัวของเว็บเพ็จ  (Page Header)  เปนสวนที่อยูตอนบนสุดของหนา และเปนสวนที่

สําคัญที่สุดของหนา เพราะเปนสวนที่ดึงดูดผูชมใหติดตามเน้ือหาภายในเว็บไซต มักใสภาพกราฟก

เพื่อสรางความประทับใจ สวนใหญประกอบดวย โลโก  (Logo)  เปนสิ่งที่เว็บไซตควรมี เปน

ตัวแทนของเว็บไซตไดเปนอยางดี และยังทําใหเว็บนาเชื่อถือ, ชื่อเว็บไซต, เมนูหลักหรือลิงค  

(Navigation Bar)  เปนจุดเชื่อมโยงไปสูเน้ือหาของเว็บไซต 

สวนของเน้ือหา  (Page Body)  เปนสวนที่อยูตอนกลางของหนา ใชแสดงขอมูลเน้ือหาของเว็บไซต  

ซึ่งประกอบดวยขอความ , ตารางขอมูล ภาพกราฟก วีดีโอ และอ่ืน ๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือเมนู

เฉพาะกลุมวางอยูในสวนน้ีดวย สําหรับสวนเน้ือหาควรแสดงใจความสําคัญที่เปนหัวเร่ืองไวบนสุด 

ขอมูลมีความกระชับ ใชรูปแบบตัวอักษรที่อานงาย และจัด Layout ใหเหมาะสม และเปนระเบียบ

สวนทายของหนา (Page Footer) เปนสวนที่อยูดานลางสุดของหนา จะมีหรือไมมีก็ได  มักวางระบบ

นําทางที่เปนลิงคขอความงาย ๆ และอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาภายในเว็บไซต เชน 

เจาของเว็บไซต, ขอความแสดงลิขสิทธิ์ , วิธีการติดตอกับผูดูแลเว็บไซต , คําแนะนําการใชเว็บไซต 

เปนตน 

 โดยปกติสวนหัวและสวนทายมักแสดงเหมือนกันในทุกหนาของเว็บเพจ สวนประกอบ

ยอยอ่ืน ๆ ที่จําเปน 

 Text  เปนขอความปกติ โดยเราสามารถตกแตงใหสวยงามและมีลูกเลนตาง ๆ ดังเชน

โปรแกรมประมวลคํา 

 Graphic  ประกอบดวยรูปภาพ ลายเสน ลายพื้น ตาง ๆ มากมาย 

 Multimedia  ประกอบดวยรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และแฟมเสียง 

 Counter  ใชนับจํานวนผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บเพจของเรา 

 Cool Links  ใชเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจของตนเองหรือเว็บเพจของคนอ่ืน 

 Forms  เปนแบบฟอรมที่ใหผูเขาเยี่ยมชม กรอกรายละเอียด แลวสงกลับมายังเว็บเพจ 

 Frames  เปนการแบงจอภาพเปนสวน ๆ แตละสวนก็จะแสดงขอมูลที่แตกตางกัน

 Image Maps  เปนรูปภาพขนาดใหญที่กําหนดสวนตาง ๆ บนรูป เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ

อ่ืน ๆ 

 Java Applets  เปนโปรแกรมสําเร็จรูปเล็ก ๆ ที่ใสลงในเว็บเพจ เพื่อใหการใชงานเว็บเพจมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากสวนประกอบดังกลาวแลว องคประกอบที่นิยมใสไวในเว็บเพจ

อีก 2 สวน ไดแก สมุดเยี่ยม (guestbook)  และเว็บบอรด  (webboard)  ที่ชวยใหเว็บเพจกลายเปนสื่อ

ที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับผูสรางและระหวางผูใชดวยกันเอง 
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การใชสีออกแบบเว็บไซต 

 จิตวิทยาเกี่ยวกับสี ความรูสึกที่คนสวนใหญมีตอสีตางๆ 

 สีฟา ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ 

สงางาม มีศักด์ิศรี สูงศักด์ิ เปนระเบียบถอมตน สามารถลดความต่ืนเตน และชวยทําใหมีสมาธิ แต

ถามีสีนํ้าเงินเขมเกินไป ก็จะทําใหรูสึกซึมเศราได  

 สีเขียว เปนสีในวรรณะเย็น จะสรางความรูสึกเย็นสบาย ชวยผอนคลายความเครียดให

ความรูสึก สงบ เงียบ รมร่ืน รมเย็นการพักผอน การผอนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ 

ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น  

 สีเหลือง เปนสีแหงความเบิกบาน ใหความรูสึกแจมใส สดใส ราเริง ความเบิกบานสดชื่น 

ใหลองสังเกตดูวา วันที่ทองฟามืดคร้ึมปราศจากแสงแดด เราจะรูสึกหงอยเหงา หดหู แตพอมี

แสงแดด ทองฟาสวาง มีสีเหลือง เราจะรูสึกมีชีวิตชีวาขึ้น  

 สีแดง เปนสีที่สรางความต่ืนเตน และกระตุนสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพ

ดี ความมีชีวิต ความรัก ความสําคัญ ความอุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง สีแดงจัดมีความหมายแฝงดาน

กามารมณ ยังสรางความรูสึกรุนแรง ใหความรูสึกรอน กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ต่ืนเตน เราใจ มี

พลัง มักจะใชกันกรณีที่เกี่ยวกับความต่ืนเตน หรืออันตราย  

 สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก 

ความเศรา ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักด์ิ เปนสีที่ปลอบโยน และชวยลดความเครียด แตเดิม

สีมวงไดมาจากสัตวมีกระดอง,เปลือก ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน มีชื่อวา Purpura จึงไดชื่อ

ภาษาอังกฤษวา Purple  

 สีสมใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การ

ปลดปลอย ความเปร้ียว เปนสีที่เราความรูสึก ปรกติควรใชแตนอยเมื่อเทียบกับสีอ่ืน สังเกตวาคนที่

อยูในหองสีสมจะอยูไดไมนาน  

 สีนํ้าตาล ใหความรูสึกอบอุน ไดพักผอน แตควรใชรวมกับสีสม เหลือง หรือสีทอง เพราะ

ถาใชสีนํ้าตาลเพียงสีเดียว อาจทําใหเกิดความรูสึกหดหูได  

 สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความ

เงียบ สุภาพ สุขุม ถอมตน สีน้ีมีขอดีคือทําใหเย็น แตสรางความสรางความรูสึกหมนหมองได ควร

ใชรวมกับสีที่มีชีวิต โทนสวางอยางนอยหน่ึงสี  

 สีขาว ใหความรูสึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง ออนโยน เปดเผย การเกิด ความรัก 

ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 
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ขอมูลเกี่ยวกับประเภทโครงการ E-Commerce 

ความหมายของE-Commerce 

 ในปจจุบัน โลกออนไลนมีผลตอการใชชีวิตของคนเราอยางมาก การทําธุรกิจก็ตองปรับตัว

ใหเขากับพฤติกรรมผูบริโภค จึงมีรานคาที่กาวเขาสูโลก E-Commerce (อีคอมเมิรซ) กันมากขึ้น 

การศึกษา และเรียนรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน และกลยุทธการตลาดในการโปรโมทสินคาผาน

อินเตอรเน็ตจึงเปนเร่ืองสําคัญ ที่จะทําใหสามารถขายสินคาและเอาชนะคูแขงที่มีจํานวนมากได 

 E-Commerce คืออะไร 

 E-Commerce ยอมาจากคําวา Electronic Commerce แปลเปนภาษาไทยไดวา การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส คือการทําธุรกิจโดยซื้อขายสินคาหรือโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่นิยมคือ วิทยุ 

โทรทัศน และที่มีการใชงานมากที่สุดในปจจุบันก็คืออินเทอรเน็ต โดยสามารถใชทั้งขอความ เสียง 

ภาพ และคลิปวิดีโอในการทําธุรกิจได การทํา E-commerce สามารถเขาถึงลูกคาไดกวางขวางและ

ทําใหลดคาใชจายตาง ๆ ในการทําธุรกิจไดเปนอยางดี 

ประเภทของ E-Commerce  

 ธุรกิจกับผูซื้อปลีก หรือ บีทูซี (B-to-C = Business to Consumer) คือ ผูซื้อปลีกซื้อสินคา

จากผูขายผานอินเตอรเน็ต เชน การขายเสื้อผา รองเทา เคร่ืองสําอาง เปนตน 

 ธุรกิจกับธุรกิจ หรือ บีทูบี (B-to-B = Business to Business) คือ ผูประกอบการสองฝายทํา

การติดตอซื้อขายกัน โดยการขายในที่น้ีเปนการขายสง ซึ่งทําการสั่งซื้อผานอินเทอรเน็ต 

 ธุรกิจกับรัฐบาล หรือ บีทูจี (B-to-G = Business to Government) คือ ธุรกิจระหวาง

ภาคเอกชนกับภาครัฐ เชน การจัดจางของภาครัฐโดยประกาศผานทางเว็บไซตของรัฐเพื่อลด

คาใชจาย 

 รัฐบาลกับรัฐบาล หรือ จีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ การติดตอกัน

ระหวางหนวยงานในรัฐบาล เปนการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกระทรวง 

 ผูบริโภคกับผูบริโภค หรือ ซีทูซี (C-to-C = Consumer to Consumer) คือ การติดตอซื้อขาย

ระหวางผูบริโภคดวยกันเอง กลาวคือ ผูบริโภคที่ไมไดประกอบธุรกิจประกาศขายสินคาของตนเอง 

และผูบริโภคอีกคนก็สนใจสั่งซื้อไป การประกาศขายน้ีสวนใหญทําผานอินเทอรเน็ตเพราะมีพื้นที่

ใหติดตอซื้อขายไดสะดวก รวมถึงหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันไดงายอีกดวย ภาครัฐกับ

ประชาชน หรือ จีทูซี (G-to-C = Government to Consumer)  

 ทําไมจึงควรทํา E-Commerce 

 ปจจุบัน ผูคนสามารถเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ในโลกออนไลนไดอยางสะดวก

รวดเร็ว และการใชงานอินเตอรเน็ตถือไดวาเปนกิจกรรมหลักในชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญ 

ไมวาจะเปนการเลนโซเชียลมีเดีย คนหาขอมูล เช็คอีเมล ดูโทรทัศนหรือฟงเพลงออนไลน เปนตน  
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 ทําใหหลายธุรกิจจึงหันมาทํา E-Commerce กันมากขึ้นเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาดังกลาว อีก

ทั้งธุรกิจ E-Commerce ยังมีขอดีและประโยชนในหลายดานซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

 ไมตองมีหนาราน สามารถโชวตัวอยางสินคาเปนรูปหรือคลิปวิดีโอบนเว็บไซตหรือ

โซเชียลมีเดียได 

 ไมตองใชพนักงานขาย สามารถแสดงขอมูลตาง ๆ พรอมระบบที่สามารถทําการซื้อขายได

อัตโนมัติ หรือติดตอทางรานไดผานอินเทอรเน็ต ทําใหเปดขาย และรองรับลูกคาไดทุกวันตลอด 24 

ชั่วโมง 

 เพิ่มโอกาสในการขาย รานคามีโอกาสเขาถึงทุกคนที่มีอินเทอรเน็ตได จึงสามารถมีลูกคาได

ทั่วโลก หมดปญหาเร่ืองการเดินทาง 

 ชวยลดคาใชจายในการบริหารจัดการ สามารถนําเงินไปลงทุนในดานอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นได เชน 

การขยายธุรกิจ การโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน 

 ทําการตลาดไดแมนยํา และสามารถวัดผลได สามารถใชเว็บไซตขายสินคาและโชเชียล

มีเดียเก็บขอมูลลูกคารวมถึงผูเยี่ยมชม และนําไปใชในการทําการตลาดออนไลนไดตรงเปาหมาย  

เว็บไซต E-Commerce ท่ีดีควรเปนอยางไร 

 เว็บไซตถือเปนตัวกลางระหวางรานคา และลูกคาการจะขายสินคาไดหรือไมไดน้ันสวน

หน่ึงก็มาจากเว็บไซต นอกจากน้ียังมีผูประกอบธุรกิจขายสินคาทางออนไลนเปนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง E-commerce แบบธุรกิจกับผูซื้อปลีก (B-to-C) ทําใหมีการแขงขันสูง การทํา

เว็บไซตใหมีระบบการจัดการที่ดีตอเจาของธุรกิจ และเปนมิตรกับลูกคาผูใชงาน จะชวยลดภาระ

ตาง ๆ ของผูประกอบการไดมาก และปดการขายไดงายยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของ

