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บทคัดยอ 

ระบบขายสินคาออนไลน (E-commerce) ประเภทเว็บไซตขายเคร่ืองประดับสุภาพสตรีวัตถุประสงค

ของโครงการจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชในการซื้อสินคาออนไลน ประหยัดเวลา

ในการเดินทาง และมีระบบการซื้อสินคาที่มีความทันสมัยและใชงานไดงาย 

 เว็บไซตขายสินคาออนไลน ประเภทเคร่ืองประดับสุภาพสตรีมีระบบการสมัคร

สมาชิกและมีการ Login เขาระบบเพื่อทําการสั่งซื้อสินคา มีระบบซื้อสินคาที่งานไดอยางงายดายมี

การบอกวิธีการสั่งซื้อสินคาและวิธีการชําระเงินเมื่อสั่งซื้อสินคาอยางครบถวน 

 ผูเขาใชระบบจะสามารถไดรับสินคาที่ตนเองซื้อไดอยางครบถวนในเว็บไซตยังมี

สินคาใหผูเขาใชสามารถเลือกไดอยางมากมาย ผูใชยังสามารถไดรับความรูความเขาใจในการใช

สินคาของเราไดงายและเขาใจยิ่งขึ้นอีกดวย 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการ “เว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภท เคร่ืองประดับสุภาพสตรี” น้ีสําเร็จลงไดดวย

ความกรุณาของ อาจารยสุมลฑา สุขสวัสด์ิ และอาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน ที่ปรึกษาโครงการ ที่ไดให

คําปรึกษาแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา คณะ

ผูจัดทํารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 

ที่น้ี 

คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณคุณผูบริหาร คณะอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่คอยสนับสนุนและสนอแนะใหการดําเนินงานในคร้ังน้ีสําเร็จจน

บรรลุวัตถุประสงค 

ทายที่สุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาติพี่นองทุกทานที่ใหกําลังใจ และ 

ใหโอกาสทางการศึกษาแกคณะผูจัดทําและขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ไดใหความชวยเหลือ

ดวยดีตลอดมา 
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คํานํา 

 

 การจัดทําโครงการน้ี เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ 3204-8501  หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการประเภทเว็บไซตขายสิ

คาออนไลนประเภท เคร่ืองประดับสุภาพสตรีโดยมีการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลงานแกผูที่

สนใจในการสั่งซื้อสินคาออนไลน  

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวย การสมัครสมาชิก การเลือกซื้อ

สินคา การชําระเงินผานทางชองทางตาง ๆ เพื่อใหผูที่สนใจเขาไปเลือกซื้อสินคาไดอยางสะดวก

รวมถึงยังสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบอาชีพ

เพื่อหารายไดเสริมอีกดวย 

 หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผู จัดทํา ขออภัยไว ณ ที่ น้ี และจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป  
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1. การทําใหบรรลุการขายเคร่ืองประดับสุภาพสตรีออนไลน 

2. เพื่อการสืบคนขอมูลของเคร่ืองประดับสุภาพสตรี 

3. เพื่อนําทักษะการศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน 

4. เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานในแบบกลุม 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. สามารถสมัครสมาชิกได 

2. สามารถ Log-in เขาสูระบบสมาชิกได 

3. สามารถสั่งซื้อสินคาผานทางเว็บไซตได 

4. สามารถจัดการกับสินคาภายในรานดวยฐานขอมูลที่สรางได 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดพัฒนาเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภทสินคาเคร่ืองประดับสุภาพสตรี 

2. ไดพัฒนาทักษะการสรางเว็บไซตขายสินคาออนไลนประเภทสินคาเคร่ืองประดับ

สุภาพสตรี 

3. ไดทางเลือกในการขายสินคาประเภทสินคาเคร่ืองประดับสุภาพสตรี 

4. ไดชวยกระตุนการตลาดของประเภทเคร่ืองประดับสุภาพสตรี 
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1.5 แผนการดําเนินงาน  

 

ตารางท่ี 1.1 แผนการดําเนินงาน 

 

 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 
                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ 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 61 ธันวาคม 61 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                 6-19 มกราคม 63 

สงบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ                 26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช     

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชสรางระบบเว็บไซต 

2. ภาษา PHP ใชเขียนคําสั่งฐานขอมูล 

3. Appserv v.2.5.10 ใชสรางฐานขอมูล 

4. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อใชออกแบบโลโกและแบนเนอร  

 

  1.7 งบประมาณในการดําเนินงาน  

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณในการดําเนินงาน 

 

 

 

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 150 บาท 

5 แผน CD  1 แผน 40 บาท 

6 คารูปเลม 1 เลม 200 บาท 

รวมเปนเงิน 1,210 บาท 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานในปจจุบัน  

เร่ิมตน

เขาสู เวบ็ไซต

ล็อคอิน

สมคัรสมาชิก

กรอกขอมูล

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก

เขาสูระบบ

เลือกสินคา

ซ้ือสินค า

คาํนวนราคาสินค า

ยืนยนัการส ั่งซ้ือ

แสดงใบเสร็จ

จบการทาํงาน

บนัทึกขอมูล

ไม

ใช

 
 

รูปท่ี 2.1 Flow chart ระบบงานปจจุบัน 
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ปจจุบันเว็บไซตที่เกี่ยวกับการขายสินคาออนไลนตาง ๆ มีจํานวนมากและมีการขายผาน

ชองทางอินเทอรเน็ตเปนสวนมาก แตละเว็บไซตก็เสนอรูปแบบไมเหมือนกัน มีความแปลกใหม

แตกตางกันไป และมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งดาน การคมนาคม และดาน

การติดตอสื่อสาร Internet จึงเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการ

ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ Social Network รวมไปถึงการติดตอซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตตาง ๆ 
  การซื้อขายปจจุบันผูซื้อบางกลุมมีความตองการสินคาที่หาไดยาก หรือสินคาที่มาจาก

ตางประเทศ จึงใหยากตอการซื้อสินคา และสินคาบางชนิดก็เปนสินคาที่ยังไมไดรับความนิยมทาง

ทองตลาด จึงทําใหการซื้อขายทางทองตลาดน้ันหาไดยาก หรือในบางกรณีสินคาที่ตองการอยูไกล

จากที่อยูอาศัยจากผูซื้อทําใหการคมนาคมเปนไปไดยาก จึงทําใหการซื้อขายสินคาผานเว็บไซต  

หรือระบบ E-Commerce เขามาชวยเปนตัวเลือกในการซื้อขายสินคา โดย E-Commerce มีชื่อที่แปล

เปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํา

นิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเปนคําอธิบายไวอยางเปนทางการ ในภาครวม

น้ัน E-Commerce ในที่รูจักกันทั่วไป คือการซื้อขายสินคาผานเว็บไซต ที่กําลังไดรับความนิยมเปน

อยางมาก แตก็มีชองโหวมากมายในการซื้อขาย ผานเว็บไซต ยกตัวอยางเชน การโกงลูกคา โดย

ผูขายใหผูซื้อโอนเงินผานทางธนาคารเขาบัญชีกอนไดรับสินคา จากน้ันผูขายก็ไมทําการสงสินคาให

ลูกคาตามที่กําหนดไว ทําใหลูกคาสวนใหญไมคอยไววางใจที่จะทําการซื้อขาย ผานเว็บไซต จึงตอง

มีระบบการกระทําที่ทําใหลูกคาไววางใจในการซื้อขาย เชน สามารถเช็คประวัติของผูขาย สามารถ

ติดตอผูขายไดโดยตรง โดยมีเบอรโทรศัพทและที่อยูจริงตามบัตรประชาชนกํากับ มีการออกใบเสร็จ 

ใบซื้อขาย และใบสงของ เปนหลักฐานแกลูกคาเพื่อความมั่นใจของลูกคาในการซื้อขาย 

 การขายสินคาผานเว็บไซตคือ การทําใหลูกคามั่นใจ และไววางใจผูขายสินคามากที่สุด 

คณะผูจัดทําจึงไดจัดทําระบบขายสินคาออนไลน ที่มีระบบการขายที่มาตรฐาน ตรวจสอบไดทุก

ข้ันตอนในการทํางานมีการออกใบเสร็จยืนยันในการซื้อสินคาใหแกลูกลูกคาผานชองทาง E-mail 

Line  Facebook  มีระบบสมาชิกที่จะทําใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีการสง SMS เขา

โทรศัพทมือถือ ของผูซื้อเมื่อโอนเงินเขาบัญชีโดยอัตโนมัติ หากผูซื้อตองการที่จะสอบถาม

รายละเอียดสินคาแกผูขาย ก็สามารถทําการสอบถามไดทันทีผานหนา Chat ในระบบของเราตลอด

ระยะเวลาในการทํางานที่กําหนดไว หากนอกเวลางาน สามารถฝากขอความไวหรือ โทรมา

สอบถามไดตลอด 24 ชั่วโมง จึงทําใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคาอยางแนนอน 
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2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

1. ความไมปลอดภัยของขอมูลขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบนอินเทอรเน็ตขอมูลบน

บัตรเครดิตอาจถูกดักฟงหรืออานเพื่อเอาชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตไปใชโดยที่เจาของ

บัตรเครดิตไมรูไดการสงขอมูลจึงตองมรการพัฒนาวิธีการเขารหัสที่ซับซอนหลายขั้นตอน

เพื่อใหขอมูลของลูกคาไดรับความปลอดภัยสูงสุด  

2. E-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทําใหรัฐบาลตองเขามากําหนดมาตรการเพื่อให

ความคุมครองกับผูซื้อและผูขายขณะเดียวกันมาตรการมนเร่ืองระเบียบที่จะกําหนดขึ้นตอง

ไมขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี  

3. การที่ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเปนบุคคลเด่ียวกับที่แจงสั่งซื้อสินคาหรือไม

มีความสามารถในการที่จะจายสินคาและบริการ 

4. ผูซื้อไมมั่นใจเร่ืองการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคลเชน ไมมั่นใจวาจะมี

ผูนําหมายเลขบัตรเครดิตไปใชประโยชนในทางที่มิชอบ 

 

2.3 การวิเคราะหและความตองการของระบบใหม 

1. มีการใสรหัสประจําตัวประชาชนของผูสมัครและของเจาของบัตรเครดิต เพื่อใหไมเกิด

ความเสี่ยงในการใชบัตรเครดิต ที่ถูกขโมยมาเพื่อการซื้อสินคา 

2. มีการศึกษากฎระเบียบและขอบังคับของรัฐบาล เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง และยังใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีขึ้นอยูเร่ือย เพื่อใหเปนการพัฒนาระบบและไมขัดขวางการพัฒนา

ของเทคโนโลยี 

3. ในขั้นตอนการซื้อสินคา จําเปนตองใหลูกคาทําการโอนเงินเขาบัญชีกอนที่จะจัดทําการสง

สินคาใหลูกคา แลวการสั่งซื้อสินคาจําเปนตองใหมีการ Login เขาสูระบบของเรากอนถึงจะ

สามารถซื้อสินคา สั่งซื้อสินคาได น่ันทําใหมั่นใจไดวาลูกคาคนไหนเปนคนสั่งสินคา         

เพราะลูกคาไดมีการ Login ในระบบแลวน่ันเอง 

4. มีการปองกันการเขาถึงของระบบเพื่อไมใหใครเขามานําขอมูลสวนตัวของลูกคาออกไปได 

และทางผูดูแลไมมีการกระทําแบบน้ันได 
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2.4 ทฤษฏีและรบบงานท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเว็บไซต 

