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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ จัดทําระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณ
โทรทัศนผานดาวเทียมผานเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับใชงานที่สถานีดาวเทียมนนทบุรี ผูวิจัยได
ทําการศึกษาเพื่อออกแบบระบบใหม โดยการอางอิงกับระบบการจองแบบเกาเพื่อใหระบบการ
ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไปไดแบบคูขนาน ซ่ึงหากระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหมนี้ถูกเลือก
นําไปใชงานจริงก็จะทําใหผูปฏิบัติงานและระบบงานไมมีผลกระทบ จากนั้นระบบการจองแบบเกา
ก็จะคอยหมดไป สวนสาเหตุที่ระบบงานไมสามารถเปลี่ยนแปลงทันทีไดเนื่องจากผูที่ใชบริการมีอยู
หลากหลายอีกทั้งมีความเคยชินกับระบบเกา ซ่ึงถือปฏิบัติมาเปนเวลานาน 
 ระบบที่พัฒนาขึ้นใหมเปนระบบออนไลนผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการใช
เทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ รวมกับระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL ผลจากการทําวิจัยนี้ จะได
ระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม สําหรับใชงานที่สถานี
ดาวเทียมนนทบุรี  อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้นและมีความสะดวกตอ
พนักงานผูปฏิบัติการและผูขอรับบริการตอไป 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to develop a satellite television transmission service 
reservation system for a Nonthaburi Earth Station. The researcher has done the education for 
designs a new reserving system in order to a new satellite television transmission reservation 
services. The development was done in parallel with the traditional manual system so that there is 
no effect to routine work until the old system is faded out. 
 The new satellite television transmission service reservation system is based on 
World Wide Web technology and MySQL data base management system. By using the new 
system, clients can make reservations easily, and operators can manage their jobs more efficiently 
and systematically. 
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บทที่ 1 

 บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited : 
CAT Telecom) หรือ กสท ปจจุบันอยูภายใตสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communications Technology : ICT ) กสท เปนหนวยงานที่ใหบริการทางดาน
โทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ทั้งนี้การใหบริการของ กสท นั้นจะเปนการมุงเนน
การขยาย ปรับปรุง และพัฒนาใหบริการโทรคมนาคมทุกประเภทดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
นํานวัตกรรม (Innovation) ในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กสท มาใชเพื่อรองรับ
การ ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  และดําเนินการใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 กสท ใหบริการทางดานโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ประกอบดวย
บริการถายทอดสัญญาณโทรทัศน บริการสื่อสารไรสาย บริการส่ือสารขอมูล บริการอินเทอรเน็ต
บริการโทรศัพทระหวางประเทศ และบริการอื่น ๆ พรอมกันนี้ กสท ไดมีการขยายเครือขาย
(Network) ในประเทศเพื่อรองรับการขยายการใหบริการส่ือสารระหวางประเทศ สําหรับการ
ใหบริการทางดานโทรคมนาคมระหวางประเทศนั้น ขณะนี้ กสท มีระบบเครือขายที่ใหบริการหลัก
อยู 2 เครือขาย คือ ระบบดาวเทียมและระบบเคเบิลใตน้ําใยแกว ปจจุบันการใหบริการถายทอด
สัญญาณโทรทัศน ของ กสท จะเนนการใหบริการ ผานทางระบบดาวเทียมเปนหลัก เนื่องจากมี
คุณภาพที่ดีกวา เหมาะสําหรับการสื่อสารระยะไกลและในปจจุบันนี้ กสท มีโครงขายที่เปนระบบ
เคเบิลใยแกวครอบคลุมพื้นที่ตามจังหวัดตางๆ อยูเกือบทั่วทั้งประเทศ ซ่ึงโครงขายระบบเคเบิลใย
แกวนั้น สามารถที่ส่ือสัญญาณเพื่อที่จะใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลได โดย
ใชอุปกรณ CODER ติดตั้งที่ตนทาง และอุปกรณ DECODER ติดตั้งที่ปลายทาง ดังนั้นหากนํา 
CODER/DECODER (CODEC) ติดตั้งตามจังหวัดตางๆ แลวนําสัญญาณมาเชื่อมตอกับ
ระบบสื่อสารผานดาวเทียมก็จะสามารถใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนไดครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศและทั่วโลก  
 สถานีดาวเทียมนนทบุรี เปนสถานีดาวเทียม SECONDARY GATEWAY ใหบริการ
โทรคมนาคม ผานดาวเทียม แหงที่ 2 ของ กสท ซ่ึงเปดใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ เมื่อ
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เดือนธันวาคม 2541  ดาวเทียมหลักซึ่ง กสท ใชใหบริการ คือ ดาวเทียม INTELSAT, THAICOM, 
ASIASAT, PALAPA, JCSAT, ABS-1, ST1, AGILA ฯลฯ ซ่ึงสถานีดาวเทียมนนทบุรีมีจาน
สายอากาศพรอมระบบ เพื่อใชกับดาวเทียมดังกลาวตามคํารองขอของลูกคาที่มาใชบริการของ กสท 
ในปจจุบันการใหบริการสัญญาณโทรทัศนของสถานีดาวเทียมนนทบุรีไดใชงานรวมกันกับ
โครงขายภาค พื้นดินของ กสท ซ่ึงสามารถใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนไดครอบคลุมอยาง
ทั่วถึง  
 การใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนของสถานีดาวเทียมนนทบุรีเปนที่ยอมรับของ
ผูใชบริการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นจํานวนของผูใชบริการจึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
โดยสภาพปญหาปจจุบันที่มีอยูก็คือ ระบบการขอใชบริการหรือระบบการจองยังเปนระบบเกาซ่ึงใช
วิธีการการติดตอส่ือสารผานทางเครื่องโทรศัพทและเครื่องโทรสารเปนหลักเปนผลทําใหการ
ประสานงานตางๆไมสะดวกและรวดเร็วเทาทีควร หากมีการปรับปรุงระบบการขอใชบริการหรือ 
ระบบการจองใหมีความทันสมัยสะดวกและรวดเร็ว ก็จะสามารถแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจและ
ตอบสนองความตองการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาของผูใชบริการ ซ่ึงเปนสาเหตุใหผูวิจัย
สนใจทําการศึกษา 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมที่มี
อยูในปจจุบันของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
 2.  ศึกษาการนําเอาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อใหผูใชบริการสามารถขอใช บริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมของสถานี
ดาวเทียมนนทบุรีไดสะดวกกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 3.  เพื่อออกแบบและสรางตนแบบระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณ
โทรทัศนผานดาวเทียมผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 4.  เพื่อนําเอาผลการศึกษามาประยุกตใชกับระบบจองการใชงานบริการถายทอด
สัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
 5.  เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ ในการเลือกใชระบบการจัดการผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ตมาใชใหเกิดประโยชน 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
 1.  การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะระบบที่ใชงานอยูในสถานีดาวเทียมนนทบุรีเทานั้น 
 2.  ผูใชงานระบบจะแบงเปน 3 สวน คือ ผูดูแลระบบ ผูปฏิบัติการ ผูขอใชบริการ 
 3.  ผูใชงานระบบจะตองเปนสมาชิกของระบบ ในการใชงานระบบจะตองระบุช่ือผูใช 
(Username) และรหัสผาน (Password) ทุกครั้ง จึงจะสามารถใชงานได 
 4.  พนักงานผูปฏิบัติการจะตองยืนยันการใหบริการไดหรือไมไดแกผูขอใชบริการทุก
คร้ังที่มีการขอใชบริการและพนักงานผูปฏิบัติการจะตองบันทึกเวลาใชงานจริงเพื่อจัดทํารายงาน 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีดังตอไปนี้ 
 1.  ไดตนแบบของระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม
ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
 2.  เพื่อนําไปปรับปรุงประยุกตใชงานซึ่งจะเปนผลทําใหระบบจองการใชงานบริการ
ถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมและการปฏิบัติงานเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
 3.  เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจสําหรับการนําระบบที่พัฒนาขึ้นมาใชงานจริงใน
องคกร 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  การใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมในปจจุบัน 
 สถานีดาวเทียมนนทบุรีรับเอกสาร หรือโทรสารเอกสาร (Fax) การขอใชบริการหรือ
ทดสอบสัญญาณโทรทัศนใหหัวหนาเวรปฏิบัติการ หัวหนางาน หรือพนักงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบความถูกตองของ ขอมูลรายละเอียดการขอใชบริการ หากยังไมถูกตองใหแจงกับสวนงาน
ที่รับผิดชอบกลุมลูกคานั้นๆ เพื่อดําเนินการตามแผนภูมิการทําสัญญาฯขอตกลงบริการถายทอด
สัญญาณโทรทัศน หากลูกคาไดเคยทําสัญญาไวแลวใหทําการตรวจสอบ ขอมูลรายละเอียดจาก
แบบฟอรม TV PROGRAM ดังภาพที่ 2.1 และความพรอมของอุปกรณเพื่อใหบริการ 
 ในกรณีที่มีการติดตอใหบริการถายทอดโทรทัศนกรณีเรงดวนที่ลูกคาไมสามารถสง
เอกสารรองขอไดทันเวลาใหเจาหนาที่ที่ไดรับการติดตอลงรายละเอียดการรองขอใชบริการลงใน
แบบฟอรม Verbal Booking ดังภาพที่ 2.2 เพื่อเปนขอมูลในการขอเอกสารการขอใชบริการกับลูกคา
ตอไป 
 ในกรณีที่อุปกรณไมพรอม ไมสามารถใหบริการไดทันทีใหสงใบรองขอการใชบริการ
หรือทดสอบการใชบริการแกผูจัดการสถานีดาวเทียมนนทบุรี เพื่อทบทวนขอตกลงซ้ํา 
 ถาไมสามารถใหบริการไดให ผูจัดการสถานีดาวเทียมนนทบุรี หรือพนักงานที่ไดรับ
มอบหมายแจงใหลูกคาทราบ ถาสามารถใหบริการไดใหผูจัดการสถานีดาวเทียมนนทบุรี หรือ
พนักงานที่ไดรับมอบหมายแจงใหลูกคาทราบพรอมทั้งสั่งการโดยลงบันทึกในแบบฟอรมทบทวน
ขอตกลง ดังภาพที่ 2.3 และแบบฟอรมใบสั่งงาน ดังภาพที่ 2.4 เพื่อจัดเตรียมอุปกรณทําการทดสอบ 
 พนักงานที่ไดรับมอบหมายดําเนินการตามใบสั่งงานแลวแจงผลการดําเนินการแก
ผูจัดการสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
 -  ผลการทดสอบผาน ใหแจงยืนยันแกลูกคาเพื่อใหบริการตอไป 
 -  ผลการทดสอบไมผาน ใหแจงยืนยันแกลูกคาเพื่อทราบ 
 -  บันทึก จัดเก็บผลการปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อจัดทําสถิติและปรับปรุงบริการ 
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ภาพที่ 2.1 แบบฟอรม TV PROGRAM 
 
ที่มา:  แบบฟอรม TV PROGRAM ของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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ภาพที่ 2.2 แบบฟอรม Verbal Booking 
 
ที่มา:  แบบฟอรม Verbal Booking ของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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ภาพที่ 2.3 แบบฟอรมทบทวนขอตกลง 
 
ที่มา:  แบบฟอรมทบทวนขอตกลงของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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ภาพที่ 2.4 แบบฟอรมใบสั่งงาน 
 
ที่มา:  แบบฟอรมใบสั่งงานของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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 กระบวนการใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนระบบเดิมแสดงโดยแผนภูมิ ดังภาพที่ 
2.5  
 

 
 
ภาพที่ 2.5 แผนภูมิกระบวนการใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศน 
 
ที่มา:  แผนภูมิกระบวนการใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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2.2  เทคโนโลยีเว็บและสวนประกอบของเว็บไซท 
 ปจจุบันนี้การขยายตัวอินเทอรเน็ตครอบคลุมไดเกือบทุกประเทศในโลก และมี
แนวโนมที่จะเพิ่มบทบาทการใชงานดานตางๆ สูงขึ้น สาเหตุที่อินเทอรเน็ตมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็ว เปนเพราะมีการประยุกตใชงานบนเครือขายมากขึ้น และที่สําคัญ คือ มีผูพัฒนาและสราง
การประยุกตใชงานแบบตางๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ส่ิงที่มีบทบาทที่สําคัญอยางมากขณะนี้ คือ
เทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : WWW) หรือท่ีเรียกกันสั้นๆ วา เว็บ (Web) ซ่ึงเปน
สวนที่นาสนใจที่สุดบนอินเทอรเน็ตเพราะสามารถแสดงสารสนเทศตางๆ ไดหลากหลาย เชน
นิตยสารหรือหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกสขอมูลดานดนตรี กีฬา การศึกษา ซ่ึงสามารถนําเสนอไดทั้ง
ภาพ เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว เชนแฟมภาพวีดิทัศนหรือตัวอยางภาพยนตร และการสืบคน
สารสนเทศในเวิลดไวดเว็บนั้นจําเปนตองอาศัยโปรแกรมคนดูเว็บ (web browser) ในการเขาถึง
แหลงขอมูล 
 2.2.1  สถาปตยกรรมฐานขอมูลเว็บ  
 สถาปตยกรรมปฏิบัติการพื้นฐานของแมขายเว็บ ตามการแสดงในภาพที่ 2.6 ระบบนี้
ประกอบดวย 2 ออบเจค คือ web browser และ web serer การเชื่อมดานคมนาคมมีความตองการ
ระหวางออบเจค web browser ทําคําขอไปยังแมขาย แมขายสงกลับการตอบสนอง สถาปตยกรรมนี้
เหมาะสมกับแมขายสงผาน static page สถาปตยกรรมสงผานฐานขอมูลจากเว็บมีความซับซอน
มากกวาเล็กนอยดังแสดงในภาพที่ 2.7 
 