เว็บไซต E-Commerce ที่ดีไดเปนหัวขอดังน้ี 

 หนาเว็บไซตตองเปนระเบียบ นอกจากความสวยงามแลว เว็บไซตจะตองใชงานงาย มีการ

แบงหมวดหมูสินคาอยางเปนระบบ ไมซับซอน 

 ระบบเว็บไซตหรือระบบหลังรานตองจัดการและควบคุมไดงาย เพื่ออํานวยความสะดวก

แกผูขาย 

 มีรายละเอียดของสินคาครบถวนชัดเจน ทั้งรูปภาพ ขอความอธิบาย ราคา นอกจากน้ียัง

สามารถเพิ่มสวนของรีวิวจากลูกคาก็ไดเพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อ สถานะสินคาตองแสดงแบบ 

Real Time กลาวคือ ถาสินคาหมด หรือเหลือจํานวนนอย ตองขึ้นแสดงใหลูกคาเห็น เพื่อใหงายตอ

การตัดสินใจซื้อ มีขั้นตอนการสั่งซื้อที่งาย ไมยุงยาก มีการระบุชัดเจนวาตองทําอยางไรบาง อํานวย

ความสะดวกในการสั่งซื้อดวยระบบตะกราสินคา (Shopping Cart) ที่สามารถจดจําขอมูล และ

จํานวนสินคาของลูกคาเอาไว สามารถสรุปรายการสั่งซื้อใหลูกคาได เชน ราคาสินคาทั้งหมด คา

จัดสง เปนตน การชําระเงินตองมีความปลอดภัย และควรมีชองทางใหลูกคาชําระเงินไดหลาย
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ชองทาง เชน บัตรเครดิต โอนผานธนาคาร เปนตน มีระบบการติดตามการจัดสง เพื่อเพิ่มความ

เชื่อมั่นใหกับลูกคา เว็บไซตตองรองรับการทํา SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งจะชวยให

ผูใชคนเจอเว็บไซต และเพิ่มผูเขาชมเว็บไซต ซึ่งจะทําใหมีโอกาสขายสินคาไดมากขึ้น 

ข้ันตอนการสราง E-Commerce 

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกตลาดที่เราชอบหรือเปนลูกคาอยูแลว ชวงแรก ๆ ของการเร่ิมตนกอนที่จะ

ทําธุรกิจก็คือ คําถามในทํานองที่วา “จะขายอะไรดี?” เปนปญหาโลกแตกตลอดสําหรับคนที่กําลัง

จะเร่ิมตนทําธุรกิจซึ่งในมุมมองของนักการตลาดแลว ควรเร่ิมตนจากลูกคากอนเสมอ แตก็มีไมนอย

สําหรับนักธุรกิจหลาย ๆ ทาน ที่ประสบความสําเร็จ ก็มักจะเร่ิมตนจากความชอบสวนตัวกอน 

ดังน้ัน ไมวาคุณจะเลือกอะไรขึ้นตนกอน ก็ไมนาจะผิดมากนัก แตสําหรับในขอน้ี หากคุณเร่ิมตน

จากหัวขอที่เราชอบเปนทุนเดิมอยูแลว แถมตัวเราเองก็ยังคงซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑเกี่ยวกับเร่ืองน้ี

ตลอดอยูแลวดวยจะยิ่งดีมาก ๆ เพราะ ในฐานะที่เราเปนลูกคาในตลาดน้ีเองอยูแลว ทําใหเราเขาใจ

หัวอก ลูกคา วา เพราะสาเหตุใด เราจึงเลือกซื้อสินคา และผลิตภัณฑในตลาดน้ี มันจะทําใหเราเขาใจ

ลูกคาไดดียิ่งขึ้น เพราะแมแตเราเองก็ยังเปนลูกคาในตลาดน้ีเชนกัน และขอดีอีกอยางหน่ึงก็คือ การ

ที่เราชอบอะไรสักอยางน้ัน เราสามารถอยูกับมันไดอยางไมรูจักเหน็ดจักเหน่ือย และสามารถหา

อัพเดทขอมูลใหม ๆ เกี่ยวกับมันไดอยูเสมอ แมวาเวลาจะผานไปกี่ปก็ตาม 3 ขั้นตอนในการเลือก

ตลาดที่จะทํา 

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกตลาดที่เราคุนเคยจากความชอบ และเปนลูกคาในตลาดน้ัน ๆ อยูแลว 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกตลาดที่เราจะสามารถอยูกับมันไปไดอยางนอยอีก 5 ป 10 ป โดยไมมีเบื่อ 

 ขั้นตอนที่ 3 หากยังนึกไมออก ใหลองเลือกตลาดที่เรากําลังจะเปนลูกคาก็ยิ่งนาสนใจ 

เพราะกอนที่เราจะเปนลูกคา เราก็มักจะคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ เปนปกติ เพราะ

เมื่อใดก็ตามที่เราคิดวาเกงแลว ไมตองเรียนเพิ่มแลว เราก็จะกลายเปนนํ้าเต็มแกวที่หยุดเรียนรู แต

ในขณะที่คูแขง ไมเคยหยุดพัฒนา ไมเคยหยุดเรียนรู ณ ขณะน้ัน แตสุดทายในระยะยาว กวาคุณจะ

รูตัวอีกที ธุรกิจคุณก็อาจจะเจง เพราะโดนคูแขงแซงไปแลวเรียบรอยน่ันเอง 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุมลูกคาของคุณ เมื่อเลือกตลาดที่เราจะเลนไดแลว ตอมาคือขั้นตอน

การเลือกกลุมคนที่เราจะสงขอมูลที่มีประโยชนออกไป เราจําเปนที่จะตองเลือกกลุมคนใหแคบ

ที่สุดเทาที่จะทําไดในชวงเร่ิมตนธุรกิจ แมวาตัวสินคาหรือบริการของเราอาจจะมีประโยชนกับคน

ทั้งประเทศหรือทั้งโลกก็ตาม แตเราไมสามารถที่จะทําการตลาดในกลุมที่กวางขนาดน้ันได 

 คอรสวีดีโอ How to Win Buyer กลุมลูกคาคือ นักขาย ผูบริหารทีมขาย เจาของกิจการ ที่

ตองการนําเสนอสินคาหรือบริการแกผูที่เปนจัดซื้อของบริษัทคูคา ในรูปแบบ B2B (Business to 

Business) 
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 คอรสวีดีโอ How to Win Fanpage กลุมลูกคาคือ เจาของธุรกิจ พอคา แมคา ออนไลน ที่

กําลังประสบปญหาการทําโฆษณาบน Facebook แลวไมไดผลเหมือนการยิงโฆษณาแบบเมื่อกอน 

ยอดขายตก ยิงโฆษณาแลวยอดไมมา 

 คอรสวีดีโอ Digital CEO for Retail Business กลุมลูกคาคือ เจาของธุรกิจคาปลีก ที่เกงการ

ขายออฟไลนแตตองการขยายธุรกิจไปสูออนไลน 

 คอรสวีดีโอ Digital CEO for Coaches and Trainers กลุมลูกคาคือ โคช และเทรนเนอรที่

ตองการทําการตลาดออนไลนเพื่อขายสินคาประเภทความรู เชนเรียนรูในการสราง Content 

Marketing และการสราง Personal Branding 

 ขั้นตอนที่ 3 คนหาสิ่งที่กลุมลูกคาตองการฟง หลังจากที่เลือกกลุมลูกคาไดแลว สิ่งที่เราตอง

ทําตอมาก็คือ การคนหาสิ่งที่พวกเขาตองการ ซึ่งสวนใหญก็คือ ปญหาที่พวกเขากลุมน้ีมักจะเจอ แก

ไมตก หรือตองการความรูบางอยางเพิ่มเติม 

 เมื่อเราคนหาสิ่งที่พวกเขาตองการไดแลวน้ัน ขั้นตอนตอมาก็คือ เราตองหาวิธีแกไขปญหา

ใหพวกเขาเหลาน้ันใหได และน่ีเปนหนาที่หลักของเรา ที่จะนําเสนอสินคาหรือบริการของเรา เพื่อ

แกไขปญหาเหลาน้ัน 

 หลักการคือ การมอบ Value Content หรือเน้ือหาที่เปนประโยชรตอกลุมลูกคาของเรา แบบ

ฟรี ๆ เพื่อใหเกิดการติดตาม เกิดความนาเชื่อถือ และนําไปสูการปดการขาย และบอกตอในที่สุด 

PourquoiPas / Pixabay 

 ขั้นตอนที่ 4 สราง Story ของคุณขึ้นมา ในการสานสัมพันธกับกลุมลูกคาของเรา จําเปนที่

จะตองมีเร่ืองราวในการผจญภัยของเรา ซึ่งสิ่งที่ผูคนตองการฟงไมใชเปนเร่ืองที่สําเร็จเพียงอยาง

เดียว ผูคนก็ตองการฟงเร่ืองที่เราลมเหลว หรือฝาฟนอุปสรรคน้ัน ๆ มาไดดวย ซึ่งจะทําใหผูฟงมี

อารมณรวมไปกับเราไดดียิ่งขึ้น และเร่ืองที่เลาน้ันจะตองเปนเร่ืองจริงจากประสบการณของเรา 

เพื่อที่เขาจะนําไปปรับใชหรือเปนแรงบันดาลใจได เมื่อกลุมลูกคาเปาหมายไดเสพย Story ของคุณ

แลว พวกเขาก็จะเร่ิมมองวาเคยมีปญหาเดียวกัน น่ีพวกเดียวกันชัด ๆ สิ่งที่กลุมลูกคาเปาหมายมอง

หาตอมาก็คือ แลวทําอยางไรจึงจะแกไขปญหาได และตอนน้ีน่ีเองเราก็มีหนาที่ชวยแกไขปญหาที่

เราเคยพบมากอนใหกับพวกเขา เพราะทุก ๆ ธุรกิจ มักจะเกิดขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาหรือตอบโจทย

ผูคนอะไรบางอยางอยูเสมอ ดังน้ัน หากเราสามารถสรางสินคาหรือบริการที่ตอบโจทยได ผูคนก็

ยินดีที่จะจายคาตอบแทนคืนกลับมาในราคาที่สมนํ้าสมเน้ือ 

ขั้นตอนที่ 5: คนหา และสรางวิธีแกไขปญหา มาถึงตอนน้ีเราทราบปญหาของกลุมลูกคา

ของเรามาพอสมควรแลว และตอนน้ีเราตองการที่จะสรางรายได ดังน้ันเราจําเปนที่จะตองสราง

สินคาที่สามารถแกไขปญหาใหกลุมลูกคาของเรา เพราะสินคาเหลาน้ีจะเปนตัวที่พาใหเราสราง

รายไดอยางเปนกอบเปนกําขึ้นมา 
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ขั้นตอนที่ 6: สรางเว็บไซต แนนอนครับวาในสมัยน้ีก็คงหนีไมพนการสรางเว็บไซต ซึ่งใน

ปจจุบันเปนยุคที่สร าง เ ว็บไซตไดมากกวาสมัยกอนมาก ๆ เพราะแทบจะไมตองเ รียน

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีความซับซอน และเว็บไซตที่ผมแนะนําใหใชก็คือ WordPress ซึ่งเปน 

เว็บไซตประเภทหน่ึงที่เรียกวา Weblog หรือ Blog น่ันเอง  

ประโยชนของอุปกรณเซฟตี้ 

 ความสําคัญของ PPE เคร่ืองมือ และอุปกรณความปลอดภัย (Personal Protective Devices 

(PPP) หรือ Personal Protective Equipment (PPE) หมายถึงอุปกรณสาหรับผูปฏิบัติงานในการสวม

ใสขณะทางานเพื่อปองกันอันตรายเพราะสิ่งเหลาน้ีจะชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุได หรือชวยลด

อาการบาดเจ็บจากหนักใหเปนเบา เชน ถาใชเคร่ืองมืออุปกรณความปลอดภัยก็จะทําใหลดความ

เสี่ยงในการทํางานมากกวาเดิมการใชเคร่ืองมือ และอุปกรณความปลอดภัยเปนวิธีการหน่ึงในหลาย

วิธีในการปองกันอันตรายจากการทางานซึ่งโดยทั่วไปจะมีการปองกัน และควบคุมที่สภาพ และ

สิ่งแวดลอมของการทางานกอนโดยการแกไขปรับปรุงทางวิศวกรรมการกั้นแยกไมใหปะปนกับสิ่ง

อ่ืนหรือการใชเซฟการดแบบตาง ๆ หรือการที่จะตองปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเปลี่ยนกรรมวิธีการ

ทํางานสวนในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดก็จะนํากลวิธีการใชอุปกรณปองกันอันตราย

มาใชประกอบดวยเพื่อชวยปองกันอวัยวะของรางกายในสวนที่ตองสัมผัสงานมิใหประสบอันตราย

จากภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะทํางาน 

 หมวกปองกันศีรษะ (Head Protection Devices) ใชสําหรับปองกันศีรษะจากการถูก

กระแทกชนหรือวัตถุตกจากที่สูงมากระทบศีรษะมีลักษณะแข็งแรง และทําดวยวัสดุที่แตกตางกัน