ความหมายของเว็บไซตและองคประกอบตางๆ 

 เว็บไซต (Website) หมายถึง หนาเว็บเพจที่จัดทําขึ้น เพื่อนําเสนอขอมูลตางๆ ผานทาง

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยจะมีหนาเว็บเพจหลายๆ หนาที่เชื่อมโยงเขากับไฮเปอรลิ้งค 

เพื่อใหสามารถเปดไปยังหนาเพจตางๆ ไดอยางงายดายและถูกจัดเก็บไวใน (เวิลดไวดเว็บ) โดย

เว็บไซตสวนใหญน้ันก็มีทั้งเว็บไซตที่เปดใหเขาชมไดฟรี และเว็บไซตที่ตองสมัครสมาชิกและเสีย

คาบริการ จึงจะเขาใชงานเว็บได ซึ่งขอมูลในเว็บก็จะมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยูกับความตองการ

นําเสนอของเจาของเว็บไซต การเรียกดูเว็บไซตจะเรียกดูผานทางซอฟตแวร ในลักษณะของ

เบราวเซอร เว็บเบราวเซอร (Web browser) คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการทองเว็บ และมีการ

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศตางๆ ดวยภาษาเฉพาะ เชน ภาษา HTML ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเปน

เคร่ืองมือที่ใชในการติดตอกับเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เรียกวาเวิลดไวดเว็บ นอกจากน้ียัง

สามารถดูเอกสารในเว็บเซิรฟเวอรได ไมวาเว็บเหลาน้ันจะแสดงขอมูลในลักษณะของภาพ ระบบ

มัลติมีเดีย รูปภาพหรือขอความ ในปจจุบันเว็บเบราวเซอรที่รองรับระบบ HTML 5 สามารถอาน 

CSS 3 ไดอยางสวยงาม และกําลังไดรับความนิยมมากที่สุด 

 

          
 

รูปท่ี 2.2 รูปภาพเว็บเบราวเซอรตาง ๆ 
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โฮมเพจ (Home Page) ก็คือหนาแรกของเว็บไซตเมื่อเปดเขาไปยังเว็บไซตใดเว็บไซตหน่ึง 

โดยหนาแรกน้ีจะรวมเมนูและเร่ืองราวตางๆ ไวมากมาย ซึ่งก็มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะหาก

หนาแรกมีการออกแบบไดอยางสวยงามและจัดหนาอยางเปนระเบียบก็จะทําใหผูชมเกิดความสนใจ

และอยากเขาชมเว็บมากขึ้นเว็บเพจ (Web Page) ก็คือหนาเอกสารตางๆ ที่อยูในรูปของ HTML โดย

จะนําเสนอขอมูลหรือเร่ืองราวตางๆ เปนหนาๆ ไป และใชการเชื่อมโยงเพื่อใหสามารถคลิกไปหนา

เว็บเพจแตละหนาไดงายขึ้นเว็บ Static คือเว็บที่แสดงผล เพื่อใหความรูหรือขอมูลแกผูเขาชมเว็บ

เพียงอยางเดียว ไมสามารถโตตอบหรือรับสงขอมูลกับผูที่เขาชมเว็บได ซึ่งสวนใหญแลวเว็บไซต

ประเภทน้ี ก็จะเปนเว็บ Gallery รูปภาพ เว็บของบริษัทหรือองคกรตางๆ และเว็บใหความรูทั่วไป 

เว็บ Dynamic เปนเว็บไซตที่สามารถตอบโต และรับสงขอมูลระหวางผูเขาชมกับเว็บไซต

ได ซึ่งเว็บเหลาน้ีสวนใหญก็จะมีระบบเว็บบอรด รวมไปถึง Social Media ประเภทตางๆ มีการ

สมัครสมาชิก หรือเปนเว็บขายสินคาออนไลนที่มีระบบแชทกับผูขาย เปนตน 

Web Service เปนบริการดานขอมูล ที่สามารถดึงขอมูลของอีกเว็บหน่ึงไปแสดงผลในอีก

เว็บหน่ึงได 

Hosting เปนพื้นที่ของคอมพิวเตอรแมขาย ที่ทางผูใหบริการไดทําการจัดสรรมาใหเชา 

โดยสวนใหญจะมีการใหเชาเปนแบบรายเดือน รายปหรือตามแตผูใหบริการกําหนด 

อินเตอรเน็ต (Internet) เปนตัวกลางในการเชื่อมตอใหผูคนสามารถทองเว็บไซตตางๆ ได

อยางงายดาย และชวยใหกลุมองคกร ธุรกิจหรือบริษัทสามารถนําเสนอขอมูลของตนไดดี 

ประโยชนของการทําเว็บไซต ประโยชนของการทําเว็บไซต ไมเพียงแตมีประโยชนใน

การนําเสนอขอมูล ใหกับผูใชงานไดทราบเทาน้ัน แตยังมีประโยชนอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดแก ขยาย

ชองทางในการขายสินคาและบริการ ซึ่งสามารถเขาถึงกลุมลูกคาที่ตองการไดมากขึ้น และไมตอง

เสียคาใชจายที่สูงเกินไป สําหรับการทําธุรกิจรานคาออนไลนหรือขายของบนเว็บไซต จะทําใหมี

หนารานเปนของตัวเอง ซึ่งก็คือโฮมเพจ และเปนการเปดตัวสินคาสูตลาดโลก เปนการเสริมสราง

ภาพลักษณะขององคกร รานคาและบริษัท ใหมีความนาเชื่อถือและทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีความเปน

สากล ดวยชองทางการติดตอลูกคาที่หลากหลาย ทั้งอีเมลล Facebook Line และอ่ืนๆ เพิ่มความ

สะดวกใหกับกลุมผูบริโภค โดยสามารถซื้อสินคาหรือบริการผานทางเว็บไซตไดตลอดเวลา ชวย

โฆษณาบริษัท องคกรและสินคาใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทํา

หนาที่ในการสงเสริมการขาย และบริการของบริษัท ชวยยกระดับมาตรฐานในการซื้อขายระหวาง

ประเทศ และสามารถเสริมสรางธุรกิจใหมีความแข็งแรงไดดี 

ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต นอกจากการสรางเว็บไซตขึ้นมาแลว ก็ตองมีการพัฒนา

เว็บไซตบอยๆ เพื่อใหมีความทันสมัยและทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ โดยมีขั้นตอนใน

การพัฒนาเว็บไซตดังน้ี กําหนดวัตถุประสง ควาตองการพัฒนาเว็บไซตอยางไรบาง เนนเน้ือหา
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เว็บไซตเกี่ยวกับอะไร และพัฒนาในสวนไหนอยางไร กําหนดกลุมเปาหมาย ที่ตองการใหเขาชมเว็บ

มากที่สุด เพื่อจะไดเลือกวิธีการนําเสนอ การใชกราฟก รูปภาพและโทนสีไดอยางเหมาะสม เตรียม

แหลงขอมูล ที่จะนําเน้ือหาสาระมานําเสนอ ซึ่งแหลงขอมูลเหลาน้ีจะตองมีความนาเชื่อถือและ

ครบถวนสมบูรณ เตรียมบุคลากร ที่มีความสามารถในดานการพัฒนาเว็บไซตใหพรอม โดยจะมีกี่

คนก็ไดขึ้นอยูกับวาตองการบุคลากรดูแลในดานใดบาง เตรียมทรัพยากร ที่จําเปนตองใชสําหรับการ

พัฒนาเว็บไซต เชน โปรแกรมตางๆ 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

ข้ึนมา โดยมีแมแบบที่มาจากภาษา SGML โดย HTML จะเปนภาษาในการสรางเว็บที่สามารถ

เรียนรูและทําความเขาใจไดงาย ซึ่งในปจจุบันก็มีการนํามาใชกันอยางแพรหลายและมีการพัฒนา

และกําหนดมาตรฐานจากองคกร World Wide Web Consortium (W3C) 

CSS คืออะไร CSS คือ ภาษาที่ใชสําหรับตกแตงเอกสาร HTML/XHTML ใหมีหนาตา 

สีสัน ระยะหาง พื้นหลัง เสนขอบและอ่ืนๆ ตามที่ตองการ CSS ยอมาจาก Cascading Style Sheets 

มีลักษณะเปนภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถูกกําหนดมาตรฐานโดย 

W3C เปนภาษาหน่ึงในการตกแตงเว็บไซต ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

 

รูปท่ี 2.3 รูปภาพภาษาCSS 
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ประโยชนของ CSS มีประโยชนอยางหลากหลาย ซึ่งไดแก ชวยใหเน้ือหาภายในเอกสาร HTML มี

ความเขาใจไดงายขึ้นและในการแกไขเอกสารก็สามารถทําไดงายกวาเดิม เพราะการใช CSS จะชวย

ลดการใชภาษา HTML ลงไดในระดับหน่ึง และแยกระหวางเน้ือหากับรูปแบบในการแสดงผลได

อยางชัดเจน ทําใหสามารถดาวนโหลดไฟลไดเร็ว เน่ืองจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทําให

ไฟลมีขนาดเล็กลง สามารถกําหนดรูปแบบการแสดผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ใหมีการ

แสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหนาหรือในทุกๆ หนาได ชวยลดเวลาในการปรับปรุงและทําใหการ

สรางเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังสามารถควบคุมการแสดงผล ใหคลายหรือ

เหมือนกันไดในหลาย Web Browser ชวยในการกําหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะกับ

สื่อตางๆ ไดเปนอยางดี ทําใหเว็บไซตมีความเปนมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถ

รองรับการใชงานในอนาคตไดดี 

โดเมน คืออะไร โดเมเนม (Domain Name) คือ ชื่อที่จะใชระบุลงไปในคอมพิวเตอรเพื่อให

สามารถคนหาไดในโดเมนเนมซีสเทม โดยการต้ังชื่อโดเมนน้ัน จะตองเปนชื่อที่งายตอการจดจํา 

เพื่อใหสามารถเขาใชงานไดงายขึ้น เงื่อนไขในการต้ังชื่อโดเมนเนม จะตองมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

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

หรือตัวเล็กก็ถือวาเหมือนกัน 

สวนประกอบตาง ๆ ของเว็บไซต 

สวนประกอบ ตางๆของเว็บไซต สวนประกอบของหนาเว็บเพจ   แบงออกเปน 3 สวนหลักๆ 

คือ 

 -  สวนหัวของเว็บเพ็จ  (Page Header)  เปนสวนที่อยูตอนบนสุดของหนา และเปนสวนที่

สําคัญที่สุดของหนา เพราะเปนสวนที่ดึงดูดผูชมใหติดตามเน้ือหาภายในเว็บไซต มักใสภาพ 

กราฟฟกเพื่อสรางความประทับใจ สวนใหญประกอบดวย โลโก  (Logo)  เปนสิ่งที่เว็บไซต

ควรมี เปนตัวแทนของเว็บไซตไดเปนอยางดี และยังทําใหเว็บนาเชื่อถือ , ชื่อเว็บไซต , เมนูหลักหรือ

ลิงค  (Navigation Bar)  เปนจุดเชื่อมโยงไปสูเน้ือหาของเว็บไซต 

2. สวนของเน้ือหา  (Page Body)  เปนสวนที่อยูตอนกลางของหนา ใชแสดงขอมูลเน้ือหา

ของเว็บไซต  ซึ่งประกอบดวยขอความ , ตารางขอมูล ภาพกราฟก วีดีโอ และอ่ืน ๆ และอาจมีเมนู