Web serverBrowser

Request

Response  
 
ภาพที่ 2.6 การสื่อสารระหวาง Browser กับ Web Server 
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ภาพที่ 2.7 สถาปตยกรรมพื้นฐานประกอบดวย Browser, Web Server, PHP Engine และ MySQL 
Server  
 
 ภาพที่ 2.7 แสดงรูปแบบทรานแซคชันของฐานขอมูลเว็บประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
 1.  ผูใช Web browser ทํา คําขอ HTTP สําหรับ เว็บเพจ ที่ตองการ ตัวอยางเชน อาจจะ
ขอคนหาหนังสือทั้งหมดสําหรับ Widebase Book ที่เขียนโดย Laura Thomson ดวยการใชฟอรม
HTML ผลลัพธการคนหา คือ การเรียก results.php  
 2.  Web server รับคําขอสําหรับ results.php ดึงไฟล และสงผานไปยัง PHP engine 
สําหรับการประมวลผล  
 3.  PHP engine เร่ิมการกระจายสคริปต ภายในสคริปต คือ คําส่ังการเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูลและการประมวลผลคิวร่ี (ทําการคนหาหนังสือ) PHP เปดการเชื่อมตอกับ MySQL server 
และสงคิวร่ี ที่เหมาะสม  
 4.  MySQL server รับคิวร่ีสําหรับฐานขอมูล และประมวลผล จากนั้นสงผลลัพธ
กลับไปยัง PHP engine ในกรณีนี้ คือ รายช่ือหนังสือ  
 5.  PHP engine เสร็จสิ้นการเรียกใช สคริปต ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการจัดรูปแบบผลลัพธ
กลับไปยัง PHP engine จากนั้นสงออกผลลัพธ HTML ไปยัง web server  
 6.  Web server สงผาน HTML กลับไปยัง browser ที่ผูใชสามารถดูรายการหนังสือตาม
คําขอ  
 กระบวนการมีพื้นฐานเหมือนกับ scripting engine และฐานแมขายทั่วไปโดยสวนมาก
ซอฟตแวร web server ในที่นี้คือ PHP engine และฐานขอมูลแมขาย ทํางานบนเครื่องเดียวกัน
อยางไรก็ตามฐานขอมูลแมขายอาจจะทํางานบนคนละเครื่อง การทําเชนนี้ดวยเหตุผลเร่ืองความ
ปลอดภัยเพิ่มสมรรถนะ หรือกระจายภาระจากมุมมองการพัฒนาที่จะมีการทํางานเหมือนกันแต
อาจจะใหสมรรถนะดีขึ้นอยางมีนัยยะ 
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  2.2.2  สวนประกอบของเทคโนโลยีเว็บ 
 สวนประกอบของเทคโนโลยีเว็บไดแก 
 1.  เว็บเซิรฟเวอรหมายถึงสถานีบริการเว็บเพจ เปนแหลงรวบรวมเอกสารขอความและ
ควบคุมการเขาถึงเว็บไซทของผูใชบริการ 
 2.  บราวเซอร (Browser) คือ โปรแกรมสําหรับอานเอกสารไฮเปอรเท็กซ ที่เขียนดวย
รูปแบบ HTML ปจจุบันมีบราวเซอรที่ไดรับความนิยมเชน เน็ตสเค็ปคอมมูนิเคเตอร อินเทอรเน็ต
เอกซพลอเรอร โอเปรา 
 3.  เครือขายอินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันจํานวนมาก และ
ครอบคลุมไปทั่วโลกเครือขายเหลานี้เช่ือมเขาหากันภายใตกฎเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกันทําให
สามารถแลกเปลี่ยนและสงผานขอมูลระหวางกันได 
 4.  เว็บไซท (web site) คือแหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ต เปนที่รวบรวมกลุมขอมูลของ
เว็บเพจ เปรียบเทียบไดกับหนังสือ 1 เลม เพราะฉะนั้นอินเทอรเน็ตก็เปรียบเสมือนหองสมุดขนาด
ใหญที่มีหนังสือหลายลานเลม 
 5.  เว็บเพจ (web page) คือ เอกสารขอความหลายมิติที่ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ
เสียงหรือสวนประกอบอื่นที่ใชในการสื่อสาร เปนหนาหนึ่งหนาในเว็บไซท หรือเทียบไดกับหนา
หนึ่งหนาของหนังสือ 
 6.  โฮมเพจ (homepage) คือ เอกสารขอความหลายมิติ โดยทั่วไปเขียนขึ้นและวางไวใน
ตําแหนงที่อยูขององคกรหรือของหนวยงาน หรืออยูในสวนของที่เก็บขอมูลเฉพาะบุคคลและยอม
ใหผูอ่ืนเขามาเปดดูไดซ่ึงเปนหนาแรกของเว็บไซทหรือเทียบไดกับปกหนังสือ 
 2.2.3  WWW (World Wide Web) 
 WWW หรือ Web ถูกสรางขึ้นในป 1989 ที่ CERN (The European Laboratory for 
Particle Physics) จากนั้นก็เติบโตอยางรวดเร็ว จนถึงปจจุบันนี้ Web Traffic คิดเปน 1/3 – 1/2 ของ 
Internet Traffic ทั่วโลก 
 Web เปนสวนหนึ่งของอินเทอรเน็ตที่ใช Hypertext Transfer Protocol (HTTP) เพื่อ
แสดง Hypertext และรูปภาพ Hypertext หมายถึงการสรางเอกสารแบบตัวหนังสือท่ีมีความสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น (Interlinked) สามารถ Click ที่สวนใดสวนหนึ่งของตัวหนังสือบน
เอกสารเพื่อจะไปยังเอกสารอื่นๆได Web ถือกําเนิดบนพื้นฐานของแนวความคิดแบบ Hypermedia 
ครอบคลุม Hypertext นั่นคือสามารถใชทุกอยางของสื่อตางๆ เปนตัวเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นๆ ได
หมดไมวาจะเปน ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และอ่ืนๆ 
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 สวนที่เกี่ยวของกับ Web ไดแก 
 1.  Web Based Programming Language การเขียนโปรแกรมบนเว็บสามารถแบงไดเปน 
2 ประเภทคือ  Client-Side และ Server-Side Client-Side เปนการเขียนโปรแกรมที่ใช Resource 
(Memory) จากเครื่องคอมพิวเตอรของผูเรียกใชโปรแกรม ตัวอยาง เชน Javascript เปนตน จะพบวา
เมื่อ Load web site  ที่ code สวนใหญเขียนดวย Javascript เครื่องคอมพิวเตอรจะทํางานชาลง
ระหวางที่มันพยายาม Load ขอมูลในแตละ web page เนื่องจากการประมวลผลทั้งหมดเกิดขึ้น
ขณะที่ web page ถูก load นั่นเอง 
 2.  CGI (Common Gateway Interface) CGI เปน Server-Side Language นั่นคือการ
ประมวลผลทั้งหมดถูกจัดการบน web server ซ่ึงหาก web server ไมพรอมที่จะรองรับผูใช CGI 
จํานวนมากได จะทําให Server เกิดการ Overload และทํางานชาลง ซ่ึงประเภทของการเขียน
โปรแกรมบนเว็บนั้น ถือเปนปจจัยอยางหนึ่งของผูออกแบบเว็บที่จําเปนตองพิจารณากอนเลือก
วิธีการเขียนเว็บ  
 CGI ยอมาจาก Common Gateway Interfaces เปนสิ่งที่ใชกําหนดวิธีการจัดการขอมูล
ระหวาง Web server และ web browser ซ่ึง CGI  เปนวิธีการมาตรฐานสําหรับ Web server เพื่อท่ีจะ
สงคํารองขอ จากผูใช (Web server) ไปยังโปรแกรม (บน Web server) ใหโปรแกรมทําการ
ประมวลผลขอมูลเหลานั้น จากนั้น Web server ก็จะรับขอมูลสงกลับไปใหผูใช แตโดยสวนใหญจะ
ใหความหมายของ ‘CGI’ วาเปนโปรแกรมที่ทํางานอยูบน Web server เพื่อทําหนาที่โตตอบ 
(interact) กับ web browser CGI program จะถูกสั่งใหทํางานขณะมีการเรียกใชงานนั้น ดังนั้นจึงทํา
ใหมันสามารถ แสดงขอมูลผลลัพธในลักษณะของ Dynamic information ได CGI program จําเปน
จะตองถูกติดตั้งไวใน directory เพื่อให Web server รูวาควรจะตอง execute โปรแกรมแทนการ
แสดงขอมูลไปยัง browser เทานั้น ซ่ึง directory ที่กลาวถึงนี้ขึ้นอยูภายใตการควบคุมของ web 
master เพื่อเปนการปองกันบุคคลทั่วไปสามารถสราง CGI program ได 
 3.  Clients and Server  เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับ  World  Wide  Web  และ  CGI 
Programming ตองเขาใจวิธีการที่ HTTP โตตอบ Web Clients และ Web Server เริ่มจาก
กระบวนการ ที่ใชในการดึงขอมูลจาก Web เร่ิมจาก Web browser จะสง Request ซ่ึงประกอบดวย
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวมันเอง และ ไฟลที่มันตองการไปยัง Web Server ในรูปแบบของ HTTP 
request header และ Web Server ก็จะทําการรับขอมูลพรอมกับดูขอมูล HTTP request header ใน
สวนของขอมูลที่มันตองการ เชน ช่ือของไฟลที่ browser ตองการและสงไฟลกลับให พรอมทั้ง 
HTTP request header ซ่ึงเว็บ browser จะใช HTTP request header เพื่อตรวจสอบหาวิธีแสดงผล
ไฟลหรือขอมูลที่สงกลับมาโดย Web Server 