ออกไปคือใชในงานอุสาหกรรมรมทุกประเภทเปนตน  

 อุปกรณปองกันหู (Ear Protection) ใชสําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมตาง ๆ    เชน  

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งการทํางานกับ 

 เคร่ืองจักรกล เชนเคร่ืองถลุงเหล็ก เคร่ืองเจาะปูน เคร่ืองปาดคอนกรีต เคร่ืองจักรกล

อัตโนมัติ ขนาดใหญที่มีเสียงเกินดังที่หูจะรับไดหรือไมก็ในพื้นที่ ๆ ควรระมัดระวังเร่ืองเสียงเปน

พิเศษ 

 แวนนิรภัย (Eye Protection) อุปกรณปองกันดวงจากสารเคมีหรือวัสดุอ่ืนขณะปฏิบัติงาน

ซึ้งอาจกระเด็นเขาตาทําใหตาบอดไดโดยปกติแวนตานิรภัยใชในวงการอุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมงานไม อุตสาหกรรมงานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล งานเชื่อมไฟฟา และงานเชื่อมแก็ส  

 ชุดปองกันสารเคมี (Body Protection) ใชสําหรับปองกันสวนตาง ๆ ของรางกาย กรณีเขา

ไปปฏิบัติงานเขตพื้นที่ที่ เปนกรดมีการสวมใสโดยแบงระดับของความรุนแรงของสารเคมีแล

เปนไปตาม  ขอกําหนดของสํานักบริหารการปองสิ่งแวดลอมแหงชาติสหรัฐอเมริกาโดยมีรับความ

รุนแรงต้ังแตระดับABC และ D  



16 

 หนากากกรองฝุนละออง (Respirator) เปนอุปกรณปองกันการหายใจเมื่อปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน  ใชกรองฝุน ควัน  ฟูมโลหะ กรองกาซไอระเหยที่แขวน

ในอากาศโดยแบงไปตามประสิทธิภาพการกรองอากาศ และชนิดของไสกรอง 

 ถุงมือนิรภัย (Hand Protection) ใชเพื่อปองกันมือจากการถูกความรอน ความสกปรก การ

กระแทกสะเก็ดไฟ การเสียดสีหรือ การบาดคม ถุงมือนิรภัยมีหลายประเภท เชน ถุงมือปองกันงาน

เลื่อยดวยมือถุงมือปองกันงานเคร่ืองจักร ถุงมือปองกันทั่วไป ถุงมือปองกันงานเย็น ถุงมือปองกัน

งานเชื่อมและวัสดุที่ใชทําถุงมือ เชน หนังวัว หนังกวาง หนังหมู และหนังแพะ 

 รองเทานิรภัย (Foot Protection)  เปนอุปกรณที่ถูกออกแบบมาเพื่อตานทานแรงกระแทก

และแรงบีบบริเวณหัวประกอบดวยโครงเหล็กใชสําหรับวัตถุหลนใสปองกันกระดูกสวนบน

ปองกันอันตรายจากระแสไฟฟาปองกันแรงกระแทกผานการทดสอบแรงบีบ พื้นรองเทาปองกัน

นํ้ามัน และกรด สวนบนปองกันนํ้าซึมเขารองเทา 

 หนากากเชื่อม (Face Protection)ใชปองกันอันตรายจากแสง และควันซึ่งเกิดจากการเชื่อม

ไฟฟามีทั้งแบบธรรมดาแลแบบปรับแสงไดในตัว 

 กระบังหนา (Face Protection)  ใชปองกันเศษโลหะกระเด็นถูกใบหนาในเวลาที่ทํางาน 

 เข็มขัดนิรภัย (Safety Harness) เปนอุปกรณชวยปองกันอันตรายจากการทางานในที่สูงจะมี

สายรัดลําตัวคาดต้ังแตหัวไหลหนาอกเอว และขาเกี่ยวติดกับสายชวยชีวิตเพิ่มความปลอดภัยไดมาก

เน่ืองจากจะเฉลี่ยแรงกระตุกหรือกระชากไปที่ลําตัวดวย เพื่อชวยลดแรงกระแทกของลําตัวอีก

ชั้นหน่ึงดวย 

 ฝกบัวฉุกเฉิน  ใชปองกันหรืออันตรายที่อาจจะเกิดจาการกรดหรือสารเคมี 

 

ขอมูลทฤษฎีเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล และ E-R Diragram 

ฐานขอมูล (Database) 

 ขอมูล คือ ขอเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข ขอความ หรือรายละเอียด

ซึ่งอาจอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพ เสียง วีดิโอไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเหตุการณที่

เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ  ขอมูลเปนเร่ืองเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง  และตองถูกตอง

แมนยํา ครบถวน ขึ้นอยูกับผูดําเนินการที่ใหความสําคัญของความรวดเร็วของการเก็บขอมูล ดังน้ัน

การเก็บขอมูลจึงเปนการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับขอเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจน่ันเอง ขอมูลจึงหมายถึง

ตัวแทนของขอเท็จจริง หรือความเปนไปของสิ่งของที่เราสนใจ 

 Database หรือ ฐานขอมูล คือ กลุมของขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซึ่ง

กันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลทั้งหมดน้ีจะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือแยกเก็บ

หลาย ๆ แฟมขอมูล 



17 

 ระบบฐานขอมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันเขา

ไวดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะ

ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มีขอมูล เกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบ และ

เปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงาน และดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลาน้ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

ซอฟตแวรที่ เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการใช

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

ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวก และมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการ

สรางฐานขอมูล 

 ลักษณะขอมูลในฐานขอมูล  ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง โครงสราง

สารสนเทศที่ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกันที่จะนํามาใชในระบบตาง ๆ รวมกัน 

ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของในระบบงาน

ตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงของ

ขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการ

กําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลขึ้น ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เปนการ

เก็บขอมูลในรูปแบบที่เปนตาราง (Table) หรือเรียกวา รีเลชั่น (Relation) มีลักษณะเปน 2 มิติ คือ

เปนแถว (row) และเปนคอลัมน (column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตาราง จะเชื่อมโยงโดยใชแอ

ททริบิวต (attribute) หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยงขอมูล ฐานขอมูลเชิง

สัมพันธน้ีจะเปนรูปแบบของฐานขอมูลที่นิยมใชในปจจุบัน ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network 

Database) ฐานขอมูลแบบเครือขายจะเปนการวาระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียน

แตจะตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ คือ ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว โดย

ระเบียนที่มีความสัมพันธกันจะตองมีคาของขอมูลในแอททริบิวตใดแอททริบิวตหน่ึงเหมือนกัน 

แตฐานขอมูลแบบเครือขาย จะแสดงความสัมพันธอยางชัดเจน ตัวอยางเชน 

  ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น (Hierarchical Database) ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปนโครงสราง

ที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบพอ-ลูก (Parent-Child Relationship Type : PCR Type) 

หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลที่จัดเก็บในที่น้ี คือ ระเบียน (Record) ซึ่ง

ประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ ฐานขอมูลแบบลําดับชั้นน้ีคลายคลึงกับ

ฐานขอมูลแบบเครือขาย แตตางกันที่ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น มีกฎเพิ่มขึ้นมาอีกหน่ึงประการ คือ 

ในแตละกรอบจะมีลูกศรว่ิงเขาหาไดไมเกิน 1 หัวลูกศร 

ประโยชนของฐานขอมูล 

 ลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน ขอมูลบางชุดที่อยูในรูปของแฟมขอมูลอาจมีอยูหลาย ๆ แหง 

เพราะมีผูใชขอมูลชุดน้ีหลายคน เมื่อใชระบบฐานขอมูลแลวจะชวยใหความซ้ําซอนของขอมูลลดลง 
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 รักษาความถูกตองของขอมูล เน่ืองจากฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูลเดียว ในกรณีที่มีขอมูล

ชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูล ขอมูลเหลาน้ีจะตองตรงกัน 

 การปองกัน และรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวกการปองกัน และรักษา

ความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน  

Entity Relations Diagram (ERD) คืออะไร       

 คือ แบบจําลองที่ใชอธิบายโครงสรางของฐานขอมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ 

อธิบายโครงสรางและความสัมพันธของขอมูล ประกอบดวย 2 สวน เอนทิต้ี (Entity) ความสัมพันธ  

(Relationship) ระหวาง Entity การพัฒนาระบบฐานขอมูล น้ัน จําเปนตองมีโครงสรางฐานขอมูลที่

มีระเบียบ มีโครงสรางดังน้ันจึงตองมีการใชเอกสารในการสื่อสารระหวาง นักออกแบบระบบ และ

นักพัฒนาระบบ เพื่อใหสื่อสารอยางเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพราะจะไดนําโครงสรางระบบไป

พัฒนาระบบที่ใชโครงสรางฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ER Diagram: Entity-Relationship 

Diagram   คือแบบจําลองที่อธิบายโครงสรางฐานขอมูล ซึ่งเขียนออกมาในลักษณะรูปภาพ และ การ

อธิบายโครงสรางและความสัมพันธของขอมูล 

1. Entity (เอนทิต้ี)  เปนวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสนใจในระบบงานน้ัน ๆ 

2. Attribute (แอตทริบิ้ว)  เปนคุณสมบัติของวัตถุ 

3. Relationships  ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี 

ตารางสัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 

 

ตารางท่ี2.1 สัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล 

สัญลักษณ ชื่อเรียก ความหมาย 

 

 

Entity องคประกอบฐานขอมูล 

 Weak entity เอนทิต้ีที่ไมมี attribute 

เปนของตนเอง 

 

 

Relationship ความสัมพันธ 

 Identifying 

Relationship 

ความสัมพันธที่

เกี่ยวของเมื่อผานไปยัง 

Owner ใชกับ Weak 

entity 
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ตารางท่ี2.1 สัญลักษณในการออกแบบระบบฐานขอมูล (ตอ) 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผังงาน 

ความหมายของผังงาน 

 ผังงาน (Flowchart) คือ  ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ(Symbol) 

ที่ใชเขียนแทนขั้นตอน คําอธิบาย ขอความหรือคําพูด ที่ใชในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการ

นําเสนอขั้นตอนของงานใหเขาใจตรงกัน ระหวางผูเกี่ยวของ ผังงานแบงได 2 ประเภท  

1. ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอยาง

กวางๆ แตไมเจาะลงในระบบงานยอย  

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทํางานของ

โปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ  

การเขียนผังงาน ( Flowchart )   

   การเขียนผังงาน ( Flowchart )    ผังงาน คือ แผนภาพที่มีการใชสัญลักษณรูปภาพ และ

ลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหล

ของขอมูลต้ังแตแรกจนไดผลลัพธตามที่ตองการ 

 

 

สัญลักษณ ชื่อเรียก ความหมาย 

 Attribute คุณสมบัติของเอนทิต้ี 

 Key attribute Attribute ของเอนทิต้ีที่

มีคา Attribute ไม

เทากัน 

 Multi-valued attribute Attribute เอนทิต้ีหน่ึงมี

คามากกวา 1 คา 

 

Derived attribute Attribute ที่คํานวณหา

คาไดจาก Attribute อ่ืน 

 

 

Composite attribte Attribute แบงออกได 
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สัญลักษณผังงาน ( Flowchart ) 

 
 

รูปท่ี 2.2 สัญลักษณผังงาน 

 

ประโยชนของผังงาน 

1. ลําดับการทํางานของโปรแกรม และสามารถนําไปเขียนโปรแกรมไดโดยไมสับสน 

2. ตรวจสอบความถูกตอง และแกไขโปรแกรมไดงายเมื่อเกิดขอผิดพลาด 

3. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข ทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

4. ทําใหผูอ่ืนสามารถศึกษาการทํางานของโปรแกรมไดอยางงาย และรวดเร็วมากขึ้น 

 วิธีเขียนผังงานท่ีดี 

1. ใชสัญลักษณตามที่กําหนดไว  

2. ใชลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอมูลจากบนลงลาง หรือจากซายไปขวา  

3. คําอธิบายในภาพสัญลักษณผังงานควรสั้นกะทัดรัด และเขาใจงาย  

4. ทุกแผนภาพตองมีลูกศรแสดงทิศทางเขา - ออก  

5. ไมควรโยงเสนเชื่อมผังงานที่อยูไกลมาก ๆ ควรใช สัญลักษณจุดเชื่อมตอแทน  

6. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกตองของการทํางาน กอนนําไปเขี่ยนโปรแกรมจริง 
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ขอมูลเกี่ยวกับDFD 