หลัก หรือเมนูเฉพาะกลุมวางอยูในสวนน้ีดวย สําหรับสวนเน้ือหาควรแสดงใจความสําคัญที่เปนหัว

เร่ืองไวบนสุด ขอมูลมีความกระชับ ใชรูปแบบตัวอักษรที่อานงาย และจัด Layout ใหเหมาะสมและ

เปนระเบียบ 

3. สวนทายของหนา (Page Footer) เปนสวนที่อยูดานลางสุดของหนา จะมีหรือไมมีก็ได  มัก

วางระบบนําทางที่เปนลิงคขอความงาย ๆ และอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาภายใน
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เว็บไซต เชน เจาของเว็บไซต, ขอความแสดงลิขสิทธิ์ , วิธีการติดตอกับผูดูแลเว็บไซต , คําแนะนํา

การใชเว็บไซต เปนตน 

โดยปกติสวนหัวและสวนทายมักแสดงเหมือนกันในทุกหนาของเว็บเพจ 

สวนประกอบยอยอ่ืน ๆ ที่จําเปน 

 1. Text  เปนขอความปกติ โดยเราสามารถตกแตงใหสวยงามและมีลูกเลนตาง ๆ ดังเชน

โปรแกรมประมวลคํา 

2. Graphic  ประกอบดวยรูปภาพ ลายเสน ลายพื้น ตางๆ มากมาย 

3. Multimedia  ประกอบดวยรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และแฟมเสียง 

4. Counter  ใชนับจํานวนผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บเพจของเรา 

5. Cool Links  ใชเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจของตนเองหรือเว็บเพจของคนอ่ืน 

6. Forms  เปนแบบฟอรมที่ใหผูเขาเยี่ยมชม กรอกรายละเอียด แลวสงกลับมายังเว็บเพจ 

7. Frames  เปนการแบงจอภาพเปนสวน ๆ แตละสวนก็จะแสดงขอมูลที่แตกตางกันและ

เปนอิสระจากกัน 

8. Image Maps  เปนรูปภาพขนาดใหญที่กําหนดสวนตาง ๆ บนรูป เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บ

เพจอ่ืน ๆ 

9. Java Applets  เปนโปรแกรมสําเร็จรูปเล็ก ๆ ที่ใสลงในเว็บเพจ เพื่อใหการใชงานเว็บ

เพจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นอกจากสวนประกอบดังกลาวแลว องคประกอบที่นิยมใสไวในเว็บเพจอีก 2 สวน ไดแก 

สมุดเยี่ยม (guestbook)  และเว็บบอรด  (webboard)  ที่ชวยใหเว็บเพจกลายเปนสื่อที่มีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูใชกับผูสรางและระหวางผูใชดวยกันเอง 

ขอมูลเกี่ยวกับประเภทโครงการ E-Commerce 

ความหมายของE-Commerce 

ในปจจุบัน โลกออนไลนมีผลตอการใชชีวิตของคนเราอยางมาก การทําธุรกิจก็ตอง

ปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมผูบริโภค จึงมีรานคาที่กาวเขาสูโลก E-Commerce (อีคอมเมิรซ) กันมาก

ขึ้น การศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลนและกลยุทธการตลาดในการโปรโมทสินคา

ผานอินเตอรเน็ตจึงเปนเร่ืองสําคัญ ที่จะทําใหสามารถขายสินคาและเอาชนะคูแขงที่มีจํานวนมากได 

  

 

 

 

 



                        13 

E-Commerce คืออะไร 

E-Commerce ยอมาจากคําวา Electronic Commerce แปลเปนภาษาไทยไดวา การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส คือการทําธุรกิจโดยซื้อขายสินคาหรือโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่นิยมคือ วิทยุ 

โทรทัศน และที่มีการใชงานมากที่สุดในปจจุบันก็คืออินเทอรเน็ต โดยสามารถใชทั้งขอความ เสียง 

ภาพ และคลิปวิดีโอในการทําธุรกิจได การทํา E-commerce สามารถเขาถึงลูกคาไดกวางขวางและทํา

ใหลดคาใชจายตางๆ 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 การติดตอซื้อ

ขายระหวางผูบริโภคดวยกันเอง กลาวคือ ผูบริโภคที่ไมไดประกอบธุรกิจประกาศขายสินคาของ

ตนเอง และผูบริโภคอีกคนก็สนใจสั่งซื้อไป การประกาศขายน้ีสวนใหญทําผานอินเทอรเน็ตเพราะมี

พื้นที่ใหติดตอซื้อขายไดสะดวก รวมถึงหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันไดงายอีกดวย 

ภาครัฐกับประชาชน หรือ จีทูซี (G-to-C = Government to Consumer) คือ การใหบริการ

จากทางภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต เชน การคํานวณและเสียภาษีผาน

อินเทอรเน็ต การดาวนโหลดแบบฟอรมเพื่อลงทะเบียนตางๆ ผานทางเว็บไซต 

ทําไมจึงควรทํา E-Commerce 

ปจจุบัน ผูคนสามารถเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ในโลกออนไลนไดอยางสะดวก

รวดเร็ว และการใชงานอินเตอรเน็ตถือไดวาเปนกิจกรรมหลักในชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญ 

ไมวาจะเปนการเลนโซเชียลมีเดีย คนหาขอมูล เช็คอีเมล ดูโทรทัศนหรือฟงเพลงออนไลน เปนตน 

ทําใหหลายธุรกิจจึงหันมาทํา E-Commerce กันมากขึ้นเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาดังกลาว อีกทั้งธุรกิจ 

E-Commerce ยังมีขอดีและประโยชนในหลายดานซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

ไมตองมีหนาราน สามารถโชวตัวอยางสินคาเปนรูปหรือคลิปวิดีโอบนเว็บไซตหรือ

โซเชียลมีเดียได 
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ไมตองใชพนักงานขาย สามารถแสดงขอมูลตางๆ พรอมระบบที่สามารถทําการซื้อขาย

ไดอัตโนมัติ หรือติดตอทางรานไดผานอินเทอรเน็ต ทําใหเปดขายและรองรับลูกคาไดทุกวันตลอด 

24 ชั่วโมง 

เพิ่มโอกาสในการขาย รานคามีโอกาสเขาถึงทุกคนที่มีอินเทอรเน็ตได จึงสามารถมีลูกคาได

ทั่วโลก หมดปญหาเร่ืองการเดินทาง 

ชวยลดคาใชจายในการบริหารจัดการ สามารถนําเงินไปลงทุนในดานอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นได เชน 

การขยายธุรกิจ การโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน 

ทําการตลาดไดแมนยําและสามารถวัดผลได สามารถใชเว็บไซตขายสินคาและโชเชียลมีเดีย

เก็บขอมูลลูกคารวมถึงผูเยี่ยมชม และนําไปใชในการทําการตลาดออนไลนไดตรงเปาหมาย อีกทั้งยัง

มีระบบที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพไดซึ่งตางจากการลงโฆษณาในสื่อออฟไลน เชน 

โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน 

  เว็บไซต E-Commerce ท่ีดีควรเปนอยางไร 

เว็บไซตถือเปนตัวกลางระหวางรานคาและลูกคา การจะขายสินคาไดหรือไมไดน้ันสวน

หน่ึงก็มาจากเว็บไซต นอกจากน้ียังมีผูประกอบธุรกิจขายสินคาทางออนไลนเปนจํานวนมาก 

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

เว็บไซตใหมีระบบการจัดการที่ดีตอเจาของธุรกิจและเปนมิตรกับลูกคาผูใชงาน จะชวยลดภาระ

ตางๆ ของผูประกอบการไดมากและปดการขายไดงายยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของ

เว็บไซต E-Commerce ที่ดีไดเปนหัวขอดังน้ี 

หนาเว็บไซตตองเปนระเบียบ นอกจากความสวยงามแลว เว็บไซตจะตองใชงานงาย มี

การแบงหมวดหมูสินคาอยางเปนระบบ ไมซับซอน 

ระบบเว็บไซตหรือระบบหลังรานตองจัดการและควบคุมไดงาย เพื่ออํานวยความสะดวก

แกผูขาย 

รายละเอียดของสินคาครบถวนชัดเจน ทั้งรูปภาพ ขอความอธิบาย ราคา นอกจากน้ียัง

สามารถเพิ่มสวนของรีวิวจากลูกคาก็ไดเพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อ สถานะสินคาตองแสดงแบบ 

Real Time กลาวคือ ถาสินคาหมด หรือเหลือจํานวนนอย ตองขึ้นแสดงใหลูกคาเห็น เพื่อใหงายตอ

การตัดสินใจซื้อ มีขั้นตอนการสั่งซื้อที่งาย ไมยุงยาก มีการระบุชัดเจนวาตองทําอยางไรบาง อํานวย

ความสะดวกในการสั่งซื้อดวยระบบตะกราสินคา (Shopping Cart) ที่สามารถจดจําขอมูลและ

จํานวนสินคาของลูกคาเอาไว สามารถสรุปรายการสั่งซื้อใหลูกคาได เชน ราคาสินคาทั้งหมด คา

จัดสง เปนตน การชําระเงินตองมีความปลอดภัย และควรมีชองทางใหลูกคาชําระเงินไดหลาย

ชองทาง เชน บัตรเครดิต โอนผานธนาคาร เปนตน มีระบบการติดตามการจัดสง เพื่อเพิ่มความ
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เชื่อมั่นใหกับลูกคา เว็บไซตตองรองรับการทํา SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งจะชวยให

ผูใชคนเจอเว็บไซตและเพิ่มผูเขาชมเว็บไซต ซึ่งจะทําใหมีโอกาสขายสินคาไดมากขึ้น 

ข้ันตอนการสราง E-Commerce 

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกตลาดที่เราชอบหรือเปนลูกคาอยูแลว ชวงแรก ๆ ของการเร่ิมตนกอนที่จะ

ทําธุรกิจก็คือ คําถามในทํานองที่วา “จะขายอะไรดี?” เปนปญหาโลกแตกตลอดสําหรับคนที่กําลังจะ

เร่ิมตนทําธุรกิจซึ่งในมุมมองของนักการตลาดแลว ควรเร่ิมตนจากลูกคากอนเสมอ แตก็มีไมนอย

สําหรับนักธุรกิจหลาย ๆ ทาน ที่ประสบความสําเร็จ ก็มักจะเร่ิมตนจากความชอบสวนตัวกอน 

ดังน้ัน ไมวาคุณจะเลือกอะไรขึ้นตนกอน ก็ไมนาจะผิดมากนัก แตสําหรับในขอน้ี หากคุณเร่ิมตน

จากหัวขอที่เราชอบเปนทุนเดิมอยูแลว แถมตัวเราเองก็ยังคงซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑเกี่ยวกับเร่ืองน้ี

ตลอดอยูแลวดวยจะยิ่งดีมาก ๆ เพราะ ในฐานะที่เราเปนลูกคาในตลาดน้ีเองอยูแลว ทําใหเราเขาใจ

หัวอก ลูกคา วา เพราะสาเหตุใด เราจึงเลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑในตลาดน้ี มันจะทําใหเราเขาใจ

ลูกคาไดดียิ่งขึ้น เพราะแมแตเราเองก็ยังเปนลูกคาในตลาดน้ีเชนกัน และขอดีอีกอยางหน่ึงก็คือ การที่