DPU



 14 

 เมื่อ Web Browser รองขอ CGI script จาก Web Server ตัว Server จะเริ่มส่ังให CGI 
script ทํางานพรอมทั้งสง HTTP request header ให CGI script ขอมูลตางๆ ที่อยูใน request header 
สามารถนํามาใชกับ CGI script ไดทั้งหมด โดยปกติแลว เมื่อ CGI script ทํางานเสร็จ ผลลัพธจะถูก
สงกลับไปให Web Server เพื่อจัดการกับรูปแบบของ HTTP request header และสงขอมูลกลับไป
ยัง Web  Browser แตอยางไรก็ตาม CGI script สามารถใสรูปแบบของ HTTP request header 
และสงขอมูลไปยัง Web Browser โดยตรงไดเชนกัน ซ่ึงการทําเชนนี้จะเปนการลดภาระงานของ
ของ Web Server ดวย ไมวา Web Browser จะ Request ไฟล หรือ CGI script  และ Browser จะเปน
ตองรูตําแหนงของ Web Server และชื่อไฟลที่ตองการดวย โดยการระบุรายละเอียดเหลานี้ลงไปใน 
Uniform Resource Locators หรือ URLs นั่นเอง 
 4.  URL ยอมาจาก The Uniform Resource Locators (URL) เปนเสมือนที่อยูของ
เอกสารบนเว็บ ทุกๆ เอกสารจะตองมี URL เปนของตัวเอง แตละสวนของ URL เปนสิ่งที่ใชระบบ
ขอมูลเกี่ ยวกับที่ตั้ งของเอกสาร  ตัวอยางเชน  http://www.doc.eng.cmu.ac.th และ
http://www.doc.eng.cmu.ac.th/cgi-bin/wwwtreads/wwwtreads.pl ในแตละ URL ประกอบไปดวย
สวนพื้นฐาน 3 สวน คือ Protocol, Server Machine และ File Protocol ที่นิยมใช เชน http:// , ftp:// , 
gopher:// , news:// 
 Server machine อาจเปนชื่อเครื่อง หรือ เลข IP ก็ได หรือบางครั้งอาจมีเครื่องหมาย  : 
(Colon) ตามดวยหมายเลข อยูตอจาก Server machine เชน proxy.chiangmai.ac.th:8080 เปนตน ซ่ึง
ตัวเลขนั้นหมายถึง Port ที่ใชในการับสงขอมูลสําหรับ Web Server โดยปกติแลว  Port มาตรฐาน
ของ Web Servers คือ 80 ซ่ึงจะระบุหรือไมก็ได File หากไมมีการระบุช่ือไฟลแลว Web Server จะ
มองหาไฟลที่ช่ือ index.html แลวสงไปให Web browser โดยอัตโนมัติ (หรือช่ืออ่ืนๆ ตามการ
กําหนดเงื่อนไขของแตละ  Web Server) 
 5.  HTML ยอมาจาก Hyperlink Markup Language ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ Standard 
Generalized Markup Language (SGML) เปนภาษาที่ใชระบุชนิดของเอกสารและระบุวิธีการแสดง
เอกสารในหลายๆ รูปแบบ HTML ประกอบดวย tag ที่ใชเขียนลงไปในเอกสาร tag เปนส่ิงที่ใช
อธิบายใหกับ  Web Browser วาจะแสดงขอมูลที่อยูในเอกสารในลักษณะอยางไร  
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2.3  Apache HTTP Server 
 อะแพชี เว็บเซิรฟเวอร (อังกฤษ: Apache HTTP Server) คือซอฟตแวรสําหรับเปด
ใหบริการเซิรฟเวอรบนโพรโทคอล HTTP โดยสามารถทํางานไดบนหลาย ระบบปฏิบัติการ ที่มา
ของชื่อ Apache มาจากกลุมคนที่ชวยสรางแพตชไฟลสําหรับโครงการ NCSA httpd 1.3 ซ่ึงกลายมา
เปนที่มาของชื่อ A PAtCHy server และในอีกความหมายหนึ่งยังกลาวถึงเผาอะแพชีหรืออาปาเช ซ่ึง
เปนเผาอินเดียนแดงที่มีความสามารถในการรบสูง 
 ประวัติ Apache พัฒนามาจาก HTTPD Web Server ที่มีกลุมผูพัฒนาอยูกอนแลว โดย   
ร็อบ แม็คคูล (Rob McCool) ที่ NCSA (National Center for Supercomputing Applications) 
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส เออรแบนา-แชมเปญจน สหรัฐอเมริกา แตหลังจากที่ แม็คคูล ออกจาก 
NCS และหันไปใหความสนใจกับโครงการอื่นๆ มากกวาทําให HTTPD เว็บเซิรฟเวอร ถูกปลอยทิ้ง
ไมมีผูพัฒนาตอ แตเนื่องจากเปนซอฟตแวรที่อยูภายใตลิขสิทธิ์ กนู คือ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนําเอาซอร
สโคดไปพัฒนาตอได ทําใหมีผูใชกลุมหนึ่งไดพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่ออุดชองโหว ที่มีอยูเดิม 
(หรือ แพช) และยังไดรวบรวมเอาขอมูลการพัฒนา และการแกไขตางๆ แตขอมูลเหลานี้อยูตามที่
ตางๆ ไมไดรวมอยูในที่เดียวกัน จนในที่สุด ไบอัน บีเลนดอรฟ (Brian Behlendorf) ไดสราง
จดหมายกลุม (mailing list) ขึ้นมาเพื่อนําเอาขอมูลเหลานี้เขาไวเปนกลุมเดียวกัน เพื่อใหสามารถ
เขาถึงขอมูลเหลานี้ไดงายยิ่งขึ้นและในที่สุด กลุมผูพัฒนาไดเรียกตัวเองวา กลุมอาปาเช (Apache 
Group) และไดปลอยซอฟตแวร HTTPD เว็บเซิรฟเวอร ที่พัฒนาโดยการนําเอาแพชหลายๆ ตัวที่ผู
ใชไดพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงการทํางาน ของซอฟตแวรตัวเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ตั้งแต ป พ.ศ. 2539 Apache ไดรับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ จนปจจุบันไดรับความนิยมเปน
อันดับหนึ่ง มีผูใชงาน อยูประมาณ 65% ของเว็บเซิรฟเวอรที่ใหบริการอยูทั้งหมด 
 การที่อาปาเชเปนซอฟตแวรที่อยูในลักษณะของ โอเพนซอรส ที่เปดใหบุคคลทั่วไป
สามารถเขามารวมพัฒนาสวนตางๆ ของอาปาเชได ซ่ึงทําใหเกิดเปน โมดูล ที่เกิดประโยชนมากมาย
เชน mod_perl, mod_python หรือ mod_php ซ่ึงเปนโมดูลท่ีทําใหอาปาเชสามารถใชประโยชน และ
ทํางานรวมกับภาษาอื่นได แทนที่จะเปนเพียงเซิรฟเวอรที่ใหบริการเพียงแค เอชทีเอ็มแอล อยาง
เดียว นอกจากนี้อาปาเชเองยังมีความสามารถอื่นๆ ดวย เชน การยืนยันตัวบุคคล (mod_auth, 
mod_access, mod_digest) หรือเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารผาน โพรโทคอล https (mod_ssl) 
นอกจากนี้ ก็ยังมีโมดูลอ่ืนๆ ที่ไดรับความนิยมใช เชน mod_vhost ทําใหสามารถสรางโฮสเสมือน 
www.sample.com, wiki.sample.com, mail.sample.com หรือ www.ilovewiki.org ภายในเครื่อง
เดียวกันได หรือ mod_rewrite เปนเครื่องมือที่จะชวยให url ของเว็บนั้นอานงายขึ้น 
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2.4  MySQL Database 
  MySQL (มาย-เอส-คิว-แอล) ระบบฐานขอมูลสําหรับใชพัฒนาเว็บไซทรวมกับภาษา 
PHP ปจจุบันไดรับความนิยมจากนักพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากเปนฐานขอมูลที่
จัดการ 
 สําหรับการพัฒนาเว็บไซท ระบบฐานขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญ ทั้งนี้เพราะใน
บางครั้งเมื่อพัฒนาเว็บไซทไปอีกขั้นหนึ่ง จะตองใชเว็บไซทเก็บขอมูลตางๆ มากมายยกตัวอยางเชน 
ใชฐานขอมูลเก็บขอมูลสินคา เก็บขอมูลรายการสั่งซ้ือสินคา เก็บขอมูลประวัติตางๆเปนตน 
นอกเหนือจากการเก็บขอมูลแลว ก็เพื่อประโยชนในการเรียกใชขอมูลจากขางตน เพื่อนํามา
แสดงผลขอมูล สืบคนขอมูล การอัพเดต ปรับปรุงขอมูลเปนตน 
 ระบบฐานขอมูลที่ใชในการพัฒนาเว็บไซทมีใหเลือกใชอยูหลายตัว แตถาหากเอยถึง
ระบบฐานขอมูลที่เหมาะกับการพัฒนาเว็บไซทดวยภาษา PHP แลว MySQL ถือไดวาเปนตัวเลือกที่
ดีที่สุดทั้งนี้เพราะเปนฐานขอมูลฟรี ที่ใคร ๆ ก็สามารถใชได มีการใชงานในวงกวาง ทําใหการ
พัฒนาฐานขอมูลมีการพัฒนาอยูอยางสม่ําเสมอ MySQL ยังสนับสนุนการใชงานบน
ระบบปฏิบัติการไดมากมาย ไมวาจะเปน Mac, Unix และรวมทั้ง Windows และนอกจากนี้แลวยัง
สามารถใชงานในลักษณะ Web Development Platform เชน C, C++, Java, Perl, ASP รวมทั้ง PHP 
นอกจากนี้ MySQL ยังไดรับการพัฒนาตามแนวทางขอกําหนดมาตรฐาน SQL ซ่ึงทําใหใชคําส่ัง 
SQL ในการใชงานกับ MySQL ไดและเนื่องจาก MySQL ถูกพัฒนาตามแนวทางขอกําหนดของ 
SQL ซ่ึงผูใชสามารถใชคําส่ัง SQL จัดการการขอมูลไดโดยตรง แตการใชคําส่ัง SQL นั้นยากตอการ
จดจําคําสั่ง และไมคุนเคยตอการใชคําส่ัง ซ่ึงทําใหใชงานยากและอาจจะใชคําสั่งผิดไดงาย ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดปญหาตอ Server ดังนั้นสวนใหญแลวผูใหบริการ Hosting มักไมอนุญาตใหใชคําสั่ง SQL 
โดยตรง ดังนั้นจึงมีผูพัฒนาสคริป PHP ขึ้นมา เพื่อใหใชงานกับ MySQL Database ไดอยางงายดาย 
และไมตองจดจําคําสั่งมากนักในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงสคริป PHP ที่พัฒนาขึ้นมานี้มีช่ือเรียกวา 
phpMyAdmin Database Manager หรือที่เรียกสั้น ๆ กันวา phpMyAdmin 
 ปจจุบันนี้ MySQL มีออกมาแลวหลายเวอรช่ัน พัฒนาใหดียิ่ง ๆ ขึ้น ตามใชกันแทบไม
ทันเพราะเปน Open Souce ซ่ึงมีทีมพัฒนามากมาย นอกจากติดตั้ง MySQL โดยตรงแลว ปจจุบันนี้
ใครที่ใช Appserv ซ่ึงเปนโปรแกรมที่รวมเครื่องมือตาง ๆ สําหรับทําเว็บไซทไวดวยกัน นอกจากจะ
มี Apache เปนเว็บเซอรเวอร มีภาษา PHP แลว ก็ยังมี MySQL และ phpMyAdmin รวมมาดวย  
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2.5  PHP (Personal Home Page)  
 PHP เปน server side scripting language ซ่ึงมีโครงสรางของภาษา คลาย C , Java และ 
Perl ถูกคิดคนขึ้นโดยนาย Rasmus Lerdorf  ซ่ึงจุดประสงคของเขาเพื่อท่ีจะสราง code ที่ซับซอนใส
เขาไปใน HTML ใหได การเขียน php script นั้นไมจําเปนตองประกาศตัวแปรกอนการใชงาน
นอกจากนั้น PHP ยังรองรับการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented ไดอีกดวย ในปจจุบัน PHP 
จึงกลายเปน scripting language ที่ไดรับความนิยมและมีความสามารถสูงภาษาหนึ่ง 
 PHP เปน scripting language ที่ถูกสรางขึ้นมาสําหรับงานดาน Web Application ซ่ึงมี
ความสามารถดาน Database เปนความสามรถหลักและไดรับการยอมรับวา เปน Web Application 
language ที่มีความเร็วสูงที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด และพัฒนาไดงายที่สุดภาษาหนึ่ง เนื่องจาก 
PHP มี build-in function ใหนักพัฒนาโปรแกรมเลือกใชเปนจํานวนมากในปจจุบัน PHP ไดพัฒนา
ถึง Version 6 สําหรับการใชงาน PHP มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.5.1  ไวยากรณ  ( SYNTAX ) 
 1.  การเขียนโปรแกรม PHP รวมกับ HTML การเขียนโปรแกรมในภาษา PHP นั้น
จะตองเขียนลงไปใน file HTML (หรือวา file PHP) ที่ตองการใหแสดงผล และเนื่องจาก PHP เปน 
server-side script จึงทําให browser ไมสามารถเห็น PHP code ได มีเพียง web server ที่เห็นและทํา
การประมวลผล PHP code กอนขอมูลจะไปแสดงผลที่ web server สามารถแยกแยะระหวาง PHP 
code และ HTML code ได จึงตองมีการกําหนดขอบเขตวา สวนไหนคือสวนของ HTML และสวน
ไหนคือสวนของ PHP ซ่ึง PHP มี tag พิเศษที่ใชกําหนดขอบเขตได 4 แบบ คือ  
 
 นําหนาดวย   <?  และปดทายดวย  ?> เชน 
 
 
 
 นําหนาดวย  <?php   และปดทายดวย  ?> เชน 
 
 
 
 นําหนาดวย  <%  และปดทายดวย  %> เชน 
 
 

<? Echo (“this is SGML-style PHP escaping tag”)?> 

<?php echo (“this is SGML-style PHP escaping tag”)?> 

<% echo (“this is SGML-style PHP escaping tag”)%> 
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 นําหนาดวย   <?script langauge=”php”>  และปดทายดวย   </script> เชน 
 
 
 
 
 ซ่ึงใน HTML file เดียวกันนั้น อาจจะใช tag เหลานี้ปนกันได แตแนะนําวา ใหใชเพียง
แบบเดียวเพราะจะทําใหงายตอการเขียน และการคนหาขอผิดพลาด นอกจากนั้นยังสามารถแทรก 
phpcode ไดทุกตําแหนงใน HTML file อีกดวยการเขียน PHP script ใน HTML file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  การเขียน comment เพื่อใหการเขียนชุดคําส่ัง PHP อยางมีประสิทธิภาพ การเขียน
คําแนะนํา  (comment) ไวในชุดคําสั่งจะทําใหผูอ่ืนรวมทั้งผูเขียนสามารถเขาใจชุดคําส่ังไดงายขึ้น 
วิธีการเขียน comment ลงไปใน php code ใชวิธีการเหมือนกับภาษา C และ Perl คือ ใชสัญลักษณ  
/* */  หรือ //  หรือ  #  
  
 /*  (เร่ิมตน comment) 
 สามารถเขียน Comment ไดหลายบรรทัด 
 */  (ส้ินสุด comment) 
 
 
 
 
 
 //  หรือ # เขียน comment ไดบรรทัดเดียว และไมมีการสิ้นสุด comment  

<script> 
echo (“This is Standard HTML scripting tag”) 

<H1>Example1</H1> 
<P align=center> 
<? 