แผนภาพกระแสขอมูล  

 แผนภาพกระแสขอมูล  (Data Flow Diagram : DFD) เร่ิมตนดวยการจําลองแบบขั้นตอน

การทํางานของระบบ (Process Modeling) ซึ่งเปนเน้ือหาในบทเรียนน้ี โดยจะนําเสนอรายละเอียด 

 ของการจําลองขั้นตอนการทํางานของระบบดวย “แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 

Diagram : DFD) จากแผนภาพจะแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ ขอมูลที่เขา และ

ออกจากระบบ รวมทั้งขอมูลที่ไหลอยูภายในระบบจากขั้นตอนหน่ึงไปยังอีกขั้นตอนหน่ึง แผนภาพ

กระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) คือ แผนภาพกระแสขอมูล (DFD) เปนเคร่ืองมือที่ใชกัน

อยางแพรหลายในการเขียนแบบระบบใหมในการเขียนแผนภาพจําลองการทํางานของกระบวนการ 

(Process) ตาง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะกับระบบที่ "หนาที่" ของระบบมีความสําคัญ และมีความ

สลับซับซอนมากกวาขอมูลที่ไหลเขา  สรุปดีเอฟดี (Data Flow Diagram-DFD) เปนเคร่ืองมือเชิง

โครงสรางที่ใชบรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบหรือโพรเซส

(process)  ระบุแหลงกําเนิดของขอมูล การไหลของขอมูล ปลายทางขอมูล การเก็บขอมูล และการ

ประมวลผลขอมูล กลาวงาย ๆ คือดีเอฟดีจะชวยแสดงแผนภาพ วาขอมูลมาจากไหน จะไปไหน เก็บ

ขอมูลไวที่ไหน มีอะไรเกิดขึ้นกับขอมูลระหวางทางเรียกวาแผนภาพกระแสขอมูลหรือ แผนภาพ

แสดงความเคลื่อนไหวของขอมูลโดยดีเอฟดี 

วัตถุประสงคของการสรางแผนภาพกระแสขอมูลมี 

1. เปนแผนภาพที่สรุปรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหในลักษณะของรูปแบบที่เปน

โครงสราง 

2. เปนขอตกลงรวมกันระหวางนักวิเคราะหระบบ และผูใชงาน 

3. เปนแผนภาพที่ใชในการพัฒนาตอในขั้นตอนของการออกแบบระบบ 

4. เปนแผนภาพที่ใชในการอางอิง หรือเพื่อใชในการพัฒนาตอในอนาคต 

5. ทราบที่มาที่ไปของขอมูลที่ไหลไปในกระบวนการตาง ๆ (Data and Process) 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 Process หรือ ขั้นตอนการดําเนินงาน คือ งานที่ดําเนินการ/ตอบสนองขอมูลที่รับเขา หรือ

ดําเนินการ/ตอบสนองตอเงื่อนไข/ สภาวะใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาขั้นตอนการดําเนินงานน้ันจะกระทํา

โดยบุคคล หนวยงาน หุนยนต เคร่ืองจักร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรก็ตาม โดยจะเปนกริยา (Verb)  

เสนการไหลของขอมูล (Data Flows) เปนการสื่อสารระหวางขั้นตอนการทํางาน (Process) ตาง ๆ  

และสภาพแวดลอมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอมูลที่นําเขาไปในแตละ Process   

 และขอมูลที่สงออกจาก Process ใชในการแสดงถึงการบันทึกขอมูล การลบขอมูล การ

แกไขขอมูลตาง ๆ สัญลักษณที่ใชอธิบายเสนทางการไหลของขอมูลคือ เสนตรงที่ประกอบดวย 
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 หัวลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของขอมูล ตัวแทนขอมูล 

หมายถึง บุคคล หนวยงานในองคกร องคกรอ่ืน ๆ หรือระบบงานอ่ืน ๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของ

ระบบ แตมีความสัมพันธกับระบบ โดยมีการสงขอมูลเขาสูระบบเพื่อดําเนินงาน และรับขอมูลที่

ผานการดําเนินงานเรียบรอยแลวจากระบบ สัญลักษณที่ใชอธิบาย คือ สี่ เหลี่ยมจัตุรัส หรือ

สี่เหลี่ยมผืนผา ภายในจะตองแสดงชื่อของ External Agent โดยสามารถทําการซ้ํา (Duplicate) ได

ดวยการใชเคร่ืองหมาย \ (back slash) ตรงมุมลางซาย 

สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

 

ตารางท่ี 2.2 สัญลักษณที่ใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

 

 แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) เปนแหลงเก็บ/บันทึกขอมูล เปรียบเสมือนคลังขอมูล 

(เทียบเทากับไฟลขอมูล และฐานขอมูล) โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่

ตองการเก็บ/บันทึก สัญลักษณที่ใชอธิบายคือสี่เหลี่ยมเปดหน่ึงขาง แบงออกเปนสองสวน ไดแก 

สวนที่ 1 ทางดานซายใชแสดงรหัสของ Data Store อาจจะเปนหมายเลขลําดับหรือตัวอักษรไดเชน 

D1, D2 เปนตน สําหรับสวนที่ 2 ทางดานขวา ใชแสดงชื่อ Data Store หรือชื่อไฟล ตัวอยางการ

เขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] แผนภาพบริษัท (Context Diagram) 

คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทํางานของระบบที่มีความสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมภายนอกระบบ  Level-0 Diagram คือ แผนภาพกระแสขอมูลในระดับที่แสดง 

DeMarco Gane & Sarson ความหมาย 

  Process : ขั้นตอนการทํางานภายใน

ระบบ 

  Data Store : แหลงขอมูลสามารถ

เปนไดทั้งไฟลขอมูลและฐานขอมูล 

(File or Database) 

  External Agent : ปจจัยหรือ

สภาพแวดลอมที่มีผลตอระบบ 

  Data Flow : เสนทางการไหลของ

ขอมูล แสดงทิศทางขอมูลจาก

ขั้นตอนการทํางานหน่ึงไปอีก

ขั้นตอนหน่ึง 

 



23 

 ขั้นตอนการทํางานหลักทั้งหมด (Process หลัก) ของระบบแสดงทิศทางการไหลของ Data 

Flow และแสดงรายละเอียดของแหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store)Level-0 Diagram เปนการแสดงให

เห็นถึงรายละเอียดของ Process การทํางานหลัก ๆ ที่มีอยูภายในภาพรวมของระบบ 

ตัวอยาง DFD Level-0 

 
 

รูปท่ี 2.3 ตัวอยาง DFD Level-0 

 ระดับของแผนภาพที่แบงยอยมาจาก Level-0 เรียกวา Level-1 ซึ่งแผนภาพที่แบงยอยใน

ระดับถัดมาจาก Level-0 diagram จะตองมี Process  อยางนอย 2 Process ขึ้นไป 

 ตัวอยางการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 1 ถาระบบใดมีการทํางานที่ซับซอน

มาก นักวิเคราะหระบบจะไมสามารถอธิบายการทํางานทั้งหมดไดภายในขั้นตอนเดียวใน Context 

Diagram ดังน้ันในการวิเคราะหระบบจึงสามารถจําแนกระบบใหญหน่ึงระบบออกเปนระบบยอย ๆ 

ไดหลายระบบ โดยแบงใหเปนระบบยอยที่มีขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ จนสามารถอธิบายการทํางานได 

 ทั้งหมด เรียกวิธีน้ีวา  การแบงยอย การแบง/แยก/ยอยระบบ และขั้นตอนการทํางาน

ออกเปนสวนยอย โดยในแตละขั้นตอนที่แยกออกมา (Subsystems) การแบงยอย Process น้ัน

สามารถแบงยอยลงไปไดเร่ือย ๆ จนกระทั่งถึงระดับที่ไมสามารถแบงยอยไดอีกแลว 

 ระดับของแผนภาพที่แบงยอยมาจาก Level-0 เรียกวา Level-1 ซึ่งแผนภาพที่แบงยอยใน

ระดับถัดมาจาก Level-0 diagram จะตองมี Process  อยางนอย 2 Process ขึ้นไป 
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ตัวอยาง DFD Level-1 

 
 

รูปท่ี 2.4 ตัวอยาง DFD Level-1 

 

 ตัวอยางการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 1 ถาระบบใดมีการทํางานที่ซับซอน

มาก นักวิเคราะหระบบจะไมสามารถอธิบายการทํางานทั้งหมดไดภายในขั้นตอนเดียวใน Context 

Diagram ดังน้ันในการวิเคราะหระบบจึงสามารถจําแนกระบบใหญหน่ึงระบบออกเปนระบบยอย ๆ 

ไดหลายระบบ โดยแบงใหเปนระบบยอยที่มีขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ จนสามารถอธิบายการทํางานได

ทั้งหมด เรียกวิธีน้ีวา “ การแบงยอย การแบง/แยก/ยอยระบบ และขั้นตอนการทํางานออกเปน

สวนยอย โดยในแตละขั้นตอนที่แยกออกมา (Subsystems) การแบงยอย Process น้ันสามารถ

แบงยอยลงไปไดเร่ือย ๆ จนกระทั่งถึงระดับที่ไมสามารถแบงยอยไดอีกแลว 

 ตัวอยางการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 2  กระแสขอมูล DFD Level 2 คือ การ

แตกการประมวลผลยอย โดยใชแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 1 แบงการประมวลผลภายใน

ออกไปเปนขั้นตอนตาง ๆ ไดอีก  

 หมายเหตุ เอนทิต้ี (Entity) เปนวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสนใจในระบบงานน้ัน ๆ เปนไดทั้ง

นามธรรมและรูปธรรม  

 การสรางดีเอฟดีของระบบงานจะใชหลักการของการเขียนแบบโครงสรางจากบนลงลาง 

(top-down approach) หรือจากระบบใหญไปสูระบบยอย  ผูสรางดีเอฟดีจะตองทราบถึงหนวยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบทั้งหมด ลักษณะการเคลื่อนไหวของขอมูล และการจัดเก็บขอมูลของ

ระบบตาง ๆ     
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ตัวอยาง DFD Level-3 

 
 

รูปท่ี 2.5 ตัวอยาง DFD Level-3 

 

         กฎของการใชสัญลักณประมวลผล (Process) ตองไมมีขอมูลรับเขาเพียงอยางเดียว โดยไมมี

การสงขอมูลออกจากขั้นตอนการทํางาน (Process) เรียกขอผิดพลาดชนิดน้ีวา “Black Hole” 

เน่ืองจากขอมูลที่รับเขามาแลวสูญหายไป  ตองไมมีขอมูลออกเพียงอยางเดียว โดยไมมีขอมูลเขาสู 

Process เลย  ขอมูลรับเขาจะตองเพียงพอในการสรางขอมูลสงออก กรณีที่มีขอมูลที่รับเขาไม

เพียงพอในการสรางขอมูลสงออกเรียกวา “Gray Hole” โดยอาจเกิดจากการรวบรวมขอเท็จจริง และ

ขอมูลไมสมบูรณ หรือการใชชื่อขอมูลรับเขา และขอมูลสงออกผิด การต้ังชื่อ Process ตองใช

คํากริยา (Verb) เชน Prepare Management Report, Calculate Data สําหรับภาษาไทยใชเปนคํากริยา

เชนเดียวกัน เชน บันทึกขอมูลใบสั่งซื้อ ตรวจสอบขอมูลลูกคา คํานวณเงินเดือน เปนตน 

กฎของกระแสขอมูลใชสัญลักษณลุกศร (Data Flow) 

ชื่อของ Data Flow ควรเปนชื่อของขอมูลที่สงโดยไมตองอธิบายวาสงอยางไร ทํางานอยางไร 

1. Data Flow ตองมีจุดเร่ิมตนหรือสิ้นสุดที่ Process เพราะ Data Flow คือขอมูลนําเขา 

(Inputs) และขอมูลสงออก (Outputs) ของ Process 

2. Data Flow จะเดินทางระหวาง External Agent กับ External Agent ไมได 

3. Data Flow จะเดินทางจาก External Agent ไป Data Store ไมได 

4. Data Flow จะเดินทางจาก Data Store ไป External Agent ไมได 

5. Data Flow จะเดินทางระหวาง Data Store กับ Data Store ไมได 
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 การต้ังชื่อ Data Flow จะตองใชคํานาม (Noun) เชน Inventory Data, Goods Sold Data เปน

ตน กฎของตัวแทนขอมูล (External Agents) ขอมูลจาก External Agent จะว่ิงไปสูอีก External 

Agent หน่ึงโดยตรงไมได จะตองผาน Process กอนเพื่อประมวลขอมูลน้ัน จึงไดขอมูลออกไปสูอีก 

External Agent การต้ังชื่อ External Agent ตองใชคํานาม (Noun) เชน Customer, Bank เปนตน กฎ

ของแหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) ขอมูลจาก Data Store หน่ึงจะว่ิงไปสูอีก Data Store หน่ึง