เราชอบอะไรสักอยางน้ัน เราสามารถอยูกับมันไดอยางไมรูจักเหน็ดจักเหน่ือย และสามารถหา

อัพเดทขอมูลใหม ๆ เกี่ยวกับมันไดอยูเสมอ แมวาเวลาจะผานไปกี่ปก็ตาม 3 ขั้นตอนในการเลือก

ตลาดที่จะทํา 

ขั้นตอนที่ 1 – เลือกตลาดที่เราคุนเคยจากความชอบและเปนลูกคาในตลาดน้ัน ๆ อยูแลว 

   ขั้นตอนที่ 2 – เลือกตลาดที่เราจะสามารถอยูกับมันไปไดอยางนอยอีก 5 ป 10 ป โดยไมมี

เบื่อ 

ขั้นตอนที่ 3 – หากยังนึกไมออก ใหลองเลือกตลาดที่เรากําลังจะเปนลูกคาก็ยิ่งนาสนใจ 

เพราะกอนที่เราจะเปนลูกคา เราก็มักจะคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ เปนปกติ 

เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราคิดวาเกงแลว ไมตองเรียนเพิ่มแลว เราก็จะกลายเปนนํ้าเต็มแกวที่

หยุดเรียนรู แตในขณะที่คูแขง ไมเคยหยุดพัฒนา ไมเคยหยุดเรียนรู และสุดทาย แมวาคุณจะเปนเจา

ตลาดใน ณ ขณะน้ัน แตสุดทายในระยะยาว กวาคุณจะรูตัวอีกที ธุรกิจคุณก็อาจจะเจง เพราะโดน

คูแขงแซงไปแลวเรียบรอยน่ันเอง 

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกกลุมลูกคาของคุณ เมื่อเลือกตลาดที่เราจะเลนไดแลว ตอมาคือขั้นตอน

การเลือกกลุมคนที่เราจะสงขอมูลที่มีประโยชนออกไป เราจําเปนที่จะตองเลือกกลุมคนใหแคบที่สุด

เทาที่จะทําไดในชวงเร่ิมตนธุรกิจ แมวาตัวสินคาหรือบริการของเราอาจจะมีประโยชนกับคนทั้ง

ประเทศหรือทั้งโลกก็ตาม 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 โคชและเทรนเนอรที่

ตองการทําการตลาดออนไลนเพื่อขายสินคาประเภทความรู เชนเรียนรูในการสราง Content 

Marketing และการสราง Personal Branding 

ขั้นตอนที่ 3 : คนหาสิ่งที่กลุมลูกคาตองการฟง หลังจากที่เลือกกลุมลูกคาไดแลว สิ่งที่เรา

ตองทําตอมาก็คือ การคนหาสิ่งที่พวกเขาตองการ ซึ่งสวนใหญก็คือ ปญหาที่พวกเขากลุมน้ีมักจะเจอ 

แกไมตก 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 สิ่งที่กลุมลูกคาเปาหมายมองหา

ตอมาก็คือ แลวทําอยางไรจึงจะแกไขปญหาได และตอนน้ีน่ีเองเราก็มีหนาที่ชวยแกไขปญหาที่เรา

เคยพบมากอนใหกับพวกเขา เพราะทุก ๆ ธุรกิจ มักจะเกิดขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาหรือตอบโจทยผูคน

อะไรบางอยางอยูเสมอ ดังน้ัน หากเราสามารถสรางสินคาหรือบริการที่ตอบโจทยได ผูคนก็ยินดีที่

จะจายคาตอบแทนคืนกลับมาในราคาที่สมนํ้าสมเน้ือ 

ขั้นตอนที่ 5: คนหาและสรางวิธีแกไขปญหา มาถึงตอนน้ีเราทราบปญหาของกลุมลูกคา

ของเรามาพอสมควรแลว และตอนน้ีเราตองการที่จะสรางรายได ดังน้ันเราจําเปนที่จะตองสราง

สินคาที่สามารถแกไขปญหาใหกลุมลูกคาของเรา เพราะสินคาเหลาน้ีจะเปนตัวที่พาใหเราสราง

รายไดอยางเปนกอบเปนกําขึ้นมา 
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ขั้นตอนที่ 6: สรางเว็บไซต แนนอนครับวาในสมัยน้ีก็คงหนีไมพนการสรางเว็บไซต ซึ่งใน

ปจ จุบัน เปนยุคที่สร าง เ ว็บไซตไดมากกว าสมัยกอนมาก ๆ  เพราะแทบจะไมตอง เ รียน

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีความซับซอน และเว็บไซตที่ผมแนะนําใหใชก็คือ WordPress ซึ่งเปน เว็บไซต

ประเภทหน่ึงที่เรียกวา Weblog หรือ Blog น่ันเอง  

การใชสีออกแบบเว็บไซต 

 

รูปท่ี 2.4 การใชสีออกแบบเว็บไซต 

 

จิตวิทยาเกี่ยวกับสี ความรูสึกที่คนสวนใหญมีตอสีตางๆ 

 สีฟา ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ 

สงางาม มีศักด์ิศรี สูงศักด์ิ เปนระเบียบถอมตน สามารถลดความต่ืนเตน และชวยทําใหมีสมาธิ แตถา

มีสีนํ้าเงินเขมเกินไป 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
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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 เพราะถา

ใชสีนํ้าตาลเพียงสีเดียว อาจทําใหเกิดความรูสึกหดหูได  

 สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความ

เงียบ สุภาพ สุขุม ถอมตน สีน้ีมีขอดีคือทําใหเย็น แตสรางความสรางความรูสึกหมนหมองได ควรใช

รวมกับสีที่มีชีวิต โทนสวางอยางนอยหน่ึงสี  

สีขาว ใหความรูสึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง ออนโยน เปดเผย การเกิด ความรัก 

ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 

ขอมูลเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database System)  

 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน นํามาเก็บรวบรวมเขา

ไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูลที่ประกอบกันเปนฐานขอมูลน้ัน ตองตรงตามวัตถุประสงคการใช

งานขององคกรดวยเชนกัน เชน ในสํานักงานก็รวบรวมขอมูล ต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มา

ติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะมีสวนที่สัมพันธกันและเปนที่

ตองการนําออกมาใชประโยชนตอไปภายหลัง ขอมูลน้ันอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือ

เหตุการณใด ๆ ก็ไดที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจไดมาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เปนได 

รวมทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข  ขอความ  และรูปภาพตาง ๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลได 
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รูปแบบของฐานขอมูล 

รูปแบบของฐานขอมูลโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Database) 

ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปนโครงสรางที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบ Parent-

Child Relationship Type หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลที่จัดเก็บในที่น้ี คือ ระเบียน 

(Record) ซึ่งประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ น่ันเอง 

2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 

ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะเปนการรวมระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียน

แตละตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธคือ ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว โดย

ระเบียนที่มีความสัมพันธกัน จะตองมีคาของขอมูลในแอททริบิวตหน่ึงเหมือนกัน แตในฐานขอมูล

แบบเครือขาย จะแสดงความสัมพันธอยางชัดเจน โดยแสดงไวในโครงสรางตัวอยางเชน 

3. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

การเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปนตาราง (Table) หรือเรียกวา รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเปน 

2 มิติ คือเปนแถว (Row) และเปนคอลัมน (Column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางจะเชื่อมโยง

โดยใชแอททริบิวต (Attribute) หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยงขอมูล 

ตัวอยางเชน ตารางการลงทะเบียน ถาตองการทราบวานักเรียนรหัส 1001 ลงทะเบียนวิชาอะไรกี่

หนวยกิต ก็สามารถนํารหัสวิชาในตารางนักเรียนไปตรวจสอบกับรหัสวิชา ซึ่งเปนคียหลักในตาราง

หลักสูตร เพื่อนําชื่อวิชาและจํานวนหนวยกิตมาใชดังตาราง 

คําศัพทและความสัมพันธ 

เอนทิตี (Entity) หมายถึง บุคคล สถานที่ เหตุการณหรือสิ่งของที่เราสนใจจะศึกษาจัดเก็บ

เปนขอมูลในฐานขอมูล เชน พนักงาน แผนกขาย ทะเบียนรถยนต เปนตน 

 แอททริบิวต (Attribute ) หมายถึง ขอมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของ Entity เชน 

Attribute ของพนักงาน ไดแก รหัสพนักงาน ชื่อ -นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ที่อยู  

ความสัมพันธ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี ความสัมพันธแบง 

ออกเปน 3 ชนิด ดังน้ี 

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

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

3. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม M:N (many to many relationship) 
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ความหมายของ คีย (Key) ในฐานขอมูล 

คีย หมายถึง แอตทริบิวต (attribute) : ขอมูลมีลักษณะเฉพาะที่ใชแบงหมวดหมูของขอมูล 

หรือที่เราคุนเคยกันในคําวา (field หรือ column) น่ันเอง หรือกลุมของแอตทริบิวต ที่สามารถใชใน

การบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิล (tupple): กลุมของ (attribute) ที่รวมกันเปนหน่ึงแถว 

หรือที่เราคุนเคยกันในชื่อวา (record หรือ row)  ในรีเลชัน (relation: กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธ

กันหรือที่เราคุนเคยกันในชื่อวา table หรือ file) ได  แอตทริบิวตที่เปนสวนหน่ึงของคียเรียกวา  คีย

แอตทริบิวต (Key Attribute) และคียแอตทริบิวตที่เกิดจากการนําเอาหลายแอตทริบิวตมารวมกัน

เรียกวาคอมโพสิตคีย (Composite Key)  คียตาง ๆ ที่ใชในฐานขอมูลมีดวยกันหลายชนิด  ดังตอไปน้ี 

  

ซูเปอรคีย  (Super key)คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวตที่เปนไปไดทั้งหมดและ

สามารถบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิลในรีเลชันได  ดังน้ันในหน่ึงรีเลชันสามารถมีซูเปอร

คียไดหลายซูเปอรคีย 

คียหลัก  (Primary Key)คือแคนดิเดตคียที่ถูกเลือกเพื่อใชบอกความแตกตางของแตละ

ทัปเพิลในรีเลชัน  และตองไมมีคาเปนคาวา (Null) 

คียรอง  (Secondary Key)คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวต ที่ใชในการเขาถึงหรือ

คนคืนในฐานขอมูล  คียรองไมมีความจําเปนตองเปนเอกลัษณ คือสามารถมีคาซ้ํากันไดเชน ในการ

เขาถึงขอมูลของพนักงาน   โดยตองการเลือกเฉพาะพนักงานที่ขอมูลที่อยู มีรหัสไปรษณียตามที่

กําหนดใหเทาน้ัน  ในกรณีน้ี รีเลชันพนักงาน มีรหัสพนักงานเปนคียหลัก  และสามารถใช

รหัสไปรษณียเปนคียรองได 

คียนอก  (Foreign Key)คือแอตทริบิวตที่ใชในการเชื่อมตอกับรีเลชันอ่ืน  หรือกับตัวมัน

เองเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางรีเลชันโดยที่คียนอก 

แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Diagram) 

เปนเพียงวิธีหน่ึงที่ชวยในการออกแบบฐานขอมูล แตวิธีน้ีไดรับความนิยมอยางมาก 

นําเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการน้ีอยูในระดับ Conceptual level และมีหลักการคลายกับ Relational 