Print “Hello world”; 

 <? 
  /* This is my first script 
      It prints “This is PHP” to Web page 

*/ 
echo “This is PHP<br>\n”; 

?> 
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 3.  การแยกคําสั่งในกรณีที่ตองการเขียนคําส่ังของ php จะตองมีการแยกคําสั่งแตละ
คําส่ังออกจากกัน ซ่ึงจะใชเครื่องหมาย ; หรือวา semi colon เปนตัวแยก ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
  
 ซ่ึง จะใหผลการทํางานเชนเดียวกับชุดคําส่ังในรูปแบบนี้ 
 
  
 
 
 4.  ตัวแปร (Variable) และชนิดของตัวแปร (Variable type) ภาษา PHP ก็เหมือนกับ
ภาษาโปรแกรมโดยทั่วไปที่จะตองมีตัวแปรเพื่อใชเก็บคา (Value) การกําหนดชื่อของตัวแปรใน 
PHP จะใชสัญลักษณ $ นําหนาชื่อตัวแปร (ช่ือตัวแปรเปนแบบ case sensitive) เชน  กําหนดคา 100 
ใหกับตัวแปรชื่อ $price ตองเขียนดังนี้ 
 
 $price = 100; 
 
 

 <? 
// This is my first script 

  #  It prints “This is PHP” to Web page 
echo “This is PHP<br>\n”; 

?> 

<? 
Echo (“This is the first command”); 
Echo (“This is the second command”); 
?> 

<? Echo (“This is the first command”); Echo (“This is the second command”); ?> 
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 สวนชนิดของตัวแปรในภาษา PHP จะมีตัวแปรทั้งหมด 7 ชนิดคือ  
 -  integer ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็ม 
 -  double ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดเลขทศนิยม 
 -  string ใชสําหรับเก็บขอมูลตัวอักษร หรือวา กลุมของตัวอักษร 
 -  array ใชสําหรับเก็บกลุมขอมูล 
 -  object เปนชนิดขอมูลสําหรับการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented 
 -  pdfdoc ใชเก็บเอกสารในรูปแบบ PDF 
 -  pdfinfo ใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร PDF 
 5.  ตัวแปร Array เปนตัวแปรที่ใชเก็บกลุมคาของขอมูล (“series or collection of 
things”) เชน การเก็บชุดคาของสีตางๆ ไวในตัวแปรเดียวกัน คือการเก็บคา scalar หลายๆ คาไว
ดวยกัน (“blue”,”yellow”,”red”,etc.) ตัวแปรที่สามารถเก็บชุดขอมูล scalar ไวรวมกันได จะถูก
เรียกวา array 
 6.  PHP variables and Web Forms การเขียน server-side script นั้น สวนใหญแลวเกิด
จากความตองการที่จะประมวลผลขอมูลท่ีไดจาก web page ไมวาจะเปนขอมูลท่ีมาจากแบบฟอรม
หรือ จาก link ใน web browser ก็ตาม PHP สามารถดึงขอมูลจาก web มาใชไดโดยงายเนื่องจาก 
PHP จะทําการโอนยายชื่อ ตัวแปรใน php script โดยอัตโนมัติ  
 7.  Operations and Comparison การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปยอมตองมีการคํานวณคา
ของตัวแปรในแบบตางๆ ดวย ไมวาจะเปนการคํานวณเชิงคณิตศาสตรหรือเชิงเปรียบเทียบก็ตาม 
PHP มีกลุมของ Operator ที่ชวยในการคํานวณตางๆ แบงไดเปน 
 - Assignment Operator เปน Operator ที่ใชในการกําหนดคา ซ่ึงไดทดลองใชไปแลวคือ
เครื่องหมาย = (เทากับ) นั่นเอง เชน $val1=5; 
 - Arithmetic Operators เปน Operator ที่ใชเกี่ยวกับการคํานวณทางคณิตศาสตรสามารถ
ใชกับขอมูลที่มีชนิดเปนตัวเลขเทานั้นซึ่งสามารถสรุปไดเปนตารางที่ 2.1 
โดยสมมติให $a=5 และ $b=12 
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ตารางที่ 2.1 Arithmetic Operators 
 

Expression ช่ือ การทํางาน ผลลัพธ 
$a + $b Addition รวมคาขอมูลใน $a และ $b 17 
$a - $b Subtraction นําคาขอมูลใน $b ไปลบออกจาก $a -7 
$a * $b Multiplication คูณคาขอมูลใน $a และ $b 60 
$a / $b Division หารขอมูลใน $a ดวย $b 2.4 
$a % $b Modulus หาคามอดูลัส (เศษการหาร) ของ $a และ $b  2 

 
 - String Operators คือ Operation ที่สามารถกระทํากับ string ไดคือการตอ String 
(Concatenation) String  ซ่ึง Operation ใน PHP ก็มีเพียงแค 1 Operator เทานั้น คือ Concatenation 
Operator โดยใช เครื่องหมาย . (dot)  
 - Comparison Operations ใชในการเปรียบเทียบคาตางๆ ซ่ึงจะใหผลลัพธเพียงเปนจริง
(TRUE) หรือวาเปนเท็จ (FALSE) เทานั้นสามารถสรุปเปนตารางไดดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 Comparison Operations 
 

Expression ช่ือ การทํางาน 
$a = = $b Equal เปนจริงถา $a  เทากับ $b 
$a ! = $b Not equal เปนจริงถา $a  ไมเทากับ $b 
$a  <  $b Less than เปนจริงถา $a  นอยกวา $b 
$a  >  $b Greater than เปนจริงถา $a  มากกวา $b 
$a < = $b Less than or equal to เปนจริงถา $a  นอยกวา หรือ เทากับ $b 
$a > = $b Greater than or equal to เปนจริงถา $a  มากกวา หรือ เทากับ $b 

 
 Logical Operations ใชเปรียบเทียบเชิงตรรกะ หรือเปรยีบเทียบขอเท็จจริงสามารถสรุป
ไดเปนตารางไดดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 Logical Operations 
 

Operator ช่ือ การทํางาน Expression ผลลัพธ 
AND AND เปนจริงถา Expression ทั้ง

ซายและขวาเปนจริง 
(5>2) and (3>2) 
(2>5) and (2>3) 

True 
False 

OR OR เ ป น จ ริ ง ถ า  Expression 
ดานซายหรือดานขวาเปน
จริง 

(5>2) or (2>7) 
(“h”>”a”) or (1<3) 

True 
True 

XOR Exclusive Or เ ป น จ ริ ง ถ า  Expression 
ดานซายหรือดานขวาดาน
ใดดานหนึ่งเทานั้นเปนจริง 

(“ar”>”ac”) xor 
(9>2) 
(3 = = 3) xor (“f”= 
=”f”) 

True 
False 

! Not เปนจริงถา Expression เปน
เท็จ 
เปนจริงถา Expression เปน
จริง 

!(5<10) False 

 
 - Control Statement เรียกไดอีกอยางวา “program flow”  เปนคําสั่งที่ทําหนาที่ควบคุม
การทํางานของแตละ  statement  ในโปรแกรมโดยปกติแลว statement จะถูกประมวลผลตามลําดับ
จากบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดทาย Control statement ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชควบคุมและ
เปลี่ยนแปลงลําดับของการประมวลผล statement เหลานี้ เชนอาจใหมีการประมวลผลบาง 
statement ในบางกรณีเทานั้น Control  Statement  ทั้งหมดใน PHP มีดังนี้ 
 IF เปนโครงสรางภาษาที่สําคัญอยางหนึ่ง ใชในการตรวจสอบเงื่อนไขการทํางานและ
กําหนดทิศทางในการทํางานที่เหมาะสมกับเงื่อนไขนั้น ซ่ึงโครงสรางของ if  ก็เปนเชนเดียวกับ
ภาษา C  คือ  
 

  if (condition expression) 
            Statement 
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 โดย if จะตรวจสอบวา เงื่อนไขใน expression เปน จริง (TRUE) หรือไม ถาเปนจริงก็
จะเขาไปทําคําส่ังใน statement ถา ไมเปนจริง (FALSE) ก็จะไมทํา คําสั่งใน statement ซ่ึง 
statement นี้อาจจะเปนคําสั่งเพียงคําสั่งเดียวหรือวาเปนชุดคําสั่งก็ได ซ่ึงถาเปนชุดคําสั่งก็ตองมี
วงเล็บปกกาครอมชุดคําส่ังนั้นดวย 
 ELSE ในกรณีที่ตองการใหมีทางเลือกมากกวาหนึ่งทาง โดยทาเงื่อนไขเปนจริงก็ใหทํา
ทางเลือกหนึ่ง ถาไมเปนจริงก็ใหทําอีกทางเลือกหนึ่ง ก็สามารถทําไดโดยใช else เขามาชวยใน if 
ดังนี้ 
 

            if (expression) 
                     true-statement; 
           else 
                     false-statement; 
  

 
 - WHILE เปนคําสั่งที่ทําใหเกิดการทํางานวนรอบ โดย while จะตรวจสอบเงื่อนไขการ
ทํางานวาเปนจริงหรือไม ถาเปนจริง ก็จะวนทําชุดคําส่ังที่กําหนดไวไปเรื่อย ๆ จนกวาเงื่อนไขการ
ทํางานจะเปนเท็จโครงสรางของ while เปนดังนี้  
 

           while (expression) 
                     statement 

 
 - FOR โดยทั่วไปแลว for จะถูกใชงานตางกับ while ตรงที่วาไมไดเปนการตรวจสอบ
เงื่อนไขแตใชจํานวนครั้งในการทํางานเปนการกําหนดการทํางานแทนโดย for จะมีโครงสรางดังนี้ 
 

           for (expr1; expr2; expr3) 
                     statement; 

 
 - CONTINUE จะคลาย ๆ กับ break นั่นคือจะหยุดการทํางานใน loop ปจจุบันเอาไว
กอน แตจะตางจาก break ตรงที่วา continue จะกลับไปเริ่มตนทํางานใหม ที่ตนของ loop แทนที่จะ
ออกจาก loop ไปเลย 
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 - SWITCH จะทําการตรวจสอบเงื่อนไขที่ไมเฉพาะถูกและผิดได ซ่ึงจะทํางานคลาย ๆ
กับ ชุดของ if / elseif นั่นเอง ตางกันตรงที่วา switch จะเปนการกําหนดตําแหนงที่จะทํางานมากกวา
จะกําหนดชุดคําส่ังที่จะทํางาน มีรูปแบบดังนี้ 
 

           switch (expression) { 
                     case expr1 : 
                                  statement-1; 
                     case expr2 : 
                                  statement-2; 
                     … 
           }  

  
 - FUNCTION เปนการรวมชุดคําสั่งตาง ๆ ไวดวยกัน เพื่อใหสะดวกตอการเรียกใชโดย
จะมีโครงสรางดังนี้ 
 

                    Function foo ($arg_1, $arg_2, …., $arg_n) { 
                            Echo “Example function.\n”; 
                            Return $retval; 
                    } 
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2.6  PHP MyAdmin 
 พีเอชพี มาย แอดมิน (อังกฤษ: phpMyAdmin) เปนสคริปตติดตอฐานขอมูลท่ีสรางโดย
ภาษาพีเอชพี ซ่ึงใชจัดการฐานขอมูล MySQL ผานเว็บเบราวเซอร โดยสามารถที่จะทําการสราง
ฐานขอมูลใหม หรือทําการสราง TABLE ใหมๆ และยังมี function ที่ใชสําหรับการทดสอบการ 
query ขอมูลดวยภาษา SQL พรอมกันนั้น ยังสามารถทําการ insert delete update หรือแมกระทั่งใช
คําส่ังตางๆ เหมือนกับกันการใชภาษา SQL ในการสรางตารางขอมูล 
 phpMyAdmin เปนโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใชในการจัดการขอมูล 
MySQL ผาน Web Browser ไดโดยตรง phpMyAdmin ตัวนี้จะทํางานบน Web Server เปน PHP 
Application ที่ใชควบคุมจัดการ MySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ 
 -  สรางและลบ Database 
 -  สรางและจัดการตาราง (Table) เชน แทรก record, ลบ record, แกไข record หรือ 
Table, เพิ่มหรือแกไข field ในตาราง 
 - โหลดเท็กซไฟลเขาไปเก็บเปนขอมูลในตารางได 
 -  หาผลสรุป (Query) ดวยคําสั่ง SQL และอีกหลาย ๆ ความสามารถที่ phpMyAdmin 
ทําได 
 2.6.1  การเริ่มตนใชงาน phpMyAdmin 
  การเขาใชงานโปรแกรม phpMyAdmin จะใชงานผานโปรแกรม Web 
Browser  เชน Internet Explorer และพิมพ URL ไปยังไดเรกทอรีของ phpMyAdmin เปน 
 http://pontus2.csloxinfo.com เปนตน ซ่ึงหนาจอแรกในการใชงาน แสดงดังภาพที่ 2.8 
 