โดยตรงไมได จะตองผานการประมวลผลจาก Process กอน ขอมูลจาก External Agent จะว่ิงเขาสู 

External Agent โดยตรงไมได การต้ังชื่อ Data Store จะตองใชคํานาม (Noun) เชน Customer File, 

Inventory หรือ Employee File เปนตน 

ข้ันตอนการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล วิธีการสราง DFD  

1. กําหนดสิ่งที่อยูภายนอกระบบทั้งหมด และหาวาขอมูลอะไรบางที่เขาสูระบบหรือออกจาก

ระบบที่เราสนใจสูระบบที่อยูภายนอก ขั้นตอนน้ีสําคัญมากทั้งน้ีเพราะจะทําใหทราบวา

ขอบเขตของระบบน้ันมีอะไรบาง 

2. ใชขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 นํามาสราง DFD ตางระดับ 

3. ขั้นตอนถัดมาอีก 4 ขั้นตอนโดยใหทําทั้ง 4 ขั้นตอนน้ีซ้ํา ๆ หลาย ๆ คร้ัง จนกระทั่งได DFD 

ระดับตํ่าสุด 

4. เขียน DFD ฉบับแรก กําหนดโพรเซสและขอมูลที่ไหลออกจากโพรเซส 

5. เขียน DFD อ่ืน ๆ ที่เปนไปไดจนกระทั่งได DFD ที่ถูกที่สุด ถามีสวนหน่ึงสวนใด ที่รูสึกวา

ไมงายนักก็ใหพยายามเขียนใหมอีกคร้ังหน่ึง แตไมควรเสียเวลาเขียนจนกระทั่งได DFD ที่

สมบรูณแบบ เลือก DFD ที่เห็นวาดีที่สุดในสายตาของเรา พยายามหาวามีขอผิดพลาดอะไร

หรือไม ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอ "ขอผิดพลาดใน DFD" 

6. เขียนแผนภาพแตละภาพอยางดี ซึ่ง DFD ฉบับน้ีจะใชตอไปในการออกแบบ และใช

ดวยกันกับบุคคล อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในโครงการดวย 

7. นําแผนภาพทั้งหมดที่เขียนแลวมาเรียงลําดับ ทําสําเนา และพรอมที่จะนําไปตรวจสอบ

ขอผิดพลาดจากผูรวมทีมงาน ถามีแผนภาพใดที่มีจุดออนใหกลับไปเร่ิมตนที่ขั้นตอนที่ 3 

อีกคร้ังหน่ึง 

8. นํา DFD ที่ไดไปตรวจสอบขอผิดพลาดกับผูใชระบบเพื่อหาวามีแผนภาพใดไมถูกตอง

หรือไม 

9. ผลิตแผนภาพฉบับสุดทายทั้งหมด 
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สรุปข้ันตอนการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลมีสาระสําคัญ คือ 

1. เอนทิตีภายนอก (external entiy) ที่มีความสัมพันธกับขอมูลอาจเปนจุดกําเนิดขอมูล 

จุดหมายปลายทางขอมูล ซึ่งอาจจะเปนองคการ บุคคล ระบบงาน 

2. ขบวนการประมวลผลเรียกวาโพรเซส (process) แสดงการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงตัว

ขอมูล  

3. แหลงเก็บขอมูล (data store) แสดงการเก็บขอมูลในแฟมหรือฐานขอมูล 

4. การไหลของขอมูล (data flow) แสดงการไหลของขอมูลหรือการยายตําแหนงของขอมูล

จากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง 

การใชแผนภาพกระแสขอมูลในการกําหนดกระบวนการทางธุรกิจ 

 แผนภาพกระแสขอมูลระดับแรกจะเปนการนําเสนอแวดลอม (Context) ของระบบใน

ภาพรวม ในขณะที่แผนภาพกระแสขอมูลระดับถัดลงมาก็จะแตกรายละเอียด (Explode) มากขึ้น

ตามลําดับ ดังน้ัน แผนภาพกระแสขอมูลระดับ ลาง ๆ ก็จะเปนการขยายรายละเอียดของระดับกอน

หนา ทําใหเห็นถึงกระบวนการทํางาน ซึ่งเรียกกระบวนการน้ีวา ฟงกชั่นนัลดีคอมโพซิชัน 

(Functional Decomposition)  หนาที่ของนักวิเคราะหระบบจะตองทําการออกแบบกระบวนการทาง

ธุรกิจใหม (Business Process Redesign: BRP) หรืออาจเรียกวา Business Process Reengineering 

เพื่อทําการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจเดิมที่เปนอยูใหมีทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม 

 

ขอมูลโปรแกรมท่ีใชในการสรางเว็บไซต 

โปรแกรมAppserv 

 ความหมายของโปรแกรม AppServ คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของWAMP ในการสราง

เว็บเซิรฟเวอรสําเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวสสรางโดยชาวไทย จัดทําขึ้นโดย 

ภาณุพงศ ปญญาดี เปนการรวมโปรแกรมจํานวน 4 ตัวในการสรางเว็บเซิรฟเวอร ไดแก Apache – 

 HTTP Server, PHP, MySQL, และ phpMyAdmin เวอรชันปจจุบันไดแก 2.4.9 (สําหรับ 

PHP 4) และ 2.5.10 (สําหรับ PHP 5) วิธีการติดต้ัง Apache, PHP, และ MySQL ใหใชงานดวยกันได

บอยคร้ัง จึงริเร่ิมพัฒนาชุดติดต้ัง AppServ ที่ติดต้ังและใชงานไดทันทีในประมาณป พ.ศ. 2543  

(ค.ศ. 2000) และพัฒนาตอเน่ืองเร่ือยมา 

เตรียมโปรแกรมเพื่อติดต้ังโปรแกรม AppServ  สามารถดาวนโหลดโปรแกรม AppServ จาก 

http://www.appservnetwork.com โดยเลือกเวอรชั่นที่ตองการติดต้ังระหวางเวอรชั่น 2.4.x และ 

2.5.x  โดยความแตกตางของ 2 เวอรชั่นน้ีคือ 2.4.x คือเวอรชั่นที่นํา Package ที่มีความเสถียรเปน

หลัก เหมาะสําหรับผูที่ตองการความมั่นคงของระบบ โดยไมไดมุงเนนที่จะใชฟงกชั่นใหม   
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 2.5.x คือเวอรชั่นที่นํา Package ใหม ๆ นํามาใชงานโดยเฉพาะ เหมาะสําหรับนักพัฒนาที่

ตองการระบบใหม ๆ  

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ  

 ดับเบิ้ลคลิกไฟล appserv  เพื่อทําการติดต้ัง จะปรากฏหนาจอ ใหกดปุม Next 

 
 

รูปท่ี 2.6 ขั้นที่ 1 ในการติดต้ัง Appserv 

 

 ปรากฏหนาจอ License Agreement ใหคลิกปุม I Agree ยอมรับการติดต้ัง AppServ 2.5.9 

 
 

รูปท่ี 2.7 ขั้นที่ 2 การยอมรับการติดต้ังAppserv 
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 เขาสูขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ตองการติดต้ัง โดยคาเร่ิมตนปลายทางที่ติดต้ังจะเปน 

C:AppServ ตองการเปลี่ยนปลายทางที่ติดต้ัง ใหกด Browse แลวเลือกปลายทางที่ตองการ ตามรูปที่ 

3 เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้นใหกดปุม Next เพื่อเขาสูขั้นตอนตอไป ขั้นที่ 3 เลือกปลายการติดต้ัง 

 
 

รูปท่ี 2.8 ขั้นที่ 3 เลือกปลายการติดต้ัง 

 

 ปรากฏหนาจอ Select Components โปรแกรมจะใหเลือกสวนติดต้ังโดยใชคา Default ที่

โปรแกรมแกรมกําหนดมาให จากน้ันใหคลิกปุม Next 

 จะมี ApacheHTTPServerInformationServerName(e.g.www.appservnetwork.com): เติมคํา

วา localhostAdministrator’s EmailAddress (e.g.webmaster@gmail.com): ใหใส Email Address 

เชน webmaster@gmail.com Apache HTTP Port (Default : 80) ตรงน้ีคือ Port ที่จะรัน Apache Web 

Server โดยมาตรฐาน HTTP Protocol น้ัน Port มาตรฐานคือ 80  เลือกตามที่ Default ไดเลย เมื่อ

กําหนดแลวใหคลิกปุม Next   

 ปรากฏหนาจอ MySQL Server Configulation ดังรูปที่ 6 MySQL Config ใหปอน User 

Name และ Password ดังน้ี 

1. Enter root password : เติมคําวา root 

2. Re-enter root password: เติมคําวา root 

3. Character Sets and Collections เลือก TIS620 Thai 

4. เลือก Old Password Support (PHP MySQL API function.) 

5. คลิกปุม Install 
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 ปรากฏหนาจอ Completing the AppServ 2.5.9 Setup Wizard ใหเลือก Start service ตามที่ 

Default คาใหในสวนของ Service Apache และ Service MySQL จากน้ันใหคลิกปุม Finish  

 
 

รูปท่ี 2.9 การติดต้ัง Appserv เสร็จสมบูรณ 

 

โปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 

 

รูปท่ี 2.10 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
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 Adobe Dreamweaver เปนโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุมต้ังแต

การออกแบบ และสรางเว็บและสรางเว็บเพจ,การบริหารจัดการเว็บไซต ตลอดไปจนถึงการพัฒนา

เว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องตน โปรแกรมน้ีไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะมีคุณสมบัติเดนคือใช

งานงาย มีเคร่ืองมือสําหรับวางขอความ ภาพกราฟก ตาราง แบบฟอรม มัลติมิ เดีย รวมทั้ง

องคประกอบตาง ๆ เพื่อโตตอบกับผูชมลงบนเว็บเพจไดงาย  

 โดยผูใชไมจําเปนตองรูจักภาษา HTML, CSS, JavaScript และภาษาสคริปตอ่ืน ๆ ดังน้ันจึง

เหมาะสําหรับผูเร่ิมตนและผูใชทั่วไป นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติขั้นสูงอีกมากมายสาหรับนักพัฒนา

เว็บไซตมืออาชีพดวยเชนกัน Dreamweaver เปนโปรแกรมที่ชวยใหเขียนเว็บไซตไดงายขึ้น  

โปรแกรม Bootstrap  

 Bootstrap คือชุดคําสั่งที่ประกอบดวยภาษา CSS, HTML และ Javascript เปนชุดคําสั่งที่ถูก

พัฒนาข้ึนมาเพื่อกําหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซตในสวนของการปฏิสัมพันธกับ

ผูใชงานเว็บไซต ( User Interface ) เราจึงสามารถเรียก Bootstrap วาเปน Front-end framework  

 ใชสําหรับ พัฒนาเว็บไซตสวนการแสดงผล ซึ่งแตกตางจากภาษาประเภท Server Side 

Script อยาง PHP, Python หรือภาษาอ่ืน ๆ 

 
 

รูปท่ี 2.11 โปรแกรม Bootstrap 

 

ขอมูลSublime Text 3   

เปนโปรแกรมเขียนโคดภาษา C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, 

Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, 

SQL, TCL, Textile และ XML 
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ขอดีของ Sublime Text 3 

1. เร็วมาก ทั้งตอนเปดโปรแกรม เรียกไฟล หรือฟงกชั่นตาง ๆ 

2. Multiple Cursors สามารถแกไขหลาย ๆ ที่ในทีเดียว ชวยประหยัดเวลาไดมาก ๆ แตง 

Theme ไดเอง และมีแบบที่คนทําไวใหเยอะมาก 

3. Split Screen สามารถแบงหนาจอการทํางานได แบบเปนคอลัมป เปนแถว หรือเปน grid 

4. Command Palette > ทําหนาที่คลาย ๆ spotlight ใน Mac ที่หาอะไรไมเจอ ก็พิมพเขาไป 

เด๋ียวมันจะหาคําสั่งน้ันมาใหเอง สะดวกมาก ๆ 

5. Minimap สําหรับดูวาเราแกโคดสวนไหนของไฟลอยู 

6. Sublime Package Control เปน plugin ที่ชวยใหเราควบคุม package  

โปรแกรม Sublime Text 3 

 
 

รูปท่ี 2.12 โปรแกรม Sublime Text 3 

 

ขอมูลโปรแกรมท่ีในการตกแตงภาพ 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรม 

 โปรแกรม Photo shop เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชสําหรับตกแตงภาพถาย และ

ภาพกราฟก ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานดานสิ่งพิมพ นิตยสาร และงานดานมัลติมีเดีย 

อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแตงภาพและการสรางภาพ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมสูงมากในขณะน้ี เรา

สามารถใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพ การใส Effect ตาง ๆ ใหกับภาพ  
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 และตัวหนังสือ การทําภาพขาวดํา การทําภาพถายเปนภาพเขียน การนําภาพมารวมกัน การ 