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

บางระบบจะใช Relational model ไดเหมาะสมกวาเปนตน ซึ่งแลวแตการพิจารณาของผูออกแบบวา

จะเลือกใชแบบใด (Relational model) คือตารางขอมูลที่มีความสัมพันธกัน 
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สัญลักษณท่ีใชแสดงแผนภาพ2E-R Diagram (Symbols in E-R Diagram) 

2สัญลักษณ 2ความหมาย 
 

Entity 

 
Attribute 

 
Key Attribute 

 
Relationship Set 

 
Connection 

 

 

2ตารางท่ี 2.1 สัญลักษณแสดงแผนภาพ E-R Diagram 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผังงาน 

             ความหมายของผังงาน ผังงาน (Flowchart) คือ  ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) 

หรือสัญลักษณ(Symbol) ที่ใชเขียนแทนขั้นตอน คําอธิบาย ขอความหรือคําพูด ที่ใชในอัลกอริทึม 

(Algorithm) เพราะการนําเสนอขั้นตอนของงานใหเขาใจตรงกัน ระหวางผูเกี่ยวของ ดวยคําพูด หรือ 

ขอความ ทําไดยากกวาเมื่อใชรูปภาพ หรือสัญลักษณ  ผังงานแบงได 2 ประเภท  

           1.ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอยาง

กวางๆ แตไมเจาะลงในระบบงานยอย  

           2.ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทํางานของ

โปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ  

     Attribute 
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           การเขียนผังงาน ( Flowchart )    ผังงาน คือ แผนภาพที่มีการใชสัญลักษณรูปภาพและลูกศร

ที่แสดงถึงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของ

ขอมูลต้ังแตแรกจนไดผลลัพธตามที่ตองการ 

สัญลักษณผังงานโปรแกรม 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

จุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุดของผังงาน 

 

การประมวลผลการกําหนดคา/การคํานวน 

 

แสดงคาขอมูลทางจอภาพ 

 

การติดตอกับอุปกรณที่เปนการเขาถึงขอมูลแบบลําดับ 

 

ใชในการตัดสินใจ 

 

จุดเชื่อมตอภายในหนาเดียวกัน 

 การนําเขาขอมูล  /การนําออกขอมูล  

 
การรับขอมูลเขาทางแปนพิมพ 

 แสดงคาขอมูลออกทางเคร่ืองพิมพ 

 การติดตอกับอุปกรณที่เปนดิสก 

 
แสดงทิศทางการทํางานของผังงาน 

 จุดเชื่อมตอระหวางหนา 

 

2ตารางท่ี 2.2 สัญลักษณผังงานโปรแกรม 
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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 

ขอมูลเกี่ยวกับDFD 

แผนภาพกระแสขอมูล  

แผนภาพกระแสขอมูล  (Data Flow Diagram : DFD) เร่ิมตนดวยการจําลองแบบขั้นตอน

การทํางานของระบบ (Process Modeling) ซึ่งเปนเน้ือหาในบทเรียนน้ี โดยจะนําเสนอรายละเอียด

ของการจําลองขั้นตอนการทํางานของระบบดวย “แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : 

DFD)” จากแผนภาพจะแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ ขอมูลที่เขาและออกจากระบบ 

รวมทั้งขอมูลที่ไหลอยูภายในระบบจากขั้นตอนหน่ึงไปยังอีกขั้นตอนหน่ึง แผนภาพกระแสขอมูล 

(Data Flow Diagram : DFD) คือ แผนภาพกระแสขอมูล (DFD) เปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยาง

แพรหลายในการเขียนแบบระบบใหมในการเขียนแผนภาพจําลองการทํางานของกระบวนการ 

(Process) ตาง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะกับระบบที่ "หนาที่" ของระบบมีความสําคัญและมีความ

สลับซับซอนมากกวาขอมูลที่ไหลเขา  สรุปดีเอฟดี (Data Flow Diagram-DFD) เปนเคร่ืองมือเชิง

โครงสรางที่ใชบรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบหรือโพรเซส

(process)  ระบุแหลงกําเนิดของขอมูล การไหลของขอมูล ปลายทางขอมูล การเก็บขอมูลและการ

ประมวลผลขอมูล กลาวงาย ๆ คือดีเอฟดีจะชวยแสดงแผนภาพ วาขอมูลมาจากไหน จะไปไหน เก็บ
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ขอมูลไวที่ไหน มีอะไรเกิดขึ้นกับขอมูลระหวางทางเรียกวาแผนภาพกระแสขอมูลหรือ แผนภาพ

แสดงความเคลื่อนไหวของขอมูลโดยดีเอฟดี 

 

 

 

วัตถุประสงคของการสรางแผนภาพกระแสขอมูลมี 

1.เปนแผนภาพที่สรุปรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหในลักษณะของรูปแบบที่เปน

โครงสราง 

2.เปนขอตกลงรวมกันระหวางนักวิเคราะหระบบและผูใชงาน 

3.เปนแผนภาพที่ใชในการพัฒนาตอในขั้นตอนของการออกแบบระบบ 

4.เปนแผนภาพที่ใชในการอางอิง หรือเพื่อใชในการพัฒนาตอในอนาคต 

5.ทราบที่มาที่ไปของขอมูลที่ไหลไปในกระบวนการตางๆ (Data and Process) 
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สัญลักษณระบบกระแสขอมูล 

 

ตารางท่ี 2.3 แสดงสัญลักษณระบบกระแสขอมูล 

 

       Process หรือ ขั้นตอนการดําเนินงาน คือ งานที่ดําเนินการ/ตอบสนองขอมูลที่รับเขา 

หรือดําเนินการ/ตอบสนองตอเงื่อนไข/ สภาวะใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาขั้นตอนการดําเนินงานน้ันจะ

กระทําโดยบุคคล หนวยงาน หุนยนต เคร่ืองจักร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรก็ตาม โดยจะเปนกริยา 

(Verb) 

 เสนทางการไหลของขอมูล (Data Flows) เปนการสื่อสารระหวางขั้นตอนการทํางาน 

(Process) ตางๆ และสภาพแวดลอมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอมูลที่นําเขาไปในแต

ละ Process และขอมูลที่สงออกจาก Process ใชในการแสดงถึงการบันทึกขอมูล การลบขอมูล การ

แกไขขอมูลตางๆ สัญลักษณที่ใชอธิบายเสนทางการไหลของขอมูลคือ เสนตรงที่ประกอบดวยหัว

ลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของขอมูล 

ตัวแทนขอมูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หนวยงานในองคกร องคกรอ่ืนๆ หรือ

ระบบงานอ่ืนๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ แตมีความสัมพันธกับระบบ โดยมีการสงขอมูลเขา

สูระบบเพื่อดําเนินงาน และรับขอมูลที่ผานการดําเนินงานเรียบรอยแลวจากระบบ สัญลักษณที่ใช

อธิบาย คือ สี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในจะตองแสดงชื่อของ External Agent โดย

สามารถทําการซ้ํา (Duplicate) ไดดวยการใชเคร่ืองหมาย \ (back slash) ตรงมุมลางซาย 

สัญลักษณ  ( Symbol ) ความหมาย  ( Symbol  Name ) 

 

 

 

Source  Destination  สัญลักษณสิ่งที่อยูภายนอกระบบ 

 

 Process สัญลักษณการประมวลผล 

 

 

 

Data  Store  สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 

 

Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 



                        26 

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 

ตัวอยางการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] แผนภาพบริษัท 

(Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทํางานของระบบที่มี

ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบ  Level-0 Diagram คือ แผนภาพกระแสขอมูลใน

ระดับที่แสดงขั้นตอนการทํางานหลักทั้งหมด (Process หลัก) ของระบบแสดงทิศทางการไหลของ 

Data Flow และแสดงรายละเอียดของแหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) 

Level-0 Diagram เปนการแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของ Process การทํางานหลัก ๆ ที่มี

อยูภายในภาพรวมของระบบ (Context Diagram) วามีขั้นตอนใดบาง 

 

รูปท่ี 2.5 รูปตัวอยาง 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 
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ไดหลายระบบ โดยแบงใหเปนระบบยอยที่มีขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ จนสามารถอธิบายการทํางานได

ทั้งหมด เรียกวิธีน้ีวา “ การแบงยอย การแบง/แยก/ยอยระบบและขั้นตอนการทํางานออกเปน

สวนยอย โดยในแตละข้ันตอนที่แยกออกมา (Subsystems) จะแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของการ

ทํางานเพิ่มมากขึ้น การแบงยอย Process น้ันสามารถแบงยอยลงไปไดเร่ือยๆ จนกระทั่งถึงระดับที่ไม

สามารถแบงยอยไดอีกแลว 

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 ดังน้ันในการวิเคราะหระบบจึงสามารถจําแนกระบบใหญหน่ึงระบบออกเปนระบบยอยๆ 

ไดหลายระบบ โดยแบงใหเปนระบบยอยที่มีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ จนสามารถอธิบายการทํางานได

ทั้งหมด เรียกวิธีน้ีวา “ การแบงยอย 
 

การแบง/แยก/ยอยระบบและขั้นตอนการทํางานออกเปนสวนยอย โดยในแตละขั้นตอนที่

แยกออกมา (Subsystems) จะแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของการทํางานเพิ่มมากขึ้น การแบงยอย 

Process น้ันสามารถแบงยอยลงไปไดเร่ือย ๆ จนกระทั่งถึงระดับที่ไมสามารถแบงยอยไดอีกแลว 

 

 

รูปท่ี 2.6 รูปตัวอยาง DFD Level-1 
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ตัวอยางการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 2  กระแสขอมูล DFD Level 2 คือ 

การแตกการประมวลผลยอย โดยใชแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 1 แบงการประมวลผภายใน

ออกไปเปนขั้นตอนตาง ๆ ไดอีก ตัวอยาง เชน 

 

รูปท่ี 2.7 รูปตัวอยาง DFD Level-3 

 

    หมายเหตุ เอนทิต้ี (Entity) เปนวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสนใจในระบบงานน้ัน ๆ เปนไดทั้ง

นามธรรมและรูปธรรม  

  การสรางดีเอฟดีของระบบงานจะใชหลักการของการเขียนแบบโครงสรางจากบนลงลาง 

(top-down approach) หรือจากระบบใหญไปสูระบบยอย  ผูสรางดีเอฟดีจะตองทราบถึงหนวยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบทั้งหมด ลักษณะการเคลื่อนไหวของขอมูล และการจัดเก็บขอมูลของ

ระบบตาง ๆ     

  กฎของการใชสัญลักณประมวลผล (Process) ตองไมมีขอมูลรับเขาเพียงอยางเดียว โดย

ไมมีการสงขอมูลออกจากขั้นตอนการทํางาน (Process) เรียกขอผิดพลาดชนิดน้ีวา “Black Hole” 

เน่ืองจากขอมูลที่รับเขามาแลวสูญหายไป  ตองไมมีขอมูลออกเพียงอยางเดียว โดยไมมีขอมูลเขาสู 

Process เลย  ขอมูลรับเขาจะตองเพียงพอในการสรางขอมูลสงออก กรณีที่มีขอมูลที่รับเขาไม

เพียงพอในการสรางขอมูลสงออกเรียกวา “Gray Hole” โดยอาจเกิดจากการรวบรวมขอเท็จจริงและ

ขอมูลไมสมบูรณ หรือการใชชื่อขอมูลรับเขาและขอมูลสงออกผิด การต้ังชื่อ Process ตองใชคํากริยา 