 
  
ภาพที่ 2.8 หนาจอแรกของโปรแกรม phpMyAdmin 
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 ภาพที่ 2.8 จะเห็นไดวาโปรแกรมไดแบงสวนของการแสดงผลออกเปน 2 สวน คือสวน
ซาย(เลข 1) และสวนขวา (เลข 2, 3) ซ่ึงจะอธิบายไดดังนี้ 
 หมายเลข 1 ใชสําหรับ เลือก/เปลี่ยน จัดการกับฐานขอมูลเดิมที่มีอยูแลวซ่ึงทาง 
csloxinfo จะทําการสรางฐานขอมูลใหกับลูกคา 1 ฐานขอมูลเทานั้น  
 หมายเลข 2 สําหรับใสช่ือฐานขอมูลที่ตองการสรางใหม 
 หมายเลข 3 สําหรับเลือกภาษาที่ตองการใหแสดงภายในโปรแกรม phpMyAdmin 
 2.6.2  การสรางฐานขอมูลใหม 
 กอนที่จะเก็บขอมูลลงใน MySQL จะตองเลือกเสียกอนวา จะสรางฐานขอมูลช่ืออะไร
จากนั้น จึงทําการสรางตาราง และ ฟลด เพื่อบันทึกขอมูล ในอันดับแรกจะเปนการทดลองสราง
ฐานขอมูลข้ึนมา ใหม โดยจะยกตัวอยางฐานขอมูลเกี่ยวกับสินคา ซ่ึงมีช่ือฐานขอมูลวา “product” 
ดังภาพที่ 2.9 
 

 
  
ภาพที่ 2.9 สรางฐานขอมูลใหมช่ือ product 
 
 จากภาพที่ 2.9 อธิบายขั้นตอนการสรางฐานขอมูลใหมตามลําดับไดดังนี้ 
 1.  ใสช่ือของฐานขอมูลที่ตองการสราง ในที่นี้ใหช่ือวา product 
 2.  คลิกที่ปุม สราง เพื่อสรางฐานขอมูล 
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 2.6.3  การสรางตารางใหม 
 ภายหลังจากที่สรางฐานขอมูลเรียบรอยแลว phpMyAdmin จะแจงใหทราบวา ไดทาํการ
สรางฐานขอมูล product เรียบรอยแลว และใชงานฐานขอมูล product อยู ยังไมมีตารางใดๆ อยูเลย
ในที่นี้จะสรางตารางสําหรับเก็บขอมูลสินคา โดยรายละเอียดในตารางจะมี 3 ฟลด ดังนี้ 
 - name ช่ือสินคา 
 - cost ราคาสินคา 
 - quan จํานวนสินคา (ยอมาจาก quantity แตเขียนใหงายและสั้นขึ้น) 
 ภาพที่ 2.10 แสดงการสรางตารางใหม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ใสช่ือตารางที่ตองการสราง 
 2.  ใสจํานวนฟลดของตาราง สําหรับตาราง stock จะมีจํานวน 3 ฟลด 
 3.  คลิกปุม ลงมือ เพื่อดําเนินการขั้นตอไป 
 

 
 
ภาพที่ 2.10 การสรางตาราง  
 
 ขั้นตอนตอไป ภายหลังจากคลิกปุม ลงมือในขั้นตอนกอนหนา จะเปนการกําหนด ช่ือ
ฟลดชนิดของขอมูลที่เก็บ และรายละเอียดอื่นๆ ซ่ึงจะอธิบายในสวนตางๆ ไดดังนี้ 
 1.  ฟลด สําหรับใสช่ือฟลด 
 2.  ชนิดสําหรับเลือกชนิดของขอมูลที่ตองการเก็บในฟลดนั้นความยาว / เซตสําหรับ
กําหนดขนาดของขอมูล 
 3.  แอตทริบิวต สําหรับเลือกลักษณะเฉพาะของขอมูลที่จะเก็บ เชน ตัวเลขแบบคิด
เครื่องหมาย บวกหรือลบ เปนตน 
 4.  คาวาเปลา (null) สําหรับเลือกวา ฟลดนั้นสามารถใสคาวางไดหรือไม 
 5.  คาปริยาย สําหรับกําหนดคาเริ่มตนของฟลด (คา Default) 
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 6.  เพิ่มเติม สําหรับกําหนดคาเพิ่มเติม เชน กรณีที่ฟลดเก็บขอมูลตัวเลขจํานวนเต็ม
(Integer)จะสามารถเลือกใหมีการเพิ่มคาอัตโนมัติ (auto_increment) ได  
 7.  ไพรมารี เลือกเมื่อตองการกําหนดใหฟลดนั้นๆ เปนไพรมารีคีย (Primary Key) 
 8.  ดัชนี เลือกเมื่อตองการสรางฟลดนั้นๆ เปนดัชนี (Index) 
 9.  เอกลักษณ เลือกเมื่อตองการใหฟลดนั้นเปน Unique 
 2.6.4  คําอธิบายของชนิดขอมูลแตละชนิดท่ีสามารถเลือกได 
 1.  VARCHAR : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวอักษร ทุกครั้งที่เลือกชนิดของฟลดเปน
ประเภทนี้จะตองมีการกําหนดความยาวของขอมูลลงไปดวยซ่ึงสามารถกําหนดคาได ตั้งแต 1 - 255
ฟลดชนิดนี้ เหมาะสําหรับการเก็บขอมูลส้ันๆ เชน ช่ือ นามสกุล หรือหัวขอตางๆ เปนตนในสวน
ฟลดประเภทนี้ จะ สามารถเลือก "แอตทริบิวต" เปน BINARY ได โดยปกติแลวการจัดเรียงขอมูล
เวลาสืบคน (query) สําหรับ VARCHAR จะเปนแบบ case-sensitive (ตัวอักษรใหญ และเล็กมี
ความหมาย แตกตางกัน) แต หากระบุ "แอตทริบิวต" เปน BINARY ปุบ การสืบคนจะไมคํานึง
ตัวอักษรวาจะเปนตัวใหญ หรือตัวเล็ก 
 2.  CHAR : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวอักษร แบบที่ถูกจํากัดความกวางเอาไวคือ 255 
ตัวอักษร ไม สามารถปรับเปลี่ยนไดเหมือนกับ VARCHAR หากทําการสืบคนโดยเรียงตามลําดับ ก็
จะเรียงขอมูลแบบ case-sensitive เวนแตจะกําหนดแอตทริบิวตเปน BINARY ที่จะทําใหการเรียง
ขอมูลเปนแบบ non case-sensitive เชนเดียวกับ VARCHAR 
 3.  TINYTEXT : ในกรณีที่ขอความยาวๆ หรือตองการที่จะคนหาขอความโดยอาศัย
ฟเจอร FULL TEXT SEARCH ของ MySQL อาจจะเลือกที่จะไมเก็บขอมูลลงในฟลดประเภท 
VARCHAR ที่มีขอจํากัดแค 256 ตัวอักษร แตจะเก็บลงฟลดประเภท TEXT แทน โดย TINYTEXT 
นี้ จะสามารถเก็บขอมูล ได 256 ตัวอักษร ซ่ึงมองเผินๆ ก็ไมตางกับเก็บลงฟลดประเภท CHAR หรือ
VARCHAR (255) เลย แตจริงๆ มันตางกันตรงที่ มันทําFULL TEXT SEARCH ได 
 4.  TEXT : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวอักษร เชนเดียวกับ TINYTEXT แตสามารถ
เก็บไดมากขึ้น โดย สูงสุดคือ 65,535 ตัวอักษร หรือ 64KB เหมาะสําหรับเก็บขอมูลพวกเนื้อหา
ตางๆ ที่ยาวๆ MEDIUMTEXT : เก็บขอมูลประเภทตัวอักษร เชนเดียวกับ TINYTEXT แตเก็บ
ขอมูลได 16,777,215 ตัวอักษร 
 5.  LONGTEXT : เก็บขอมูลประเภทตัวอักษร เชนเดียวกับ TINYTEXT แตเก็บขอมูล
ได 4,294,967,295 ตัวอักษร 
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 6.  TINYINT : สําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขที่มีขนาด 8 บิต ขอมูลประเภทนี้สามารถ
กําหนดเพิ่มเติม ในสวนของ "แอตทริบิวต" ไดวาจะเลือกเปน UNSIGNED หรือ UNSIGNED 
ZEROFILL โดยจะมีความแตกตางดังนี้ 
   -  UNSIGNED : จะหมายถึงเก็บคาตัวเลขแบบไมมีเครื่องหมาย แบบนี้จะทําใหสามารถ
เก็บคาได ตั้งแต 0 - 255 
   - UNSIGNED ZEROFILL : เหมือนขางตน แตวาหากขอมูลท่ีกรอกเขามาไมครบตาม
จํานวน หลักที่กําหนด ตัว MySQL จะทําการเติม 0 ใหครบหลักเอง เชน ถากําหนดใหใสได 3 หลัก
แลวทําการเก็บขอมูล 25 เขาไป เวลาที่สืบคนดู จะไดคาออกมาเปน 025 หากไมเลือก "แอ ตทริ
บิวต" ส่ิงที่จะไดก็คือ SIGNED นั่นก็คือตองเสียบิตหนึ่งไปเก็บเครื่องหมาย บวก/ลบ ทํา ใหสามารถ
เก็บขอมูลไดอยูในชวง -128 ถึง 127 เทานั้น 
 7.  SMALLINT : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 16 บิต จึงสามารถเก็บคา
ไดตั้งแต -32768 ถึง 32767 (ในกรณีแบบคิดเครื่องหมาย) หรือ 0 ถึง 65535 (ในกรณี UNSIGNED 
หรือไมคิดเครื่องหมาย)ซ่ึงสามารถเลือก Attribute เปน UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL 
ไดเชนเดียวกับ TINYINT 
 8.  MEDIUMINT : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 24 บิต นั่นก็หมายความ
วาสามารถเก็บ ขอมูลตัวเลขไดตั้งแต -8388608 ไปจนถึง 8388607 (ในกรณีแบบคิดเครื่องหมาย) 
หรือ0 ถึง 16777215(ในกรณีที่เปน UNSIGNED หรือไมคิดเครื่องหมาย) ซ่ึงสามารถเลือก Attribute 
เปน UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ไดเชนเดียวกับ TINYINT  
 9.  INT : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขที่มี  ขนาด 32  บิต  หรือสามารถเก็บขอมูลได
ตั้งแต -2147483648 ไปจนถึง 2147483647  (ในกรณีแบบคิดเครื่องหมาย) หรือ 0 ถึง 4294967295 
(ในกรณีที่เปนUNSIGNED หรือไมคิดเครื่องหมาย) ซึ่งสามารถเลือก Attribute เปน UNSIGNED 
และ UNSIGNED ZEROFILL ไดเชนเดียวกับ TINYINT BIGINT : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัว
เลขที่มีขนาด  64  บิต  สามารถเก็บขอมูลไดตั้ งแต  –9223372036854775808 ไปจนถึง
9223372036854775807  เลยทีเดียว (แบบคิดเครื่องหมาย) หรือ 0 ถึง 18446744073709551615 (ใน
กรณีที่เปน UNSIGNED หรือไมคิดเครื่องหมาย) ซึ่งสามารถเลือก Attribute เปน UNSIGNED และ 
UNSIGNED ZEROFILL ไดเชนเดียวกับ TINYINT FLOAT[(M,D)] : ที่กลาวถึงไปทั้งหมด ใน
ตระกูล INT นั้นจะเปนเลขจํานวนเต็ม หากบันทึกขอมูล ที่มีเศษทศนิยม มันจะถูกปดทันที ดังนั้น
หากตองการจะเก็บคาที่เปนเลขทศนิยม ตองเลือกชนิดขอฟลด เปน FLOAT โดยจะเก็บขอมูลแบบ 
32 บิต คือมีคาตั้งแต -3.402823466E+38 ไปจนถึง -1.175494351E- 38, 0 และ 1.175494351E-38 
ถึง 3.402823466E+38 
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 10.  DOUBLE[(M,D)] : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขทศนิยม เชนเดียวกับ FLOAT 
แต มี ขน าด เป น  6 4  บิ ต  สามารถ เ ก็ บ ได ตั้ ง แต -1 . 7 9 7 6 9 3 1 3 4 8 6 2 3 1 5 7 E+3 0 8  ถึ ง  -
2.2250738585072014E-308, 0 และ 2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308 
 11.  DECIMAL[(M,D)] : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขทศนิยมเชนเดียวกับFLOAT 
แตใชกับขอมูลที่ ตองการความละเอียดและถูกตองของขอมูลสูง ขอสังเกต เกี่ยวกับขอมูลประเภท 
FLOAT, DOUBLE และ DECIMAL ก็คือ เวลากําหนดความ ยาวของขอมูลในฟลด จะถูกกําหนด
อยูในรูปแบบ (M,D) ซ่ึงหมายความวา ตองมีการระบุวา จะใหมี ตัวเลขสวนที่เปนจํานวนเต็มกี่หลัก 
และมีเลขทศนิยมกี่หลัก เชน ถากําหนดวา FLOAT(5,2) จะ หมายความวา จะเก็บขอมูลเปนตัวเลข
จํานวนเต็ม 5 หลัก  และทศนิยม 2 หลัก ดังนั้นหากทําการใส ขอมูล 12345.6789 เขาไป ส่ิงที่จะ
เขาไปอยูในขอมูลจริงๆ ก็คือ 12345.68 (ปดเศษใหมีจํานวนหลัก ตามที่กําหนดไว) 
 12.  DATE : สําหรับเก็บขอมูลประเภทวันที่ โดยเก็บไดจาก 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 
31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 โดยจะแสดงผลในรูปแบบ YYYY-MM-DD 
 13.  DATETIME : สําหรับเก็บขอมูลประเภทวันที่ และ เวลา โดยจะเก็บได ตั้งแต 1 
มกราคม ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 ไปจนถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 เวลา 23:59:59 โดยรูปแบบการ
แสดงผล  เวลาที่ทําการสืบคน(query) ออกมา  จะเปน  YYYY-MM-DD:HH:MM:SS 
TIMESTAMP[(M)] : สําหรับเก็บขอมูลประเภทวันที่ และเวลาเชนกัน แตจะเก็บในรูปแบบของ
YYYYMMDDHHMMSS หรือ YMMDDHHMMSS หรือ YYYYMMDD หรือ YYMMDD 
แลวแต วาจะระบุคา M เปน 14, 12, 8 หรือ 6 ตามลําดับสามารถเก็บไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 
1000 ไป จนถึงประมาณป ค.ศ. 2037 TIME : สําหรับเก็บขอมูลประเภทเวลา มีคาไดตั้งแต -
838:59:59 ไปจนถึง 838:59:59 โดยจะแสดงผล ออกมาในรูปแบบ HH:MM:SS YEAR[(2/4)] : 
สําหรับเก็บขอมูลประเภทป ในรูปแบบ YYYY หรือ YY แลวแตวาจะเลือก 2 หรือ 4 (หากไมระบุ 
จะถือวาเปน 4 หลัก) โดยหากเลือกเปน 4 หลัก จะเก็บคาไดตั้งแต ค.ศ. 1901 ถึง 2155 แต หากเปน 2 
หลัก จะเก็บตั้งแต ค.ศ. 1970 ถึง 2069 ขอสังเกต คาที่เก็บในขอมูลประเภท TIMESTAMP และ 
YEAR นั้นจะมีความสามารถพอๆ กับ การเก็บขอมูลวันเดือนป และเวลา ดวยฟลดชนิด 
VARCHAR แตตางกันตรงที่ จะใชเนื้อที่เก็บขอมูล นอยกวา... ทวา ฟลดประเภท TIMESTAMP 
นั้นจะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาที่สามารถเก็บได คือ จะตองอยูในระหวาง 1 มกราคม ค.ศ. 1000 
ไปจนถึงแถวๆ ค.ศ. 2037 อยางที่บอก แตหากเก็บเปน VARCHAR นั้นจะไมติดขอจํากัดนี้ ฟลด
ชนิด YEAR ก็เชนกัน... ใชเนื้อที่แค 1 ไบตเทานั้นในการ เก็บขอมูล แตขอจํากัดจะอยูที่ ป ค.ศ. 
1901 ถึง 2155 เทานั้น (หรือ ค.ศ. 1970 ถึง 2069 ในกรณี 2หลัก) แตหากเก็บเปน VARCHAR จะได
ตั้งแต 0000 ถึง 9999  
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 14.  TINYBLOB : สําหรับเก็บขอมูลประเภทไบนารีไดแกไฟลขอมูลตางๆ ไฟลรูปภาพ 
ไฟลมัลติมีเดีย เปนตน คือไฟลอะไรก็ตามที่อัพโหลดผานฟอรมอัพโหลดไฟลในภาษา HTML โดย 
TINYBLOB นั้นจะมีเนื้อที่ใหเก็บขอมูลได 256 ไบต 
 15.  BLOB : สําหรับเก็บขอมูลประเภทไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB แตสามารถ
เก็บขอมูลได 64KB 
 16.  MEDIUMBLOB : สําหรับเก็บขอมูลประเภทไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB แต
เก็บขอมูลได 16MB 
 17.  LONGBLOB : สําหรับเก็บขอมูลประเภทไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB แตเก็บ
ขอมูลได 4GB ขอสังเกต ขอมูลประเภท BLOB นั้น แมจะมีประโยชนในเรื่องของการเก็บขอมูล
ประเภท BINARY ใหอยูกับตัวฐานขอมูล ทําใหสะดวกเวลา สืบคนก็ตาม แตมันก็ทําใหฐานขอมูล
มีขนาดใหญ เกินความจําเปนดวย ทําใหเกิดความไม สะดวกในการสํารองฐานขอมูลใน
กรณีที่ มีขอมูลอัพโหลดไป เก็บมากๆ โดยปกติแลว จะใชวิธีการอัพโหลดไปเก็บไวในโฟลเดอร
แลวเก็บลิงกไปยังไฟลเหลานั้น เปนฟลดชนิด VARCHAR มากกวา 
 18.  SET : สําหรับเก็บขอมูลที่เปนกลุมของขอมูลที่ยอมใหเลือกได 1 คาหรือหลายๆ คา 
ซ่ึงสามารถกําหนด ไดถึง 64 คา 
 