Retouch ตกแตงภาพตาง ๆ 

 เราสามารถเรียนรูวิธีการใชโปรแกรม Adobe Photoshop น้ีไดดวยตัวเอง  คุณสามารถที่จะ

ทําการแกไขภาพ ตกแตงภาพ ซอนภาพในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางงายดาย และสิ่งที่ขาดไมไดก็คือ 

การใสขอความประกอบลงในภาพดวย  และเน่ืองดวย Adobe Photoshop มีการพัฒนาโปรแกรมมา

อยางตอเน่ือง ทําใหเราจําเปนตองศึกษาคําสั่งตาง ๆ ใหเขาใจ แตที่สําคัญ เมื่อคุณเรียนรูการใชคําสั่ง

ในเวอรชั่นเกา คุณก็ยังคงสามารถนําไปประยุกตใชกับเวอรชั่นใหม ๆ ได 

 
 

รูปท่ี 2.13 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 

ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop ท่ีควรทราบ  

1. ตกแตงหรือแกไขรูปภาพ 

2. สามารถลากเสน แบบฟรีสไตล หรือใสรูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสรางภาพไดอยาง

อิสระ 

3. มีการแบงชั้นของภาพเปน Layer สามารถเคลื่อนยายภาพไดเปนอิสระตอกัน 

4. การทํา cloning ภาพ หรือการทําภาพซ้ําในรูปภาพเดียวกัน 

5. Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสําเร็จรูปในการสรางภาพไดและอ่ืน ๆ อีก

มากมาย 
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ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

1. นายภวัต อุดมฐานกุล และนายพีรวัฒน สายทอง (2561)  โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทขายหมวกแฟชั่นออนไลน, โครงการน้ีมีการจัดทําระบบการสมัครสมาชิกเพื่อที่จะ

เขาเว็บไซตและมีการออกแบบการเลือกซื้อสินคา ใหสามารถใชสั่งซื้อไดจริง  

2. นายกัณฐพน ฤทธิ์สําเร็จ และนายอธิปุญโญ บัวศิริ (2561) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทอุปกรณบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร, โครงการน้ีมีการจัดทําระบบสมัครสมาชิก

เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานระบบเว็บผานระบบการล็อกอินจึงจะสามารถสั่งสินคาได 

บอกวิธีการชําระเงินและวิธีการสั่งสินคาอยางครบถวน  

3. นายอนันยช กุลวงค และนายรงศักด์ิ มณีอินทร(2561) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทอุปกรณศิลปะการวาดรูป, โครงการน้ีมีระบบสมัครสมาชิกและระบบล็อกอิน มี

การบอกวิธีการสั่งซื้อและชําระเงิน ในการสรางเว็บจะประกอบดวยกัน 9 หนา หนาสมัคร

สมาชิก, หนาล็อกอิน, หนาแสดงการสั่งซื้อ, หนาแสดงสินคา, หนาหมวดสินคา, หนา

แสดงตะกราสินคา, หนาแสดงวิธีการชําระเงิน, หนาแสดงผูจัดทํา 

 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

1. นําคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลโดยใชเว็บเบราวเซอรในการสืบคนขอมูล 

2. นําคอมพิวเตอรในการสรางเว็บไซตขายสินคาออนไลน 

3. นําคอมพิวเตอร 

4. มาใชในการสรางฐานขอมูลตาง ๆ ของเว็บไซต 

5. นําคอมพิวเตอรมาเปนสวนหน่ึงในการนําเสนอรูปแบบของเว็บไซต 

6. นําคอมพิวเตอรมาตกแตงรูปภาพตาง ๆ  เชน รูปภาพสินคา ปุม หนาเว็บไซต เปนตน 

7. นําคอมพิวเตอรมาสรางหรือ ออกแบบโลโกและแบนเนอร 



 
 

 

บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

 

3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 

น ตม่ ิ รเ

 ตซไบ็วเ สูา  ขเ

า  คนิ สง ดสแ

บบะร สูา  ขเ

ตรวจสอบสมาชิก

ะลแ ชใู ผอ่ื ชกอรก

นา ผสัหร

า รกะตสใ า คนิสกอื ลเ

า คาร ณว นาํ ค

กิ ชา มสรคั มส

รากลู มอ ขกอรก

กิ ชา มสรคั มส

กชิา มสู มอ ขกึ ทนับ

รคั มสลู มอ ขบอส

สมาชิก

ดา ลพดผิอขง ดสแ

N

Y

บบะร ู สา  ขเร ากบอสจวร ต

Y

N

Y

NA

 
 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart)
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A

อ ้ื ซง่ ั สรา กลู มอ ขกึ ทนับ

นิงเ ะราํช

นงิ เ ะรา ชํรากลู มอขกึ ทนับ

ง  สดั จร ากะนา ถสะลแ

ะร า ํ ชจ ็ ร สเบใ งดสแ

เงินออนไลน

นา งาํ ทรากบจ

ง สดัจรา กะนาถสุ บะร

แสดงราคารวม

อื้ ซง่ ั สรา กนั ยนืย

 
 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน Flowchart (ตอ)
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Flowchart การสมัครสมาชิก 

น ตม่ ิ รเ

กิ ชา มสรคั มส

ลู มอ ขกอรก

สมาชิก

ลู มอ ขบอสจวรต

สมาชิก

ลมูอขกทึนับ

สมาชิก

รคั มสรา กลผง ดสแ

นา งาํ ทรากบจ

N

Y

 
 

รูปท่ี 3.2  Flowchart การสมัครสมาชิก 
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Flowchart การเขาสูระบบ 

น ตม่ ิ รเ

บบะร สูา  ขเ

นาง  ชใู ผอ่ื ชกอรก

นา  ผสหัระลแ

ะลแ ชใ  ู ผอ่ื ชบอสจวรต

นา ผสัหร

 ู สา ขเ รากลผงดสแ

ระบบ

นา งาํ ทรากบจ

N

Y

 
 

รูปท่ี 3.3 Flowchart การเขาสูระบบ 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 นลไ นออา คนิสยา ขบบะ ร

้ ี ตฟซเ  ณร กปุ อทภเ ะรป

0

า คกลู บบะรลแู ด ู ผ

ออกแบบระบบ

 นลไ นออา คนิสยา ขบบะ ร

กิ ชามสลู มอ ขบอสจวรต

กิ ชามสู มอ ขนา งยาร

า คนิสลูมอข

า  คนิ สลมูอขนาง ย าร

อ้ ื ซง ่ั สรา กลู มอขจวรต

อ้ ื ซง่ ั สรา กลู มอ ขนาง ยาร

เพิ่ม,ลบ, า  คนิ สลมูอข ขไ  กแ

นับุ จจั ปา  คนิ สลู มอ ข

า คนิ สาหนค

า คนิ สกอ ื ลเ

า  คนิ สรากย าร

า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

า คนิ สอ้ ื ซง ่ สั

อ้ืซง ่ ั สรากนอตนั้ข

กิ ชา มสรคั มส

นาผสัหร ชใ ผูอ่ื ช

นิงเ ะราํช

 นลไนออนิ ง เ ะรา ชํจ็ รสเบใ ลู มอ ข

 

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

1.Data Flow Diagram Level 1 

า คนิสลูมอข

า คนิ สอ้ ื ซง ่ สั

บบะร สูา  ขเ

อื้ ซง่ ั สรา กนั ยนืย

นิงเ ะราํช

ใบเสร็จออนไลน

ง  สด ั จรากะนา ถส

1

2

3

4

5

6

7

า คกลู

บบะรแูด ู ผ

า คนิ สาหนค

า คนิ สอ้ ื ซง ่ สั

อื้ ซง่ ั สรา กนั ยนืย

กิ ชา มสรคัมสลมูอ ขกอรก

นาผสัหระลแ ชใ ผูอ่ื ช

า คนิสลูมอข

า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

D1 า  คนิ สลู มอ ขม ฟแ

D2 กิ ชา มสลู มอ ขม ฟแ

นาผสัหะลแ ชใ  ผูอ่ิ ช

กชิา มสร คมัสลู มอข

บบะรแูด ู ผ
อ้ื ซง่ ั สรา กลู มอข

D3 อ้ ื ซง ่ั สรา กลู มอข

บบะรแูด ู ผ
นิง เ ะรา ํ ชร ากลู มอข

D5
จ็ รสเ บใ ลูมอ ขม ฟแ

นิ งเ ะรา ชํรากะลแ

นิ งเ ะรา ํชรา กดยอีเ ะลยาร

อ้ ื ซง่ ั สรา กดยี อเะลยารจร็สเบใล ู มอข

ง สดัจรากลูมอขง  สดั จรา กะนาถสง  จแ

า คนิ สม่ ิ พเ

นิ งเ ะรา ํชรา กดยอีเ ะลยาร

 

รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบขายสินคาประเภทอุปกรณเซฟต้ี 
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2. Data Flow Diagram Level 2 Process 1 ขอมูลสินคา 

า คนิ สกอ ื ลเา คกลู

1.1

D1 า  คนิ สลู มอ ขม ฟแ

To Process 2

า คนิ สกอ ื ลเ

า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

1.2

า คนิสลูมอข

บบะรลแู ด ู ผ
า คนิ สม่ ิ พเ

า คนิสลูมอข

า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

 

รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 1 ขอมูลสินคา 
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3. .Data Flow Diagram Level 2 Process 2 สั่งซื้อสินคา 

า คนิ สอ้ ื ซง ่ สั

า คาร ณว นาํ ค

า คกลู

2.1

D1 า  คนิ สลู มอ ขม ฟแ

To Process 3

า คนิ สอ้ ื ซง ่ สั

นวนาํ จุ บะร

ราคารวม

2.2

2.3

2.4

อ้ ื ซง ่ ั สรา กลผง ดสแ

า คนิสลูมอข

า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

า  คนิ สา คาร

า คนิสอ้ซืง ่ัสลูมอข

2.5

 

รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Process 2 สั่งซื้อสินคา 
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3. .Data Flow Diagram Level 2 Process 3 เขาสูระบบ 

กิ ชา มสลู มอ ขกอรก

กิ ชามสรคั มสรา กลผงดสแ

า คกลู

3.1

D2 กิ ชา มสลู มอ ขม ฟแ

To Process 4

กชิา มสลู มอข

ลู มอ ขบอสจวรต

นา  ผสัหระลแ ชใ ู ผอ่ ชืกอรก

3.2

3.3

3.4

ะลแ ชใ  ู ผลู มอ ขบอสจวรต

นา ผสัหร

บบะร ู สา ขเ รากลผงดสแ

บบะร สูา  ขเ

3.5

3.6

3.7

บบะรลแู ด ู ผ

กชิา มสลมูอขกึ ทนับ

กชิา มสร คมัสลู มอข

นาผสัหระลแ ชใ ผูอ่ื ช

กชิา มสลู มอข

กิ ชามสร คั มสรากลผ

บบะร ู สา ขเ รากลูมอ ข

บบะร ู สา ขเรากลผ

นา ผสั หระล ชใ  ู ผ ลู มอ ข

กชิา มสลู มอข

นาผสัหระลแ ชใ ผูอ่ื ช

 

รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 3 เขาสูระบบ 
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4. Data Flow Diagram Level 2 Process 4 ยืนยันการสั่งซื้อ 

อ้ ื ซง่ ั สรา กดยี อเะลยาร

า คกลู

4.1

D3 อ้ ื ซง ่ั สรา กลู มอข

To Process 5

า คนิ สอ้ ื ซง ่ สั

อื้ ซง่ ั สรา กนั ยนืย

4.2

า คนิสอ้ ื ซง่ั สรากนัย นืย
บบะรลแู ด ู ผ

อ้ื ซง่ ั สรา กลู มอข

 

รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 4 ยืนยันสั่งซื้อสินคา 

 

5. Data Flow Diagram Level 2 Process 5 ชําระเงิน 

นิ งเ ะราํ ชร า กบบแปู รกอืลเ

า คกลู

5.1

D5
ะลแจ ็ รสเ บใ ลู มอ

นิ งเ ะรา ํ ชราก

To Process 6

นิง เ ะรา ํ ชร ากลู มอข

นิงเ ะราํช

5.2

า คนิสอ้ ื ซง่ั สรากนัย นืย

บบะรลแู ด ู ผ
นิ งเ ะรา ํชรา กดยอีเ ะลยาร

นงิ เ ะราํชรา กบบแปูรกึ ทนับ

นงิ เ ะรา ํ ชรากดยีอเ ะลย ารกึ ทนับ

 

รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 5 ชําระเงิน 
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6. Data Flow Diagram Level 2 Process 6 ใบเสร็จออนไลน 