(Verb) เชน Prepare Management Report, Calculate Data สําหรับภาษาไทยใชเปนคํากริยา

เชนเดียวกัน เชน บันทึกขอมูลใบสั่งซื้อ ตรวจสอบขอมูลลูกคา คํานวณเงินเดือน เปนตน 
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กฎของกระแสขอมูลใชสัญลักษณลุกศร (Data Flow) 

ชื่อของ Data Flow ควรเปนชื่อของขอมูลที่สงโดยไมตองอธิบายวาสงอยางไร ทํางานอยางไร 

Data Flow ตองมีจุดเร่ิมตนหรือสิ้นสุดที่ Process เพราะ Data Flow คือขอมูลนําเขา (Inputs) 

และขอมูลสงออก (Outputs) ของ Process 

Data Flow จะเดินทางระหวาง External Agent กับ External Agent ไมได 

Data Flow จะเดินทางจาก External Agent ไป Data Store ไมได 

Data Flow จะเดินทางจาก Data Store ไป External Agent ไมได 

Data Flow จะเดินทางระหวาง Data Store กับ Data Store ไมได 

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 

กฎของแหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) 

ขอมูลจาก Data Store หน่ึงจะว่ิงไปสูอีก Data Store หน่ึงโดยตรงไมได จะตองผานการ

ประมวลผลจาก 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 และหาวาขอมูลอะไรบางที่เขาสูระบบหรือ

ออกจากระบบที่เราสนใจสูระบบที่อยูภายนอก ขั้นตอนน้ีสําคัญมากทั้งน้ีเพราะจะทําใหทราบวา

ขอบเขตของระบบน้ันมีอะไรบาง 

          2. ใชขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 นํามาสราง DFD ตางระดับ 

          3. ขั้นตอนถัดมาอีก 4 ขั้นตอนโดยใหทําทั้ง 4 ขั้นตอนน้ีซ้ําๆ หลายๆ คร้ัง จนกระทั่ง

ได DFD ระดับตํ่าสุด 

          3.1 เขียน DFD ฉบับแรก กําหนดโพรเซสและขอมูลที่ไหลออกจากโพรเซส 

        3.2 เขียน DFD อ่ืนๆ ที่เปนไปไดจนกระทั่งได DFD ที่ถูกที่สุด ถามีสวนหน่ึงสวนใด 

ที่รูสึกวาไมงายนักก็ใหพยายามเขียนใหมอีกคร้ังหน่ึง แตไมควรเสียเวลาเขียนจนกระทั่งได DFD ที่

สมบรูณแบบ เลือก DFD ที่เห็นวาดีที่สุดในสายตาของเรา 

29 
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        3.3 พยายามหาวามีขอผิดพลาดอะไรหรือไม ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอ "ขอผิดพลาด

ใน DFD" 

        3.4 เขียนแผนภาพแตละภาพอยางดี ซึ่ง DFD ฉบับน้ีจะใชตอไปในการออกแบบ และ

ใชดวยกันกับบุคคล อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในโครงการดวย 

        4. นําแผนภาพทั้งหมดที่เขียนแลวมาเรียงลําดับ ทําสําเนา และพรอมที่จะนําไป

ตรวจสอบขอผิดพลาดจากผูรวมทีมงาน ถามีแผนภาพใดที่มีจุดออนใหกลับไปเร่ิมตนที่ขั้นตอนที่ 3 

อีกคร้ังหน่ึง 

          5. นํา DFD ที่ไดไปตรวจสอบขอผิดพลาดกับผูใชระบบเพื่อหาวามีแผนภาพใดไม

ถูกตองหรือไม 

          6. ผลิตแผนภาพฉบับสุดทายทั้งหมด 

สรุปข้ันตอนการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลมีสาระสําคัญ คือ 

1. เอนทิตีภายนอก (external entiy) ที่มีความสัมพันธกับขอมูลอาจเปนจุดกําเนิดขอมูล จุดหมาย

ปลายทางขอมูล ซึ่งอาจจะเปนองคการ บุคคล ระบบงาน 

2. ขบวนการประมวลผลเรียกวาโพรเซส (process) แสดงการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงตัวขอมูล  

3. แหลงเก็บขอมูล (data store) แสดงการเก็บขอมูลในแฟมหรือฐานขอมูล 

4. การไหลของขอมูล (data flow) แสดงการไหลของขอมูลหรือการยายตําแหนงของขอมูลจากที่

หน่ึงไปอีกที่หน่ึง 

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 
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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) เน่ืองจากภาณุพงศ ปญญาดี ตองตอบคําถามวิธีการติดต้ัง Apache, PHP, และ 

MySQL ใหใชงานดวยกันไดบอยคร้ัง จึงริเร่ิมพัฒนาชุดติดต้ัง AppServ ที่ติดต้ังและใชงานไดทันที

ในประมาณป 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 ที่มีความเสถียรเปนหลัก เหมาะสําหรับผูที่ตองการความ

มั่นคงของระบบ โดยไมไดมุงเนนที่จะใชฟงกชั่นใหม  2.5.x คือเวอรชั่นที่นํา Package ใหม ๆ 

นํามาใชงานโดยเฉพาะ เหมาะสําหรับนักพัฒนาที่ตองการระบบใหมๆ หรือทดลองใชงานฟงกชั่น

ใหม ซึ่งอาจจะไมไดเสถียรของระบบได 100 % เน่ืองจากวา Package จากนักพัฒนา ยังอยูในขั้นตอน

การทดลองจึงอาจเกิดความผิดพลาด  

 

วิธีการติดต้ังโปรแกรม AppServ  

 

รูปท่ี 2.8 ขั้นที่ 1 ในการติดต้ัง Appserv 
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2.ปรากฏหนาจอ License Agreement ใหคลิกปุม I Agree ยอมรับการติดต้ัง AppServ 2.5.9 

 

รูปท่ี 2.9 ขั้นที่ 2 การยอมรับการติดต้ังAppserv 

 

3.เขาสูขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ตองการติดต้ัง โดยคาเร่ิมตนปลายทางที่ติดต้ังจะเปน C:AppServ 

ตองการเปลี่ยนปลายทางที่ติดต้ัง ใหกด Browse แลวเลือกปลายทางที่ตองการ ตามรูปที่ 3 เมื่อเลือก

ปลายทางเสร็จสิ้น ใหกดปุม Next เพื่อเขาสูขั้นตอนการติดต้ังขั้นตอไป 

 

รูปท่ี 2.10 ขั้นที่ 3 เลือกปลายการติดต้ัง 
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4. ปรากฏหนาจอ Select Components โปรแกรมจะใหเลือกสวนติดต้ังโดยใชคา Default ที่โปรแกรม

แกรมกําหนดมาให จากน้ันใหคลิกปุม Next 

5.ปรากฏหนาจอ Apache HTTP Server Information 

Server Name (e.g.www.appservnetwork.com):  เติมคําวา localhost 

Administrator’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 เมื่อกําหนดแลวใหคลิกปุม Next   

6.ปรากฏหนาจอ MySQL Server Configulation ดังรูปที่ 6 MySQL Config ใหปอน User Name และ 

Password ดังน้ี 

                  -  Enter root password : เติมคําวา root 

                  - Re-enter root password: เติมคําวา root 

                  - Character Sets and Collections เลือก TIS620 Thai 

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

                  - เลือก Enable InnoDB 

                  - คลิกปุม Install 

7.ปรากฏหนาจอ Completing the AppServ 2.5.9 Setup Wizard ใหเลือก Start service ตามที่ Default 

คาใหในสวนของ Service Apache และ Service MySQL จากน้ันใหคลิกปุม Finish ดังรูป ติดต้ัง

เรียบรอย 

 
 

รูปท่ี 2.11 การติดต้ัง Appserv เสร็จสมบูรณ 
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โปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 

 

รูปท่ี 2.12 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

 

Adobe Dreamweaver เปนโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุมต้ังแต

การออกแบบและสรางเว็บและสรางเว็บเพจ,การบริหารจัดการเว็บไซต ตลอดไปจนถึงการพัฒนา

เว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องตน  

โปรแกรมน้ีไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะมีคุณสมบัติเดนคือใชงานงาย มีเคร่ืองมือ

สําหรับวางขอความ ภาพกราฟก ตาราง แบบฟอรม มัลติมิเดีย รวมทั้งองคประกอบตางๆเพื่อโตตอบ

กับผูชมลงบนเว็บเพจไดงาย  

โดยผูใชไมจําเปนตองรูจักภาษา HTML,CSS, JavaScript และภาษาสคริปตอ่ืนๆ ดังน้ันจึง

เหมาะสําหรับผูเร่ิมตนและผูใชทั่วไป นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติขั้นสูงอีกมากมายสาหรับนักพัฒนา

เว็บไซตมืออาชีพดวยเชนกันDreamweaver เปนโปรแกรมที่ชวยใหเขียนเว็บไซตไดงายขึ้น แกไขได

งายขึ้น และมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกมากมายที่มีประโยชนในการทําเว็บไซต 
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โปรแกรม Bootstrap  

Bootstrap คือชุดคําสั่งที่ประกอบดวยภาษา CSS, HTML และ Javascript เปนชุดคําสั่งที่ถูก

พัฒนาขึ้นมาเพื่อกําหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซตในสวนของการปฏิสัมพันธกับ

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

ใชสําหรับ พัฒนาเว็บไซตสวนการแสดงผล ซึ่งแตกตางจากภาษาประเภท Server Side Script อยาง 

PHP, Python หรือภาษาอ่ืน ๆ 

 

รูปท่ี 2.13 โปรแกรม Bootstrap 

 

ขอมูลโปรแกรมท่ีในการตกแตงภาพ 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรม 

    โปรแกรม Photo shop เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชสําหรับตกแตงภาพถายและ

ภาพกราฟก ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานดานสิ่งพิมพ นิตยสาร และงานดานมัลติมีเดีย 

อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแตงภาพและการสรางภาพ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมสูงมากในขณะน้ี เรา

สามารถใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพ การใส Effect ตาง ๆใหกับภาพ และตัวหนังสือ 

การทําภาพขาวดํา การทําภาพถายเปนภาพเขียน การนําภาพมารวมกัน การ Retouch ตกแตงภาพตาง 

เราสามารถเรียนรูวิธีการใชโปรแกรม Adobe Photoshop น้ีไดดวยตัวเอง  คุณสามารถที่จะทําการ

แกไขภาพ ตกแตงภาพ ซอนภาพในรูปแบบตางๆ ไดอยางงายดาย และสิ่งที่ขาดไมไดก็คือ การใส

ขอความประกอบลงในภาพดวย  และเน่ืองดวย Adobe Photoshop มีการพัฒนาโปรแกรมมาอยาง
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ตอเน่ือง ทําใหเราจําเปนตองศึกษาคําสั่งตางๆ ใหเขาใจ แตที่สําคัญ เมื่อคุณเรียนรูการใชคําสั่งใน

เวอรชั่นเกา คุณก็ยังคงสามารถนําไปประยุกตใชกับเวอรชั่นใหม ๆ ได 

 

 

รูปท่ี 2.14 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 

ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop ที่ควรทราบ  

- ตกแตงหรือแกไขรูปภาพ 

- ตัดตอภาพบางสวน หรือที่เรียกวา crop ภาพ 

- เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสีหน่ึงเปนอีกสีหน่ึงได 

- สามารถลากเสน แบบฟรีสไตล หรือใสรูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสรางภาพไดอยางอิสระ 

- มีการแบงชั้นของภาพเปน Layer สามารถเคลื่อนยายภาพไดเปนอิสระตอกัน 

- การทํา cloning ภาพ หรือการทําภาพซ้ําในรูปภาพเดียวกัน 

- เพิ่มเติมขอความ ใส effect ของขอความได 

- Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสําเร็จรูปในการสรางภาพไดและอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

1.นายสหรัฐ  แสงสวาง และ นายธิติชัย กองพิมพ (2561) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทสเปรยนํ้าหอมระงับกลิ่นกายสําหรับผูชาย, การจัดทําโครงการน้ีมีการพัฒนาขึ้นมาสามารถ

บันทึกขอมูลของการซื้อสั่งสินคา ลบขอมูลที่ไมตองการสามารถยอนดูการซื้อสินคารายการเกาได 

แกไขขอมูลที่มีอยูในระบบไดและยังพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหใชงานงายแตกลุมเปาหมายที่ตองการ

ไดทันท ี
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2.นายอนันยช กุลวงค และ นายณรงศักด์ิ มณีอินทร (2561) โครงการขายสินคาออนไลน

ประเภทอุปกรณศิลปะการวาดรูป, โครงการน้ีมีการจัดทําระบบลูกคา มีการบันทึกขอมูลของการซื้อ

สินคาและขอมูลตาง ๆ ของลูกคา สามารถคํานวณเงินไดโดยอัตโนมัติ มีรูปภาพสินคาประกอบและ

ยังจะพัฒนาใหการใชงานงายยิง่ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูใชงาน 

3.นางสาวพิมพชนก ดาบทอง และ นางสาววชิรินทรา วงษศรีชัย (2561) โครงการขาย

สินคาออนไลนประเภทเคร่ืองเงิน, การจัดทําโครงการน้ีมีการสมัครสมาชิก มีการคํานวณราคาสินคา

อัตโนมัติ มีการพิมพใบเสร็จใหกับลูกที่ตองการใบเสร็จ 

 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

1. นําคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลโดยใชเว็บเบราวเซอรในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ

เว็บไซต 

2. นําคอมพิวเตอรในการสรางเว็บไซตขายสินคาออนไลน 

3. นําคอมพิวเตอรมาใชในการสรางฐานขอมูลตาง ๆ ของเว็บไซต 

4. นําคอมพิวเตอรมาเปนสวนหน่ึงในการนําเสนอรูปแบบของเว็บไซต 

5. นําคอมพิวเตอรมาตกแตงรูปภาพตาง ๆ  เชน รูปภาพสินคา ปุม หนาเว็บไซต เปนตน 

6. นําคอมพิวเตอรมาสรางหรือ ออกแบบโลโกและแบนเนอร 

 

 



บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 

เร่ิมตน

เขาสูเวบ็ไซต

สั่งซ้ือ

ระบุจาํนวน

คาํนวณ

แสดงรายการ

สินคา

แสดงราคารวม

ของสินคา

ยืนยนัการสั่งซ้ือ

A

 

 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart)
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บนัทึกขอมูลจาก

การสั่งซ้ือ

ตรวจสอบ

ขอมูลสมาชิก

แสดงการเขาสู

ระบบ

แสดงรายละเอียด

การสั่งซ้ือทั้งหมด

แสดงขอมูลการ

ชาํระเงิน

ยืนยนัการชาํระเงิน

แสดงใบเสร็จ

จบการทาํงาน

สมคัรสมาชิก

กรอกขอมูล

ผูใชงาน

ตรวจสอบขอมูล

ผูใชงาน

ใช

ไมใช

ใช ไมใช

A

 

 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 
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1.Flowchart การสมัครสมาชิก 

 

แสดงขอมูลซ้ํา

สมคัรสมาชิก

กรอกขอมูลมาชิก

ตรวจสอบ

บนัทึกการสมคัรสมาชิก

ใช

เข าสูระบบ

เร่ิมตน

จบการทาํงาน

ไมใช

ใช

 

 

รูปภาพท่ี 3.2 รูปภาพ Flowchart การสมัครสมาชิก  
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2.Flowchart การเขาสูระบบ 

เร่ิมตน

เขาสูเวบ็ไซต

ตรวจสอบรหัสสมาชิก

กรอกขอมูลสมาชิก

ไมใช

ใช

แสดงขอมูลการเขาระบบ

จบการทาํงาน
 

 

รูปภาพท่ี 3.3 รูปภาพ Flowchart การเขาสูระบบ  
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสมาชิก 

 รายละเอียดของสมาชิก 

 รายละเอียดของสินคา 

 รายละเอียดการชําระ

 

 วิธีการชําระเงิน 

ขอมูลรายการสินคา 

รายงานสมาชิก 

 ขอมูลสมาชิก 

ผูดูแลระบบ 

        ขอมูลการสั่งซื้อ 

ขอมูลการชําระเงิน 

0 

ระบบขายสินคาออนไลน ประเภท

สินคา เคร่ืองประดับสุภาพสตรี 

E-Commerce Jewelry for lady 

ลูกคา 

รายงานการสั่งซื้อ 

 รายงานการชําระเงิน 
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แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) 

 1. Data Flow Diagram Level 0 

5

การชาํระเงิน

1

รายการสินคา
ลูกคา

รานคา

ขอมูลสินคา

2

ซ้ือสินคา
ลูกคา

ชื่อสินค า

3

สมคัรสมาชิกเข าสูระบบ

ลูกคา

ชื่อลูกคา,รหัสผาน

ขอมูล ขอมูลลูกคา

ชื่อลูกคา,รหัสผาน

4

ยืนยนั/ยกเลิก

D3 ขอมูลการส่ังซ้ือ

6

ใบเสร็จ

7

แจ งเตือนสถานะการจดัสง

สินค า

ลูกคา ผูดแูลระบบ

สถานะการจดัสง

D2 ขอมูลลูกคา

D1 ขอมูลสินคา

ผู ดูแลระบบ

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบขายสินคาประเภทเคร่ืองประดับสุภาพสตรี 
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1.2. Data Flow Diagram Level 1 Process 1 

ลูกคา

1.1

เลือกสินคา

1.2

รายละเอียด

สินคา

เลือกสินคา ขอมูลสินคา

ขอมูลสินคา

To process 2

ผูดูแลระบบ

สินคา

ขอมูลสินคา D1

 

 

รูปภาพท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ระบบสมาชิก 

 

1.3. .Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

ลูกคา
2.1

สั่งซ้ือสินคา
D1

2.2

คาํนวนราคา

2.3

ยืนยนั

ซ้ือสินคา ขอมูลสมาชิก

ชื่อลูกคา-

รหัสผาน

ขอมูลสินคา

To process 3

2.4

บนัทึก
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รูปภาพท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 เขาสูระบบ 

1.4. Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

ลูกคา
3.1

สมคัรสมาชิก
D2

3.2

กรอกขอมูล

สมาชิก

3.2

ตรวจสอบ

ขอมูลสมาชิก

ชื่อลูกคา-

รหัสผาน

ขอมูลสมาชิก

ชื่อลูกคา-

รหัสผาน

ขอมูลลูกคา

To process 4  

 

รูปภาพท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 ระบบสั่งซื้อสินคา 

 

1.5. Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

ลูกคา
4.1

ยืนยนั/ยกเลิก

4.2

บนัทึก

ขอมูลลูกคา

To process 5  
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รูปภาพท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 แสดงผลรายงาน 

1.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 5 

D3
5.1

การชาํระเงิน

5.2

ยืนยนั

ลูกคา

To procsess 6

ขอมูลการสั่งซ้ือ

 

รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1Process 5 แสดงผลรายงาน 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

สมาชิก

ได รับ

การส่ังซ้ือรหัสสมาชิก

รหัสลูกคา

ชื่อ-นามสกุล

ใบเสร็จ

อีเมล

เบอรโทรศพัท 

ชื่อผู เขาใช งาน

รหัสสินคา

ชื่อสินค า

ชื่อผู เขาใช งาน

ชื่อผู เขาใช งาน

สินค า

ชื่อสินค า

รูปสินค า

ชื่อประเภท

รหัสประเภท

สินค า

รหัสสินคา

ราคาสินค า

กาํหนด

ชนิด

แสดง

ผูดูแลระบบ

ชื่อ-สกุล

ที่อยูรหัสเลขที่

วนัที่
ยอดรวม

1

M

M N

1

M

1

M

 

 

รูปท่ี 3.11 E-R Diagramระบบการขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองประดับ 
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3.4 พจนานุกรม (Data Dictionary) 

ออกแบบฐานขอมูล ระบบขายสินคาออนไลนประเภทเคร่ืองประดับ 

1.ตารางขอมูลสมาชิก (tb_mem) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

s_id Int 20 รหัสลูกคา PK 

s_user Varchat 30 ชื่อผูเขาใชงาน - 

s_pass Varchat 30 รหัสผูเขาใช - 

s_name Varchat 50 ชื่อลูกคา - 

s_email Varchat 30 อีเมล - 

s_tel Varchat 10 เบอรโทรศัพท - 

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขอมูลสมาชิก 

 

2.ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ (tb_od_detail) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหต ุ

idkey_od Int 20 รหัสสินคา PK 

p_name Varchat 50 ชื่อสินคา - 

s_user Varchat 20 ชื่อผูเขาใชงาน - 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ 
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3.ตารางขอมูลสินคา (tb_prod) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหต ุ

id_prod Varchat 10 รหัสสินคา PK 

name_prod Varchat 20 ชื่อสินคา - 

price_prod Int 10 ราคาสินคา - 

prod_img Int - รูปสินคา - 

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางขอมูลสินคา  

 

4.ตารางขอมูลประเภทสินคา (tb_type) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

id_ty Int 5 รหัสประเภทสินคา PK 

na_ty Varchat 50 ชื่อประเภทสินคา - 

 

ตารางท่ี 3.4 ตารางขอมูลประเภทสินคา 

 

5.ตารางขอมูลผูดูแล (tb_ad) 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหต ุ

name_ad Varchat 20 ชื่อแอดมิน PK 

id_ty Int 10 รหัส - 

address text - ที่อยู - 

 

ตารางท่ี 3.5 ตารางขอมูลผูดูแลระบบ 
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3.5 การออกแบบผังโครงสรางเว็บไซต (Site Map) 
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รูปท่ี 3.11 การออกแบบ Site Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 แผนการดําเนินเร่ือง (Story Board) 

 
 

รูปท่ี 3.12 แสดงหนา Inder 
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รูปท่ี 3.13 แสดงหนาแรกของเว็บไซต 

 

 

 

รูปท่ี 3.14 แสดงหนาการสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 3.15 แสดงหนาล็อกอินเขาสูระบบ 

 

 

รูปท่ี 3.16 แสดงหนาสินคา 
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รูปท่ี 3.17 แสดงหนารายละเอียดของสินคา 

 
 

รูปท่ี 3.18 แสดงหนาตะกราสินคา 
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รูปท่ี 3.19 แสดงหนาขอมูลการสั่งซื้อ 

 

 

 

รูปท่ี 3.20 แสดงหนาวิธีแจงชําระเงิน 
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รูปท่ี 3.21 แสดงหนาเกี่ยวกับเรา 

 

 

 

3.7 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

1. หนา Index หรือ หนาเขาสูเว็บไซต 

2. หนา Home หรือ หนาแรก 

3. แสดงหนาการสมัครสมาชิก 

4. แสดงหนาล็อกอินเขาสูระบบ 

5. แสดงหนาสินคา 

6. แสดงหนารายละเอียดของสินคา 

7. แสดงหนาตะกราสินคา 

8. แสดงหนาขอมูลการสั่งซื้อ 

9. แสดงหนาวิธีแจงชําระเงิน 

10. แสดงหนาเกี่ยวกับเรา 

 