2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อนันฑ ตีระบูรณะพงษ (2551:บทคัดยอ) ศึกษาคนควาแบบอิสระ ระบบสารสนเทศการ
ส่ังซ้ือสินคาออนไลน กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่นส จํากัด โดยการพัฒนาปรับปรุงครั้งนี้เปน
สวนหนึ่งของเว็บไซต www.truecorp.co.th ระบบปจจุบันสามารถทําหนาที่เพียงใหรายละเอียดที่
มากกวาสื่อโฆษณาอื่น ๆ แตมีจุดออนในเรื่องของการสั่งซื้อสินคา และระบบสนับสนุนหลังการ
ขาย เนื่องจากระบบขางตนไดรับการพัฒนาในแตละสินคามาไมพรอมกัน ทําใหมีความไมเปน
ระบบ และหากจะพัฒนาใหแตละสินคาที่เพิ่มขึ้นใหมสามารถสั่งซ้ือได จะตองใชระยะเวลา
ดําเนินการยาวนาน จากปญหาขางตน เปนขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบระบบใหม โดย
แบงระบบออกเปน 4 สวน สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบสําหรับเจาหนาที่การตลาด 
(Marketing) ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงขอมูลเว็บไซด ระบบสําหรับเจาหนาที่ฝายขายสินคา (Sale) 
ดําเนินการรับรายการสั่งซ้ือสินคาจากลูกคา พรอมรับชําระเงินปลายทาง ระบบสําหรับเจาหนาที่ฝาย
สนับสนุนการขาย (Support) เกี่ยวกับการติดตอสอบถาม แนะนําติชม แจงเหตุสินคาขัดของ โดยรับ
เร่ืองดังกลาวขางตนจากลูกคาประสานไปยังหนวยงานตางๆ ภายในองคกรพรอมแจงผลการ
ดําเนินการใหแกลูกคาทราบ และระบบสําหรับแสดงประวัติลูกคา (Customer) โดยสามารถดู
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ประวัติในการทํารายการตางๆ ผานเว็บไซตของลูกคายอนหลังได การประเมินระบบจาก
แบบสอบถามในดานความพึงพอใจตอระบบ พบวาอยูในเกณฑที่ดีถึงดีมาก การประเมินพฤติกรรม
และสถิติการใชงานผานทางโปรแกรม Google Analytics พบวาผูใชมีอัตราการเยี่ยมชม / ครั้ง / วัน /
คน เพิ่มขึ้นเปน 3 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับของเดิม ซึ่งอาจจะเปนเพราะขอมูลมีความสมบูรณ มีความ
เปนระเบียบมากขึ้น 
 ประทีป ศรีสูงเนิน (2551:66) ศึกษาคนควาแบบอิสระ ระบบจัดการใหเชาอุปกรณแบบ
ออนไลน โดยการนําแนวความคิด และประโยชนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับระบบจัดการใหเชาอุปกรณแบบออนไลน ในการพัฒนา
ระบบสําหรับขบวนการทํางาน ในโครงการดังกลาวนี้ไดใชเทคโนโลยีของการพัฒนาซอฟตแวร ใน
ลักษณะของเว็บ แอพพลิเคชั่น ระบบการจัดการใหเชาอุปกรณแบบออนไลน จึงเปนสวนหนึ่งใน
การนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของฝายบริการลูกคา โดยจะเปน
เครื่องมือชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ใหสามารถตรวจสอบติดตามผลการทํางานไดอยาง
สะดวกรวดเร็วงายตอการติด ตามสถานการณชวยลดบุคลากรในการดําเนินงานในเรื่องของเอกสาร 
การลดระยะเวลา และคาใช จายในการปฏิบัติงาน ผลจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหเชา
อุปกรณแบบออนไลนทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง ทําใหผูบริหารสามารถใชขอมูลที่
มีอยูอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดขีึน้ ซ่ึง
มีผลตอการแขงขันภายใตสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 เทวา จรูญไภษัชคุรุ (2549:65) ศึกษาคนควาอิสระ ระบบนัดหมายและการประชุมผาน
ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเริ่มจากการวิเคราะหปญหาของ การ
ประชุม การจัดเก็บเอกสารการประชุม การนัดหมายและการจองหองประชุม โดยการออกแบบได
ครอบคลุมระบบงานเดิม ระบบนัดหมายและการประชุมผานระบบอินเทอรเน็ตถูกพัฒนาโดยมี
ลักษณะการทํางานเปนโปรแกรมประยุกตเชิงเว็บ ซ่ึงทํางานรวมกับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
โดยใชภาษา ColdFusion เชื่อมตอฐานขอมูล Oracle ในรูปแบบของการทํางานผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้คือ ระบบนัดหมายและการประชุมผาน
ระบบอินเทอรเน็ต ที่สามารถคนหาและอานขอมูลไดโดยสะดวกในทุกเวลา และทุกสถานที่ รวมทั้ง
สามารถเพิ่มเติมแกไข และบันทึกความจําไดโดยงาย อีกทั้งสามารถรองรับในเรื่องการประชุมให
สะดวกและทันสมัยตอผูบริหารไดเปนอยางดี 
 พนิตพร ล้ิมสุปรียารัตน (2548:84) ศึกษาคนควาอิสระ ระบบการจองหองประชุมและ
อุปกรณสํานักงานขององคกร โดยเริ่มจากการวิเคราะหปญหาของระบบงานเดิมที่มีอยูในปจจุบัน
นํามาออกแบบและสรางโปรแกรมประยุกตเพื่อใชรับจองหองประชุมและอุปกรณสํานักงาน ระบบ
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การจองหองประชุมและอุปกรณสํานักงานนี้นี้มีฟงกช่ันงานการใชงานที่เกี่ยวกับการจองหอง
ประชุมและยังไดรวมเอาฟงกช่ันการจัดการกับอุปกรณที่จําเปนในการประชุม การจัดการเกี่ยวกับ
ของวางระหวางการประชุมการจัดการเกี่ยวกับคาใชจายที่ใช รวมไปถึงการออกรายงานที่เปน
ประโยชนในการทํางานและรายงานเพื่อเสนอตอผูบริหาร และนอกจากนั้นยังมีฟงกช่ันงานสําหรับ
ผูดูแลระบบใหสามารถเขาแกไข เพิ่มเติมขอมูลหองประชุม,อุปกรณ,ผูใชระบบ และรายละเอียด
อ่ืนๆ ในฐานขอมูลได ผลที่ไดรับจากการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้คือ โปรแกรมประยุกตที่ใช
สําหรับการจองหองประชุมและอุปกรณสํานักงาน ทําใหการทํางานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเพิ่มมูลคาของระบบสารสนเทศที่มีอยูแลวใหมีคุณคาเพิ่มขึ้นตอองคกร 
 ศิรินทร ภักดีศรีศักดา (2546:23) ไดทําการศึกษาระบบการจองบานพักตากอากาศ มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการนําระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีของการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตผานระบบเครือขายมาใชประโยชน และพัฒนาระบบการจองบานพักตากอากาศ เพื่อใช
แสดงขอมูลและทําการจองบานพักตากอากาศผานทางอินเทอรเน็ต การทํางานเริ่มโดยการวิเคราะห
ปญหาของระบบงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงขอมูลที่ได ถูกนํามาออกแบบและสรางโปรแกรมประยุกตเพื่อ
ใชแสดงขอมูล และรับจองหองพักผานทางอินเทอรเน็ต และนอกจากนั้นผูดูแลระบบยังสามารถเขา
แกไข เพิ่มเติมขอมูลหองพักและรายละเอียดในฐานขอมูลได การพัฒนาระบบงานนี้นําเสนอผาน
ทางเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับการจองหองพัก และผานทางเครือขายอินทราเน็ตสําหรับผูดูแล
ระบบ 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั  มีดังตอไปนี ้
 1.  ศึกษาการทาํงานของระบบปจจุบันและเทคโนโลยีที่เกีย่วของ 
 2.  วิเคราะหและออกแบบระบบ 
 3.  จัดทําฐานขอมูล 
 4.  เขียนโปรแกรมและทดสอบ  
 5.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
3.2  อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.2.1  อุปกรณฮารดแวรท่ีจะนํามาใช 
 1.  เครื่องเซิรฟเวอร  
 -  หนวยประมวลผล Intel Xeon 2.4 Ghz 
 -  หนวยความจํา  (RAM)  1  Gigabyte 
 -  ความจุของฮารดดิสก  136  Gigabyte 
 -  จอภาพขนาด  15  นิ้ว 
 -  เมาส  และแปนพิมพ 
 2.  เครื่องไคลเอนต  
 -  เครื่องคอมพิวเตอร ระดับ  Pentium IV 2.4 Ghz 
 -  หนวยความจํา  (RAM)  256  Megabyte 
 -  ความจุของฮารดดิสก  60  Gigabyte 
 -  จอภาพขนาด  15  นิ้ว 
 -  เมาส  และแปนพิมพ 
 3.  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค   
 -  ระดับ Pentium M 1.73 Ghz 
 -  หนวยความจํา  (RAM)  2  Gigabyte 
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 -  ความจุของฮารดดิสก  60  Gigabyte 
 -  จอภาพขนาด  15  นิ้ว 
 -  เมาส  และแปนพิมพ 
 3.2.2  ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใช 
 -  ระบบปฏิบัติการ  Windows  XP  ใชในการติดตอกับ Software ตางๆ 
 -  โปรแกรม  PHP MyAdmin  ชวยในการจัดการฐานขอมูล  MySQL 
 -  โปรแกรม  Photoshop CS3  ใชในการสรางภาพประกอบ 
 -  Microsoft  Office  2003  ใชในการจัดทาํเอกสารประกอบการนําเสนอ 
 -  โปรแกรม Macromedia Dreamweaver ใชในการออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
 