รายละเอียดใบเสร็จ

ใบเสร็จออนไลน

า คกลู บบะรลแู ด ู ผ

6.1

6.2

นิ งเ ะรา ํชรา กดยอีเ ะลยาร

อ้ ื ซง่ ั สรา กดยี

รายการใบเสร็จ

To Process 7

จร็สเบใล ู มอข

 

รูปท่ี 3.11 Data Flow Diagram Level 2 Process 6 ใบเสร็จออนไลน 

 

7. Data Flow Diagram Level 2 Process 7 สถานะการจัดสง 

รายละเอียดใบเสร็จ

ง  สด ั จรากะนา ถส

า คกลู บบะรลแู ด ู ผ

7.1

7.2

ง สดั จู ยอ่ ีท

ง  สดั จรา กะนาถสง  จแ

ง สดัจรากลูมอข

 

รูปท่ี 3.12 Data Flow Diagram Level 2 Process 7 สถานะการจัดสง 
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3.3  การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

า  คนิ สสั หร

อ้ ซืง ่สัสัหร

อ้ ื ซง่ ั สรา กดยี อเะลยารสมาชิก า คนิส
M M

มี

M

ใบเสร็จออนไลน

า  คนิ สทภเ ะรป

M

มี

1

อีเมล

รคั มสี่ทา ลวเ

 ูยอ่ ที

ช่ือ- ล ุ กสมาน

กิ ชา มสสั หร

 ชใ ู ผอ่ ื ช

เพศ  ชใา  ขเ ู ผสั หร

สถานะ

เบอรโทร

อ้ ซืง่ ั สดยี อเ ะลยารสัหร

า คนิส

นวนา ํ จ

ราคารวม

า  คนิ สดยีอเ ะลย าร

า  คนิ สทภเ ะรป

าคนิสปูร

า  คนิ สสั หร

กึ ทนั บ่ี ทา ลวเ

เวลา
า คนิ สอ ่ ชื

าคนิ สทภเ ะรปปูร

า คนิ สทภเ ะ รปอ ่ ชื

ทภเะร ปสั หร

อ้ ซืง ่ั สผูสักร

อ้ ื ซง ่ัส่ทีา ลวเ

อ้ ื ซง่ ั ส ูผร ทโ รอบเ

อีเมล

อื้ซง ่สัผูอ่ืช

ะรา ํชรากธิี ว

ง สดั จู ยอ่ ีท

ง  สด ั จรากะนา ถส

นิ งเ ะราํ ชรากะนาถส

 
 

รูปท่ี 3.13  E-R Diagram ระบบการขายสินคาออนไลนประเภทอุปกรณเซฟต้ี 
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3.4 พจนานุกรม (Data Dictionary) 

ออกแบบฐานขอมูล ระบบขายสินคาออนไลนประเภทอุปกรณเซฟต้ี 

ตารางขอมูลสมาชิก (tb_member) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
    หมายเหต ุ

s_id Int 10 รหัสสมาชิก PK 

s_user Varchat 30 ชื่อผูเขาใช  

s_pass Varchat 30 รหัสผูเขาใช  

s_name Varchat 50 ชื่อผูใช  

s_gen Varchat 6 เพศ  

s_email Varchat 50 อีเมล  

s_tel Varchat 12 โทรศัพท  

address Text  ที่อยู  

datetime Timestamp  เวลาที่สมัคร  

status Enum ‘USER’, 

’ADMIN’ 

สถานะ  

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขอมูลสมาชิก  
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ตารางขอมูลใบเสร็จออนไลนหรือการสั่งซื้อ (tb_order) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

order_id Int 10 เลขที่ใบเสร็จ PK 

name Varchat 100 ชื่อผูสั่งซื้อ  

address Varchat 500 ที่อยูผูสั่งซื้อ  

email Varchat 100 อีเมลผูสั่งซื้อ  

phone Varchat 20 เบอรโทรผูสั่งซื้อ  

payment Varchat 30 วิธีการชําระ  

order_status ‘PAID’,‘NOT’   สถานการณสั่งซื้อ  

status_tran Varchat 50 สถานะการจัดสง  

order_date Datetime  เวลาที่สั่งซื้อ  

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางการสั่งซื้อ 

 

ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ (tb_order_detail) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

d_id Int 10 รหัสรายละเอียดการซื้อ

สินคา 

PK 

oder_id Int 11 รหัสการสั่งซื้อ FK 

id_prod Int 11 ลําดับสินคา FK 

od_qty Int 11 จํานวนสินคาที่สั่ง  

total Float  ยอดรวมทั้งหมด  

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ 
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ตารางขอมูลสินคา (tb_prod) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

id_prod Int 5 รหัสสินคา PK 

name_prod Varchat 30 ชื่อสินคา  

price_prod Int 10 ราคาสินคา  

proto_prod Varchat 100 รูปสินคา  

detail_prod Text  รายละเอียดสินคา  

datetime Timestamp  เวลาที่ลงสินคา  

id_ty Int 2 รหัสประเภทสินคา FK 

 

ตารางท่ี 3.4 ตารางขอมูลสินคา 

 

ตารางขอมูลประเภทสินคา (tb_type) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ

id_ty Int 20 รหัสชนิดสินคา PK 

na_ty Varchat 50 ชื่อสินคา  

Img_ty Varchat 20 รูปประเภทสินคา  

 

ตารางท่ี 3.5 ตารางขอมูลประเภทสินคา 
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3.5 แผนผังการออกแบบ Site Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.14 การออกแบบ Site Map 
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3.6 การออกแบบ Story Board 

 

รูปท่ี 3.15 แสดงหนา index 

 

 

  

 

รูปท่ี 3.16 แสดงหนา Home 
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รูปท่ี 3.17 แสดงหนา Login 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.18 แสดงหนา Register 
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รูปท่ี 3.19 แสดงหนา Payment 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.20 แสดงหนา About us 
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รูปท่ี 3.21 แสดงหมวดหมูสินคา 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.22 แสดงหนา สินคาแวนตาเซฟต้ี 
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รูปท่ี 3.23 แสดงหนา สินคาหนากากเซฟต้ี 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.24 แสดงหนา สินคาหมวกเซฟต้ี 
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รูปท่ี 3.25 แสดงหนา สินคารองเทาเซฟต้ี 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.26 แสดงหนา สินคาถุงมือเซฟต้ี 
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รูปท่ี 3.27 แสดงหนา สินคาหูฟงปองกันเสียง 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.28 แสดงหนา สินคาสายพยุงและอ่ืน ๆ 
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รูปท่ี 3.29 แสดงหนาสินคาขายดี 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.30 แสดงหนา ติดตอเรา 
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รูปท่ี 3.32 แสดงหนา การจัดสง 
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3.7 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

1. ขอมูล Index หรือ หนาเขาสูเว็บไซต 

2. ขอมูล Home หรือ หนาแรก 

3. ขอมูล Register หรือ สมัครสมาชิก 

4. ขอมูล Login เขาสูระบบ 

5. ขอมูล หมวดหมูสินคา 

6. ขอมูล สินคาแวนตาเซฟต้ี 

7. ขอมูล สินคาหนากากเซฟต้ี 

8. ขอมูล สินคาหมวกเซฟต้ี 

9. ขอมูล สินคารองเทาเซฟต้ี 

10. ขอมูล สินคาถุงมือเซฟต้ี 

11. ขอมูล สินคาหูฟงปองกัน 

12. ขอมูล สินคาสายพยุง 

13. ขอมูล ตะกราสินคา 

14. ขอมูล รายการสั่งซื้อ 

15. ขอมูล Payment หรือ วิธีการชําระเงิน 

16. ขอมูล About us หรือ เกี่ยวกับเรา17. ขอมูล วิธีการชําระเงิน 

17. ขอมูล วิธีการจัดสง 

18. ขอมูล ติดตอเรา 

 

3.8 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Data) 

1. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร คือ เคร่ืองฉายสําหรับการนําเสนอโครงการ  

2. หนาจอคอมพิวเตอร คือ การนําเสนอเว็บไซตที่เสร็จสมบูรณ 

3. หนาเคร่ืองพิมพ คือ เคร่ืองพิมพเอกสารในการทําโครงการ 

4. เว็บไซต คือ การนําเสนอรายละเอียดขอมูลผานทางเว็บไซต 

 

 



 

 

บทที ่4 

การพัฒนาระบบเว็บไซตขายสินคาออนไลน ประเภทอุปกรณเซฟตี้ 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

1. หนวยความจํา (RAM) DDR3 / Ramaxel Tecnology 4GB. 

2. การดจอ  NVIDIA GeForce210 

3. หนวยประมวลผล (CPU) Intel Core i5 2500 (3.30GHz) 

4. ความจุของพื้นที่ (HARDDISK)WD SATA 300GB 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชในการตกแตงรูปภาพตาง ๆ ทํา Logo และBanner 

2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการออกแบบเว็บไซต 

3. SQL Server ใชสําหรับการเชื่อมตอฐานขอมูล 

4. โปรแกรม Appserv 2.5.10 

5. โปรแกรม Sublime Text3 ใชในการแกไขและออกแบบเว็บไซต 

6. ภาษา PHP ใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 

 
 

รูปท่ี 4.1 double click ที่ตัวโปรแกรม Appserv-2.5.10-en-win 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนาตางการแจงเตือนในการติดต้ังโปรแกรม 

                     ใหกดปุม RAN เพื่อดําเนินการตอไป 
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รูปท่ี 4.3 รอสักครูจะปรากฏหนาจอ Welcome ใหกดปุม Next เพื่อไปยังหนาตอไป 

 

 

 

z  

 

รูปท่ี 4.4 กดปุม I Agree เพื่อยอมรับขอตกลงในการใชซอฟตแวร 
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รูปท่ี 4.5 กําหนดโฟลเดอรสําหรับการตัดต้ังโปรแกรม Appserv จากน้ันกดปุม Next 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 เลือกองคประกอบ (Computers) สําหรับการติดต้ัง แลวกดปุม Next 

 

 



65 

 
 

รูปท่ี 4.7 กรอกชื่อ Server Information ใหใส localhost และ ใสE-mail สําหรับติดต้ัง 

             จากน้ันกด Next เพื่อไปขั้นตอไป 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดคาสําหรับ MySQL Server ซึ่งจะตองระบุรหัสผาน 

          (Password) สําหรับ rool , ชุดภาษา (Character Set and Collation)       
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รูปท่ี 4.9 หลังจากกําหนดคาสําหรับ MySQL Server แลวตัวติดต้ังจะดําเนินการ 

        องคประกอบตาง ๆ ลงในระบบ 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 เมื่อทําการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหกดปุม Finish 
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4.4 วิธีการติดตั้งระบบฐานขอมูลลงในเคร่ืองเซิฟเวอร 

 
 

รูปท่ี 4.11 เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอรและพิมพ 127.0.0.1/phpmyadmin. และคลิกที ่

                phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 เพื่อทําการเขาสูระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 จะปรากฏหนาตางใหใส “ชื่อผูใช”  และ “รหัสผาน” ที่ทําการติดต้ังไวต้ังแตตอนแรก 

                     ลงโปรแกรมโดยชื่อผูใชจะเปน “root” สวนรหัสผานน้ันจะเปนรหัสที่ต้ังในรูปที่ 4.9 
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รูปท่ี 4.13 เมื่อเขาสูระบบเรียบรอย ใหพิมพ “ชื่อฐานขอมูลที่ต้ังไว” ลงในชองการสราง 

                           ฐานขอมูลใหม จากน้ันคลิก “สราง” เพื่อทําการสรางฐานขอมูลขึ้นมา 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.14 เมื่อทําการสรางเสร็จสิ้น จะปรากฏหนาตางดังภาพ แสดงวาสรางฐานขอมูล 

                            สําเร็จ จากน้ันคลิกที่ “Import” เพื่อทําการนําขอมูลในฐานขอมูลที่ไดสรางไว 

                            ใสลงในฐานขอมูล 
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รูปท่ี 4.15 คลิกที่เลือกไฟล เพื่อนําขอมูลของฐานขอมูลที่สรางไวกอนหนาลงในฐานขอมูล 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.16 เมื่อคลิกปุม เลือกไฟล จะปรากฏหนาตางใหทําเลือกไฟลที่จะนํามาใสใน 

      ลงในฐานขอมูล 
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รูปท่ี 4.17  หลังจากเลือกไฟลที่จะลงในฐานขอมูลเสร็จสิ้น จากน้ันคลิกที่ ลงมือ 

                     เพื่อนําขอมูลเขาสูฐานขอมูลในเซิฟเวอร 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.18 เมื่อนําฐานขอมูลของโปรแกรมเขาสูเซิฟเวอรในฐานขอมูล เรียบรอยแลว 