3.8 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Data) 

1. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร คือ เคร่ืองฉายสําหรับการนําเสนอโครงการ  

2. หนาจอคอมพิวเตอร คือ การนําเสนอเว็บไซตที่เสร็จสมบูรณ 
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3. หนาเคร่ืองพิมพ คือ เคร่ืองพิมพเอกสารในการทําโครงการ 

4. เว็บไซต คือ การนําเสนอรายละเอียดขอมูลผานทางเว็บไซต 
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บทที ่4 

การพัฒนาระบบขายสินคาออนไลน 

ประเภทสินคาเคร่ืองประดับสุภาพสตรี 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

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

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

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

4. ความจุกของพื้นที่ (HARDDISK) WD SATA-3 BLUE 500 GB. 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการทําเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชในการตกแตงรูปภาพ 

3. โปรแกรม Appserv Version 2.5.10 ใชในการเชื่อมตอฐานขอมูล 

4. โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ใชในการทําเอกสาร 

5. โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ใชในการทําเอกสาร 

6. โปรแกรม Bootstrap ใชในการพัฒนาเว็บไซตสวนการแสดงผล 
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4.3 วิธีติดตั้งโปรแกรม 

       โปรแกรม Appserv Version 2.5.10 

 

รูปท่ี 4.1 การติดต้ัง Appserv 

 

 

รูปท่ี 4.2 การยอมรับการติดต้ังAppserv 
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รูปท่ี 4.3 เลือกปลายทางการติดต้ัง 

4. ปรากฏหนาจอ Select Components โปรแกรมจะใหเลือกสวนติดต้ังโดยใชคา Default ที่โปรแกรม

แกรมกําหนดมาใหจากน้ันใหคลิกปุมNext 

5. ปรากฏหนาจอ Apache HTTP Server Information 

Server Name (e.g.www.appservnetwork.com):  เติมคําวา localhost 

Administrator’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 โดย

มาตรฐาน HTTP Protocol น้ัน Port มาตรฐานคือ 80  เลือกตามที่ Default ไดเลย เมื่อกําหนดแลวให

คลิกปุม Next   

6.  ปรากฏหนาจอ MySQL Server Configulation ดังรูปที่ 6 MySQL Config ใหปอน User Name 

และ Password ดังน้ี 

                  -  Enter root password : เติมคําวา root 

                  - Re-enter root password: เติมคําวา root 

                  - Character Sets and Collections เลือก TIS620 Thai 

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

                  - เลือก Enable InnoDB  
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    - คลิกปุม Install 

7. ปรากฏหนาจอ Completing the AppServ 2.5.9 Setup Wizard ใหเลือก Start service ตามที่ Default 

คาใหในสวนของ Service Apache และ Service MySQL จากน้ันใหคลิกปุม Finish ดังรูป ติดต้ัง

เรียบรอย 

 

 

รูปท่ี 4.4 การติดต้ัง Appserv เสร็จสมบูรณ 

 

       



 61 

4.4 วิธีการใชงาน 

 เขาไปที่โปรแกรม Chrome ตรงชอง Url ใหใส localhost/phpMyAdmin/home.php และกด 

Enter 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 เขาสู localhost/phpMyAdmin/home.php 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงหนา Inder 
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รูปท่ี 4.7 แสดงหนาแรกของเว็บไซต 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงหนาการสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 4.9 แสดงหนาล็อกอินเขาสูระบบ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงหนาสินคา 
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รูปท่ี 4.11 แสดงหนารายละเอียดของสินคา 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนาตะกราสินคา 
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รูปท่ี 4.13 แสดงหนาขอมูลการสั่งซื้อ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนาวิธีแจงชําระเงิน 
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รูปท่ี 4.15 แสดงหนาเกี่ยวกับเรา 
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บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเว็บไซตที่เกี่ยวกับระบบขายสินคาออนไลนเกี่ยวกับรานขายเคร่ืองประดับสุภาพสตรี 

2. ไดเว็บไซตที่สามารถเปนประโยชนตอผูที่สนใจและผูที่เขามามได 

3. ไดเว็บไซตที่สามารถสั่งซื้อสินคาผานทางออนไลนได 

4. ไดเว็บไซตที่ฐานขอมูลของระบบซื้อขายออนไลนเกี่ยวกับเคร่ืองประดับสุภาพสตรี 

สามารถ จัดการกับสินคาตางๆภายในรานไดเปนอยางดี 

5. ไดเว็บไซตที่ผูที่ใชน้ันสามารถสั่งซื้อสินคาตางๆภายในรานไดหลากหลายประเภท 

 

สรุปขนาดของโปรแกรม 

ลําดับ ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหตุ 

1 Index.php 1 KB หนาแรกของเว็บไซต 

2 register.php 10 KB หนาสมัครสมาชกิ 

3 home.php 11 KB หนาหลัก 

4 addproduct.php 4 KB หนาเพิ่มสินคา 

5 admin.php 14 KB หนาแอดมิน 

6 cart.php 6 KB หนาคํานวณราคาสินคา 

7 check_login.php 2 KB หนาสอบล็อกอิน 

8 confirm.php 5 KB หนายืนยันการสั่งซื้อ 

9 delete.php 2 KB หนาลบสินคา 

10 edit_upload.php 5 KB หนาแกไขสินคา 

11 from edit order.php 7 KB  หนาแกไขออรเดอร 

12 login.php 3 KB หนาล็อกอิน 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ลําดับ ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

13 mamber.php 7 KB หนาแสดงขอมูลสมาชิก 

14 menu.php 2 KB หนาสินคา 

15 order.php 4 KB หนาแสดงการสั่งซื้อ 

16 product.php 7 KB หนาสินคา 

17 product_detail.php 6 KB หนาแสดงรายละเอียดสินคา 

18 saveorder.php 3 KB หนายืนยันการสั่งซื้อ 

19 show product.php 10 KB หนาแสดงรายการสั่งซื้อ 

20 update-product.php 5 KB หนาแกไขสินคา 

21 upload.php 1 KB หนาเพิ่มสินคา 

22 logout.php 1 KB หนาล็อกเอาท 

 

ตารางท่ี 5.2 แสดงขนาดของโปรแกรม (ตอ) 
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สรุปขอผิดพลาดท่ีมีคอการออกแบบระบบงาน 

1. สัญลักษณ Logo ไมตรงกับรูปแบบตอนแรก มีการเปลี่ยนแปลงรูปเพื่อใหสวยงามมากขึ้น 

2. โครงสรางโปรแกรมบางสวนมีขนาดไมเหมาะสม 

3. เกิดความขัดแยงทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 

4. การออกแบบในตอนแรกขาดความนาสนใจ 

ขอบเขตการศึกษา 

1. โคดมีปญหาไมสามารถ Run ได โคดทับซอนกันเปดไมติด 

2. รูปภาพในเว็บไซตไมมีแสดง ตองหารูปภาพใหมมาแกไข 

3. ไฟลโปรแกรมอบ Link สลับกันไปมา 

4. เชื่อมฐานขอมูลสําเร็จ แตไมสามารถเรียกงานได 

5. ฐานขอมูลไมจําขอมูลที่ปอนเขาไป 

6. เมื่อนําฐานขอมูลไปเชื่อมตอกับเคร่ืองเซิฟเวอรอ่ืน จะมีฐานขอมูลซ้ํากันทําใหขอมูลไม 

ตรงกันกับโปรแกรม 

7. ปุมตัวอักษรบางตัวมีภาพและสีที่คลายคลึงกับพื้นหลังโปรแกรมทําใหไมคอยัดเจน 

 

5.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. คอมพิวเตอรมีการชํารุด หนาจอคาง ตองเปลี่ยนฮารดดิสใหม 

2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver คาง ไมสามารถแกไขงานไดตองโปรแกรมใหม 

3. แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเส็จาและไมสมบูรณเทาที่ควร 

4. การติดตอสื่อสารระ.หวางกลุมไมตอเน่ืองกันทําใหงานลาและผิดแผนที่วางไว 
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5.2 สรุปการดําเนินงานจริง 

 

ตารางท่ี 5.3  สรุปเวลาดําเนินงานจริง 

หมายเหตุ เสนสีดํา คือ ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  เสนสีแดง คือ ระยะเวลาในการดําเนินงานจริง 

 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                
11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ 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 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ 62 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                 6-19 มกราคม 63 

สงบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63  

สงงบประมาณในการทําโครงการ                 26-30 มกราคม 63  

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63  
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 

 

ตารางท่ี 5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 

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 150 บาท 

5 แผน CD  1 แผน 40 บาท 

6 คารูปเลม 1 เลม 200 บาท 

รวมเปนเงิน 1,210 บาท 
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ภาคผนวก 

 

- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.01) 

- ใบอาจารยที่ปรึกษารวม  (ATC.02) 

- ใบขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.03) 

- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04) 

- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 

- ใบขอขออนุญาตอาจารยที่ปรึกษารวมจัดทําเอกสารบทที่4-5 (ATC.06) 

 

 



 

ประวัติผูจัดทํา 

 

นางสาวสุดารัตน พุทไทยสงเกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2539 สําเร็จ 

การศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนบานผือฮี จังหวัดยโสธร  

ปการศึกษา 2555จบการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายจาก 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ปการศึกษา 2558 ปจจุบัน                                    

กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)ที่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2563  

ปจจุบันอาศัย บางปู เพลส 555 หมู 1 ถนนสุขุมวิทสายเกา ต. บางปูใหม  

อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10280  

เบอรโทรศัพย 0623411761  

E-mail : sukiee603@gmail.com  

Line ID : kie_sudarat 

 

นางสาวยานิสา วัฒนคุณไพศาลเกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539  

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนบานสองแคว  

จังหวัดนานปการศึกษา 2555จบการศึกษาระดับประกาศนีย 

บัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ปการศึกษา 2558  

ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)ที่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2563  

ปจจุบันอาศัย 40 ซอยลาซาล 53 ถนนสุขุมวิท 105 บางนา 

เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260 

เบอรโทรศัพย 0994042795  

E-mail : yanisawatthanakhunphaisa@gmail.com  

Line ID : yanisa…cry 

 

mailto:sukiee603@gmail.com
mailto:yanisawatthanakhunphaisa@gmail.com


 



 



 



 



 



 



 



 


	1 ปกโครงการระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าเครื่องประดับสุภาพสตรี ระดับชั้น ปวส.2-32
	2 หน้าอนุมัติ
	3 บทคัดย่อ
	4 กิตติกรรมประกาศ
	5 คำนำ
	6 สารบัญ
	7 สารบัญรูป
	8 สารบัญตาราง
	9 บทที่1
	10 บทที่2
	11 บทที่3
	12 บทที่ 4
	13 บทที่5
	14 บรรณานุกรม
	15 ภาคผนวก
	16 ประวัติผู้จัดทำ ปวส.2
	17 ใบขอเสนออนุมัติโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.01)
	18 ใบขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ (ATC.02)
	19 ใบขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.03) รอบแรก
	20 ใบขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.03) รอบสอง
	21 ใบรายงานความคืบหน้าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.04)
	22 บันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05)-1
	23 บันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05)-2
	24 ใบขอขออนุญาตอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจัดทำเอกสารบทที่ 4-5 (ATC.06)