3.3 ระยะเวลาในการดําเนนิการวิจัย 
 ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย สรุปไดดังตารางที่  3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน) 1 2 3 4 5 6 
 
7 

 
8 

 
9 

 
10

1.  ศึกษาการทาํงานของระบบปจจุบัน
และเทคโนโลยีที่เกีย่วของ 

 
     

    

2.  วิเคราะหและออกแบบระบบ  
 

    
    

3.  จัดทําฐานขอมูล    
 

  
    

4.  เขียนโปรแกรมและทดสอบ      
 

 
    

5.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ       
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3.4  สรุป 
 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดมีการแบงขั้นตอนที่จะศึกษาออกเปน 5 ขั้นตอน 
ไดแกขั้นตอนศึกษาการทํางานของระบบปจจุบันและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ขั้นตอนวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ ขั้นตอนจัดทําฐานขอมูล ขั้นตอนเขียนโปรแกรมและทดสอบ  ขั้นตอนสรุป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
 
 เนื้อหาในบทที่ 4 นี้ จะอธิบายผลการวิเคราะหการออกแบบระบบ ซ่ึงเริ่มตนจาก
การศึกษาปญหาของระบบงานเดิม การวิเคราะหความตองการของระบบงาน  การกําหนด
องคประกอบของระบบงาน การออกแบบการทํางานของระบบใหม การออกแบบระบบฐานขอมูล
รวมไปถึงการออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface) 
 
4.1  การศึกษาปญหาของระบบงานเดิม 
 ระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมแบบเดิมคือ เมื่อผู
ขอใชบริการตองการที่จะจองใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม จะโทรไป
สอบถามขอมูลกับพนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรี เกี่ยวกับความเปนไปไดของการ
ใชบริการในชวงเวลาที่ผูขอใชบริการตองการพรอมรายละเอียดทางดานเทคนิคเบื้องตนและทั้งตน
ทาง ปลายทางที่จะสงสัญญาณ จากนั้นพนักงานปฏิบัติการก็จะทําการตรวจสอบขอมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร หากสามารถใหบริการได ก็จะแจงใหผูขอใชบริการทําการสงรายละเอียดทางดาน
เทคนิคทั้งหมดผานทางเครื่องแฟกซมายัง สถานีดาวเทียมนนทบุรี ดังภาพที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 เพื่อ
ทําการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งจากนั้นพนักงานปฏิบัติการก็จะทําการปมตรายาง Confirmed 
พรอมทั้งเซ็นชื่อและเวลาดังภาพที่ 4.3 แลวสงกลับไปให ผูขอใชบริการอีกครั้ง 
 เมื่อยืนยันการใหบริการไดใหกับลูกคาไปแลวพนักงานปฏิบัติการก็จะทําการบันทึก
ขอมูลลาสุดของการจองใชงานบริการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมลงในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
ใชเปนตารางเวลาในการปฏิบัติงานใหบริการตอไปโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี ้
 4.1.1  ขั้นตอนการถายทอดสัญญาณโทรทัศนทางดานรับ  
 การถายทอดสัญญาณโทรทัศนทางดานรับพนักงานปฏิบัติการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  เตรียมเครื่องมือ / อุปกรณที่จะทําการรับสัญญาณโทรทัศนทั้งหมด ตามเอกสารการ
ขอใชบริการดังภาพที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 ใหอยูในสภาพพรอมใหบริการ 
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ภาพที่ 4.1 เอกสารการขอใชบริการ 
 
ที่มา:  เอกสารขอใชบริการจาก บริษัท GlobeCast UK Limited 
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ภาพที่ 4.2 เอกสารการขอใชบริการ 
 
ที่มา:  เอกสารขอใชบริการจาก บริษัท AsiaWork Television 
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ภาพที่ 4.3 การปมตรายาง Confirmed พรอมทั้งเซ็นชื่อและเวลา 
 
ที่มา:  เอกสารขอใชบริการจาก สํานักขาว NHK Tokyo 
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 2.  กอนถึงเวลาเริ่มใหบริการจริง (Start Program) 15 นาที ให Monitor  สัญญาณ TV 
Carrier ดวยเครื่อง Spectrum Analyzer ถามีสัญญาณฯ จากสถานีดาวเทียมตนทาง ใหตรวจสอบผล
การรับสัญญาณโทรทัศนกอนเขา Program แลวตอเชื่อมสัญญาณภาพและเสียงเขากับอุปกรณ
Terrestrial Link จากนั้น ติดตอประสานงาน ลูกคาเพื่อตรวจสอบผลการสงสัญญาณฯ เมื่อลูกคาตน
ทางเริ่มสงสัญญาณภาพ (Live Program) ใหเฝาติดตามคุณภาพของสัญญาณ เพื่อใหเปนไปตาม
ขอตกลงแลวใหบันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอรม Logbook ดังภาพที่ 4.4 ถาไมมีสัญญาณฯ ให
ติดตอประสาน กับสถานีดาวเทียมตนทาง วาจะทําการ Up Link ใหกับ สด.นนทบุรีไดหรือไม 
 3.  ถามีการขอตอเวลา ใหลูกคายืนยันคําขอกอนจบเวลา15 นาที 
 4.  พนักงานปฏิบัติการนําขอมูลจากแบบฟอรม Logbook ดังภาพที่ 4.5 มาจัดทํารายงาน 
Completion Report ตามแบบฟอรม Completion Report ดานรับ ดังภาพที่ 4.6 แลวสงใหฝาย
การตลาดตอไป 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.4 แบบฟอรม Logbook 

 
ที่มา:  แบบฟอรม Logbook ของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอยางขอมูลแบบฟอรม Logbook 
 
ที่มา:  แบบฟอรม Logbook ของ สถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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ภาพที่ 4.6 แบบฟอรม Completion Report ดานรับ 
 
ที่มา:  แบบฟอรม Completion Report ดานรับ ของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 

DPU



 44 

 4.1.2  ขั้นตอนการถายทอดสัญญาณโทรทัศนทางดานสง 
 การถายทอดสัญญาณโทรทัศนทางดานสงพนักงานปฏิบัติการ ปฏิบัติกอนเวลา
ใหบริการจริง 30 นาที ใหปฏิบัติดังนี้ 
 1.  เตรียมเครื่องมือ / อุปกรณที่จะทําการสงสัญญาณโทรทัศนทั้งหมดตามเอกสารการ
ขอใชบริการดังภาพที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 ใหอยูในสภาพพรอมใหบริการ ติดตอประสานงานขอ
สัญญาณภาพและสัญญาณเสียงจากลูกคาตนทาง 
 2.  เมื่อถึงเวลากอนการถายทอด 15 นาที ใหพนักงานปฏิบัติการติดตอประสานงานไป
ยังสถานีควบคุมดาวเทียม เพื่อขออนุญาต Up  Link  เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหทําการ Up Link 
Carrier พรอมทั้งปรับแตงกําลังสงใหอยูในระดับที่สถานีควบคุมดาวเทียมยอมรับ และใหทํา 
Satellite Loop back เพื่อตรวจสอบผลการสงสัญญาณของสถานีดาวเทียมนนทบุรี และ ตรวจสอบ
ผลการสงออกอากาศไปยังลูกคา โดยติดตอประสานงานกับสถานีดาวเทียมปลายทาง เมื่อถึงเวลา 
Start Program และลูกคาตนทางเริ่มสงสัญญาณโทรทัศนของรายการจริง ใหเฝาดูรายการตลอดเวลา
จากเวลาเริ่มตนจนกระทั่งจบรายการจากนั้นใหบันทึกรายละเอียด การปฏิบัติงานลงในแบบฟอรม 
Logbook ดังภาพที่ 4.4 
 3.  ถามีการขอตอเวลา ใหลูกคายืนยันคําขอตอเวลา กอนจบรายการ 15 นาที 
 4.  พนักงานปฏิบัติการนําขอมูลจากแบบฟอรม Logbook ดังภาพที่ 4.5 มาจัดทํารายงาน 
Completion Report ตามแบบฟอรม Completion Report ดานสง ดังภาพที่ 4.7 สงให ฝายการตลาด
ตอไป 
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ภาพที่ 4.7 แบบฟอรม Completion Report ดานสง  
 
ที่มา:  แบบฟอรม Completion Report ดานสง ของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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 4.1.3  ปญหาของผูขอใชบริการ 
 ปญหาของผูขอใชบริการสรุปไดดังนี้ 
 1.  การจองใชงานบริการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมหรือการขอเลื่อนวัน เวลาใน
การขอใชบริการแตละครั้งผูขอใชบริการติดตอผานทางโทรศัพทกับพนักงานปฏิบัติการโดยตรง ทํา
ใหตองเสียเวลาในการดําเนินการผูขอใชบริการจะตองจัดสงเอกสารรายละเอียดทางเทคนิคผานทาง
เครื่องแฟกซ 
 2.  ผูขอใชบริการไมสามารถดูขอมูลรายละเอียดความสามารถของการใหบริการวา
สามารถใหบริการผานดาวเทียมดวงใดระบบใดไดบาง 
 4.1.4  ปญหาของพนักงานปฏิบัติการ 
 ปญหาของพนักงานปฏิบัติการสรุปไดดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการบันทึกขอมูลอาจเกิดปญหาตางๆ ได เชน ความลาชาไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 2.  เกิดความซ้ําซอนของขอมูลเนื่องจากขอมูลมีทั้งอยูในรูปแบบของกระดาษและอยูใน
รูปแบบของขอมูลคอมพิวเตอร   
 3.  การตรวจสอบขอมูลการใหบริการคอนขางลาชา รูปแบบของแบบฟอรมการขอใช
บริการมี 
 4.  แบบฟอรมการจองใชบริการมีรูปแบบหลากหลายซึ่งเปนไปตามแบบฟอรมของ
บริษัทของผูขอใชบริการแตละราย 
 5.  ในการออกรายงานตางๆ เชน รายงานการปฏิบัติงาน คอนขางยุงยาก 
 