                 ตารางของฐานขอมูลที่ไดสรางไวกอนหนาจะปรากฏ เปนอันสมบูรณในการ 

    ติดต้ังฐานขอมูล 
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รูปท่ี 4.19 ไปที่ Disk : C จากน้ันเปดโฟลเดอร Appserv แลวดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร www 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.20 ทําการคัดลอกหรือนําไฟลงานของโปรแกรม ไปวางในโฟลเดอร www 
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รูปท่ี 4.21 เมื่อนําไฟลงานของโปรแกรมลงใน โฟลเดอร www เรียบรอยแลว 

               ก็จะสามารถ RUN โปรแกรมผาน Appserv ได 
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4.4 วิธีการใชงานเว็บไซต 

 เขาไปที่โปรแกรมเว็บบราวเซอร Chrome ที่ชอง URL ใหใส localhost/safety/index.php  

แลวจึงกด Enter ตรง safety คือชื่อโฟลเดอรไฟลงานของโปรแกรม 

 
 

รูปท่ี 4.22 แสดงหนา Index ที่เขาโดย localhost/safety/index.php  

 

 
 

รูปท่ี 4.23 แสดงหนา Home 
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รูปท่ี 4.24 แสดงหนา Payment 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.25 แสดงหนา Category 
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รูปท่ี 4.26 แสดงหนา About Us 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.27 แสดงหนา Contact Us  
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รูปท่ี 4.28 แสดงหนา Delivery 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.29 แสดงสวนที่แสดงสินคาในหนา Home 
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รูปท่ี 4.30 แสดงหนารายละเอียดสินคา 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.31 แสดงหนาตะกราสินคา 
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รูปท่ี 4.32 แสดงหนายืนยันการสั่งซื้อ 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.33 แสดงหนา Login 
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รูปที่ 4.34 แสดงหนา Register 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ผูเขาใชสามารถสั่งซื้อไดสินคาแบบออนไลนไดจริง 

2. ผูเขาใชสามารถสมัครสมาชิกไดจริง 

3. ผูเขาใชสามารถเลือกวิธีการชําระได 

4. ผูเขาใชงานสามารถใบเสร็จไดจริง 

5. ผูใชงานสามารถรับรูสถานะจัดสงได 

6. ผูดูแลสามารถดูแกไขขอมูล ของผูใชงานและการสั่งซื้อได 

7. ผูดูแลสามารถ เพิ่มลบแกไข สินคาได 

 

สรุปผลขนาดของโปรแกรม 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 

ลําดับท่ี ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

1 about us.php 9  kb แสดงหนาเกี่ยวกับเรา 

2 add_product.php 7  kb แสดงหนาเพิ่มสินคา 

3 admin.php 16 kb แสดงหนาแอดมิน 

4 cart.php 8  kb แสดงหนาตะกราสินคา 

5 category.php 9  kb แสดงหนาหมวดหมูสินคา 

6 check_login.php 1  kb ตรวจสอบการเขาสูระบบ 

7 confirm.php 6  kb แสดงหนายื่นยันการสั่งซื้อ 

8 contactus.php 7  kb แสดงหนาติดตอเรา 

9 d_history.php 8  kb แสดงหนาคนหารายละเอียดที่สั่งซื้อ 

10 delete.php 2  kb ลบขอมูลสินคา 

11 delivery.php 7  kb แสดงหนาวิธีการจัดสง 

12 edit_order.php 16 kb แสดงหนาแกไขการสั่งซื้อ 

13 edit_upload.php 6  kb แสดงหนาแกไขขอมูลสินคา 
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ลําดับท่ี ชื่อไฟล ขนาด หมายเหต ุ

14 from edit member.php 7  kb แสดงหนาแกไขขอมูลสมาชิก 

15 from edit order.php 7  kb แสดงหนาแกไข ขอมูลการสั่งซื้อ 

16 history.php 12 kb แสดงหนาประวัติสั่งซื้อ 

17 home.php 13 kb แสดงหนาหลักของเว็บไซต 

18 index.php 1   kb แสดงหนาแรกของเว็บไซต 

19 login.php 3   kb แสดงหนา Login 

20 logout.php 1   kb ฟงคชั่นในการ Logout 

21 payment.php 10  kb แสดงหนาวิธีการชําระ 

22 product_detail.php 8   kb แสดงหนารายละเอียดสินคา 

23 register.php 4   kb แสดงหนาสมัครสมาชิก 

24 save_register.php 2   kb ฟงคชั่นในการบันทึกขอมูลสมาชิก 

25 saveorder.php 3   kb ฟงคชั่นในการบันทึกขอมูลสั่งซื้อ 

26 show product.php 11 kb แสดงหนาตารางขอมูลสินคาทั้งหมด 

27 showproduct_type.php 11 kb แสดงหนาแสดงสินคาแบบแยกประเภท 

28 upload.php 1   kb ฟงคชั่นในการบันทึกภาพสินคา 

29 userpage.php 13  kb แสดงหนาสําหรับผูใชงาน 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ตอ) 
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ขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1. ขนาดของอักษร และชนิดของตัวอักษร font 

2. สมาชิกกลุมไมมีประสบการณในการทําระบบงาน 

3. สมาชิกในกลุมไมมีความคิดใหมๆในการออกแบบโปรแกรม 

4. สมาชิกในกลุมใชเวลาในการแกปญหาโปรแกรม นานกวาที่คาดหวัง 

5. การทําเว็บไซตโดยไมไดเปนไปตามที่ไดวางองคประกอบไว 

6. การออกแบบงานเสร็จไมไดตามที่คาดหวังเอาไว 

 

ขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1. คอมพิวเตอรที่ใชงานน้ันมีการผิดปกติในบางคร้ัง เชน โปรแกรมคาง เปนตน 

2. เมื่อตรวจสอบระบบไดเกิดความผิดพลาดบอยคร้ังกับขอมูล 

3. เมื่อมีการแกไขเอกสารหรือระบบงานก็ตองแกไขไฟลงานทั้งหมด 

 

5.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. ปญหาเกี่ยวกับการแกไขไฟลงานและระบบ 

2. ปญหาเกี่ยวกับเวลาที่ไมตรงกันในสมาชิกกลุม 

3. ปญหาในการใชระยะเวลาสวนใหญกับการแกไขขอผิดพลาดในระบบ 

4. ในการดําเนินงานเน่ืองจากสมาชิกในกลุมยังขาดประสบการณในการทําระบบและ

ประกอบกับขาดการวางแผนทั้งระยะเวลาและการทําระบบจึงมักทําใหเกิดขอผิดพลาด 
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5.3 สรุปการดําเนินงานจริง  

 

ตารางท่ี 5.2  สรุปเวลาดําเนินการจริง 

 

หมายเหตุ  เสนสีดําหมายถึงระยะเวลาที่กําหนด 

   เสนสีแดงหมายถึงระยะเวลาการทํางานจริง 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                
11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ รอบท่ี 

1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน)  

                
14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 
21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลนเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษารวม 

                
18-30 มิถุนายน 62 

สงบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 

                
17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 50%                 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 

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

สงความคืบหนา 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                  2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 4                 2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ                 26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินจริง 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา(บาท) 

1 กระดาษDouble A A4 2 รีม 250 บาท 

2 หมึกเคร่ือง Printer 1 ชุด 50 บาท 

3 คาเย็บเลมเอกสาร 1 เลม 200 บาท 

4 คาลงโปรแกรม Abode ทั้งหมด 1 แผน 100 บาท 

5 คาหนังสือ 1 เลม 280 บาท 

6 คาเดินทาง - 300 บาท 

รวมเปนเงิน 1280 บาท 

 

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินจริง 
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ประวัติผูจัดทํา 

 

นายวรเชษฐ เทพแถม เกิดเมื่อวันที่  6 มีนาคม 2542  สําเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนมัธยมดานสําโรง 

สมุทรปราการ เมื่อปการศึกษา 2556 ทําการศึกษาตอที่โรงเรียน

มัธยมดานสําโรงจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย เมื่อป

การศึกษา 2559 จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 

6  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2561   ปจจุบันอาศัย อยู

บานเลขที่ 66/109 หมู 4 ซ. นารถสุนทร ต.บางเมือง ใหม อ.เมือง 

สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 

เบอรโทรศัพท  098-2634662 

E-mail : seratear03@gamil.com 

Line ID: seratear 

 

 

นายชวลิต ยาประดิษฐ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2533 สําเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนบางวัดครุนอก เมื่อป

การศึกษา 2547 จบการศึกษาการประกอบวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร ปการศึกษา 2550 ปจจุบันกําลัง

ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  (ปวส. )  ที่                         

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2561   

ปจจุบันอาศัย อยูบานเลขที่ 77 หมู 7 อ.บางครุ อ.พระประแดง  

จ.สมุทรปราการ 10270 

เบอรโทรศัพท  098-3434128 

E-mail : skyzonepetun@gmail.com 

Line ID: skyzone99 

 

 

 

 

 



 
ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639  ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต           ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905  ระดับ ปวส. 2/32 

  

มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซต ธุรกิจออนไลน ( E-Commerce ) 

ชื่อโครงการภาษาไทย   ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณเชฟต้ี 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ   E-Commerce For Safety equipment 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารยสุมลฑา สุขสวัสด์ิ 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

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

                                               (นายวรเชษฐ เทพแถม) 

                                                                                                                หัวหนากลุมโครงการ 
 

            ผาน                     ไมผาน         

ความคิดเห็นคณะกรรมการ 

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

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

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

      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 
 



  

 
ATC.0201 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษารวมโครงการ 

เรียน อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต                     ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905    ระดับ ปวส. 2/32 

  

มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร มาเปนที่ปรึกษารวมโครงการของ

กลุมขาพเจา ซึ่งไดจัดทําโครงการประเภท เว็บไซต ธุรกิจออนไลน ( E-Commerce ) ชื่อโครงการภาษาไทย 

ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณเชฟต้ี 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวขอโครงการมาดวย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

                      (นายวรเชษฐ เทพแถม)                                                     (นายชวลิต ยาประดิษฐ) 

 

 

 
 

 

             

 

 

 

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

                                                               (อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร) 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 1) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต         ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905    ระดับ ปวส. 2/32  

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซตธุรกิจออนไลน (E-Commerce)  

ชื่อภาษาไทย ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณเซฟต้ี 

ชื่อภาษาอังกฤษ E-Commerce For Safety Equipment 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยสุมลฑา  สุขสวัสด์ิ 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

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

     

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

                                                  (นายวรเชษฐ  เทพแถม) 

                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ  

 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 2) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต         ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905    ระดับ ปวส. 2/32  

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซตธุรกิจออนไลน (E-Commerce)  

ชื่อภาษาไทย ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณเซฟต้ี 

ชื่อภาษาอังกฤษ E-Commerce For Safety Equipment 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยสุมลฑา  สุขสวัสด์ิ 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

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

     

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

                                                  (นายวรเชษฐ  เทพแถม) 

                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ  

 



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทึกรายงานความคืบหนา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณเซฟต้ี 

E-Commerce For Safety Equipment 

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

ท่ีปรึกษาหลักโครงการ อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร        

ลําดับ รายการ วัน/เดือน/ป อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม 

ภาคเรียนที่ 1/2561 

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

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

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

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

5 สงเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

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

  

6 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 50% ....../....../......   

7 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 60% ....../....../......   

8 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 80% ....../....../......   

ภาคเรียนที่ 2/2561 

9 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

10 สงเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการนําเสนอ โปรแกรมโครงการ 

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

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

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

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

14 สงซีดี ....../....../......   

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

 



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 1 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต         ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต ธุรกิจออนไลน  (E-Commerce) 

เร่ือง  ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคา อุปกรณเชฟต้ี 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา        สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 2 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต         ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต ธุรกิจออนไลน  (E-Commerce) 

เร่ือง  ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคาอุปกรณเชฟต้ี 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา        สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 3 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต         ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต ธุรกิจออนไลน  (E-Commerce) 

เร่ือง  ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคาอุปกรณเชฟต้ี 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา        สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 4 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต         ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต ธุรกิจออนไลน  (E-Commerce) 

เร่ือง  ระบบขายสินคาออนไลน ประเภทสินคาอุปกรณเชฟต้ี 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา        สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



  

                                                              ATC.06 

 

ขออนุญาตอาจารยท่ีปรึกษารวมจัดทําเอกสาร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 26  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขออนุญาตจัดทําเอกสาร บทที่ 4-5 

เรียน อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639  ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต                     ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905  ระดับ ปวส. 2/32 

 

 มีความประสงคจะขอจัดทําเอกเอกสาร บทที่ 4-5 เน่ืองจากไดจัดทําโปรแกรมเสร็จสมบูรณตาม

วัตถุประสงคเรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

                 (นายวรเชษฐ เทพแถม)                                    (นายชวลิต ยาประดิษฐ) 
 

             

 

 

 

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

                                                   (อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร) 
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