4.2  การวิเคราะหความตองการของระบบงาน 
 ความตองการของระบบงานสรุปไดดังนี้ 
 4.2.1  ความตองการของผูขอใชบริการ 
 1.  สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาการใหบริการ รายละเอียดของดาวเทียม รวมถึง
รายละเอียดอื่นๆ ไดกอนทําการจองขอใชบริการ 
 2.  การจองขอใชบริการในแตละครั้งสามารถทํางานจอง ณ ที่ใดก็ได โดยผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 3.  ตรวจสอบการยืนยันการใหบริการไดหรือไมไดโดยผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
 4.  สามารถเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาการขอใชบริการไดสะดวก แตตองอยูในเงื่อนไข
ที่กําหนด 
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 4.2.2  ความตองการของพนักงานปฏิบัติการ 
 ความตองการของพนักงานปฏิบัติการสรุปไดดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
 2.  สามารถบันทึกขอมูลตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 3.  ชวยลดความซ้ําซอนของขอมูล 
 4.  ชวยลดภาระการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ 
 5.  มีความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน 
 
4.3  องคประกอบของระบบงานระบบใหม 
 ในการทํางานจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ๆ ไดแก  สวนหนา  (Front End) และสวน
หลัง (Back End) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 4.3.1  ในสวนหนา (Front End) 
 ในสวนของหนาผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแก  ผูขอใชบริการโดยจะตองปฏิบัติดังนี้ 

 1.  ผูขอใชบริการจะตองทําการสมัครสมาชิกกอนที่จะทําการจองขอใชบริการ หากมี
รหัสสมาชิกแลวผูขอใชบริการสามารถทําการจองขอใชบริการไดทันที 
 2.  ผูขอใชบริการสามารถดูรายละเอียดของตารางการใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง  
 3.  ผูขอใชบริการสามารถจองใชบริการไดโดยการใสขอมูลลงในแบบฟอรมที่จัดไวให 
 4.  การจองขอใชบริการในแตละครั้งผูขอใชบริการสามารถจองไดหลายรายการ 
 5.  ผูขอใชบริการสามารถตรวจสอบดูสถานะ ประวัติการจองของตนเองได 
 6.  สามารถแกไขขอมูลสวนตัวของตนเองได 
 4.3.2  ในสวนหลัง (Back End) 
 ในสวนของหลังผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแกพนักงานปฏิบัติการ  และผูดูแลระบบโดย
จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ผูใชตองเขาสูระบบกอนใชงาน 
 2.  สามารถจัดการขอมูลเกี่ยวกับตารางการปฏิบัติงานได 
 3.  สามารถเช็คดูสถานะของการจองขอใชบริการไดตลอดเวลา 
 4.  ตรวจสอบดูรายการตารางการปฏิบัติงานได 
 5.  สามารถดูประวัติการใชบริการผูขอใชบริการแตละรายได 
 6.  สามารถจัดทํารายงานการปฏิบัติงานได 
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จากการทํางานดังกลาว สามารถแบงออกเปนระบบยอยทั้งหมด 5 ระบบ ดังนี้ 
 1.  ระบบ Login 
 2.  ระบบสมัครสมาชิก 
 3.  ระบบการจองขอใชบริการ 
 4.  ระบบการลงบันทึกเวลาจริงของการใหบริการ 
 5.  ระบบการจัดทํารายงาน 
 
4.4  การออกแบบการทํางานของระบบใหม 
 การออกแบบการทํางานของระบบใหมสรุปไดดัง Use Case Diagram ภาพที่ 4.8 โดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมตางที่เกิดขึ้นในระบบจองการใชงานบริการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทยีม 
ดังคําอธิบาย  ตอไปนี้ 
 4.4.1  Actor 
 1.  ผูขอใชบริการ หมายถึง ผูขอใชบริการงานบริการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียม
ของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
 2.  พนักงานปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
 3.  ผูดูแลระบบ หมายถึง พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลระบบจองการใชงาน
บริการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียม 
 4.4.2  Use Case 
 1.  ผูขอใชบริการเขาสูระบบ หมายถึง ผูที่ตองการขอใชบริการงานบริการถายทอด
โทรทัศนผานดาวเทียมของสถานีดาวเทียมนนทบุรี เขาใชระบบโดยผานการ Login 
 2.  ผูขอใชบริการแกไขขอมูลสวนตัว หมายถึง ผูที่ตองการขอใชบริการงานบริการ
ถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมของสถานีดาวเทียมนนทบุรี ที่ผานการ Login แลวทําการแกไข
ขอมูลสวนตัวไดตามเงื่อนที่กําหนด 
 3.  พนักงานปฏิบัติการเขาสูระบบ หมายถึง พนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียม
นนทบุรีเขาใชระบบโดยผานการ Login 
 4.  พนักงานปฏิบัติการแกไขขอมูลสวนตัว หมายถึง พนักงานปฏิบัติการของสถานี
ดาวเทียมนนทบุรีที่ผานการ Login แลวทําการแกไขขอมูลสวนตัวไดตามเงื่อนที่กําหนด 
 5.  จองการใชบริการ หมายถึง ผูขอใชบริการการใชงานบริการถายทอดโทรทัศนผาน
ดาวเทียมของสถานีดาวเทียมนนทบุรี ที่ผานการ Login แลวทําการจอง วัน เวลา การใชงานบริการ
ถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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 6.  ยืนยันการใหบริการ หมายถึง พนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรีที่ผาน
การ Login แลวทําการยืนยันการใหบริการไดหรือไมไดแกผูขอใชบริการงานบริการถายทอด
โทรทัศนผานดาวเทียมของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
 7.  เปลี่ยนแปลงวัน เวลาการจอง หมายถึง ผูขอใชบริการงานบริการถายทอดโทรทัศน
ผานดาวเทียมของสถานีดาวเทียมนนทบุรีทําการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาการจอง   
 8.  จัดการขอมูลในตาราง หมายถึง พนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรีที่
ผานการ Login แลวทําการปรับปรุงแกไขขอมูลในระบบ 
 9.  ทํารายงาน หมายถึง พนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรีที่ปฏิบัติงาน
เสร็จแลวจัดทํารายงาน 
 10.  เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล สมาชิก หมายถึง พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแล
ระบบจองการใชงานบริการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล สมาชิก   
 11.  ตรวจดูรายงาน หมายถึง พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลระบบจองการใช
งานบริการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรี 
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ภาพที่ 4.8 Use Case Diagram ระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม 
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4.5  การออกแบบฐานขอมูล 
 ฐานขอมูลของระบบใหม มีความสัมพันธของขอมูลตางๆที่เกี่ยวของสรุปไดดัง Class 
Diagram ภาพที่ 4.9 โดยมีการออกแบบตารางขอมูลสรุปไดดังตารางที่ 4.1 ถึงตารางที่ 4.6 เปนการ
นํา Class Diagram มาสรางตาราง และทําการกําหนดชื่อฟลด ชนิด ขนาดและขอบเขตของฟลดใน
ตารางทั้งหมดของระบบ ไดดังนี้ 
 

tb_Customer

PK mem_id

mem_ username
mem_ password
mem_ name
mem_ surname
mem_ email
mem_ address
mem_ telephone
reg_date

tb_Operator

PK ope_id

ope_user_id
ope_ password
ope_ name
ope_ surname
ope_email
ope_reg_date

tb_TV.Programe

PK ret_id

ret_day
ret_ month
ret_year
ret_s_hour
ret_s_ minute
ret_f_hour
ret_f_ minute
ret_ origination
ret_ destination
ret_ system
ret_ satellite
ret_ frequency
ret_ symbolrate
ret_fec
ret_ program_ name
ret_ charge_by
ref_res_id
ref_mem_ username
ref_ope_ username
ref_res_s_hour
ref_res_s_ minute
ref_res_f_hour
ref_res_f_ minute

tb_ Receive

PK reciept_id

reciept_ reference
reciept_a_box
reciept_b_box
reciept_c_box
reciept_d_box
reciept_d_box2
reciept_e_box
reciept_f_box
reciept_g_box
reciept_h_box
reciept_ manage_box
ref_ret_id

tb_Reservation

PK res_id

res_day
res_ month
res_year
res_s_hour
res_s_ minute
res_f_hour
res_f_ minute
res_ origination
res_ destination
res_ system
res_ satellite
res_ frequency
res_ symbolrate
res_fec
res_ program_ name
res_ charge_by
res_date
ref_mem_ username

tb _ Transmit

PK send_id

send_ reference
send_a_box
send_b_box
send_c_box
send_d_box
send_d_box2
send_e_box
send_f_box
send_g_box
send_h_box
send_ manage_box
ref_ret_id

 
 
ภาพที่ 4.9 Class Diagram ระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม 
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ตารางที่  4.1 ตารางพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
 

Attribute Name Description Data Type Key Type 
ope_id รหัสพนักงาน Integer (10) PK 
ope_user_id รหัสประจําตัวพนักงาน varchar (10)  
ope_password รหัสผานพนักงาน varchar (10)  
ope_name ช่ือพนักงาน varchar (20)  
ope_surname นามสกุลพนักงาน varchar (20)  
ope_email ช่ืออีเมลพนักงาน varchar (20)  
ope_reg_date วันที่ลงทะเบียน date  

 
ตารางที่ 4.2 ตารางผูขอใชบริการ (Customer) 
 

Attribute Name Description Data Type Key Type 
mem_id รหัสสมาชิก integer (11) PK 
mem_username ช่ือเรียกสมาชิก varchar (20)  
mem_password รหัสผานสมาชิก varchar (20)  
mem_name ช่ือสมาชิก varchar (20)  
mem_surname นามสกุลสมาชิก varchar (20)  
mem_email ช่ืออีเมลสมาชิก varchar (20)  
mem_address ที่อยูสมาชิก text  
mem_telephone เบอรโทรศัพทสมาชิก varchar (10)  
reg_date วันที่ลงทะเบียน date  
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ตารางที่  4.3 ตารางการปฏิบัติงาน (TV Programe) 
 

Attribute Name Description Data Type Key Type 
ret_id รหัสเวลาที่ใชงาน integer (10) PK 
ret_day วันที่ที่ใชงาน integer (10)  
ret_month เดือนที่ใชงาน integer (10)  
ret_year ปที่ใชงาน integer (10)  
ret_s_hour ช่ัวโมงที่เริ่มใชงาน integer (10)  
ret_s_minute นาทีที่เริ่มใชงาน integer (10)  
ret_f_hour ช่ัวโมงที่ใชงานเสร็จ integer (10)  
ret_f_minute นาทีที่ใชงานเสร็จ integer (10)  
ret_origination สถานีตนทางที่ใชงาน varchar (30)  
ret_destination สถานีปลายทางที่ใชงาน varchar (30)  
ret_system ระบบที่ใชงาน varchar (10)  
ret_satellite ดาวเทียมที่ใชงาน varchar (20)  
ret_frequency ความถี่ที่ใชงาน varchar (10)  
ret_symbolrate อัตราสัญลักษณที่ใชงาน varchar (10)  
ret_fec รูปแบบการใชงาน varchar (3)  
ret_program_name ช่ือโปรแกรมที่ใชงาน varchar (30)  
ret_charge_by ผูรับผิดชอบ varchar (30)  
ref_res_id อางอิงรหัสการจอง integer (20) FK 
ref_mem_id อางอิงรหัสสมาชิก Integer (20) FK 
ref_ope_id อางอิงรหัสพนักงาน Integer (20) FK 
ref_res_s_hour อางอิงชั่วโมงที่เริ่มขอ integer (10)  
ref_res_s_minute อางอิงนาทีที่เริ่มขอ integer (10)  
ref_res_f_hour อางอิงชั่วโมงที่ใชงานสิ้นสุด integer (10)  
ref_res_f_minute อางอิงนาทีที่ใชงานสิ้นสุด integer (10)  
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ตารางที่ 4.4 ตารางรายงานดานรับ (Receive) 
 

Attribute Name Description Data Type Key Type 
receipt_id รหัสรายงานดานรับ integer (10) PK 
receipt_reference รหัสอางอิงดานรับ varchar (10)  
receipt_a_box วันที่ที่จอง varchar (10)  
receipt_b_box ช่ือสถานีรับ-สง varchar (20)  
receipt_d_box เวลาที่ใชงาน varchar (10)  
receipt_d_box2 เวลาที่ขอ varchar (10)  
receipt_f_box ช่ือดาวเทียม varchar (20)  
receipt_g_box ช่ือโปรแกรม varchar (30)  
receipt_h_box หมายเหตุ varchar (30)  
receipt_manager ช่ือผูจัดการ varchar (20)  
ref_res_id อางอิงรหัสการจอง integer (10) FK 
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ตารางที่ 4.5 ตารางการจอง (Reservation) 
 

Attribute Name Description Data Type Key Type 
res_id รหัสเวลาที่จอง integer (10)  
res_day วันที่ที่จอง integer (10)  
res_month เดือนที่จอง integer (10)  
res_year ปที่จอง integer (10)  
res_s_hour ช่ัวโมงที่เริ่มการจอง integer (10)  
res_s_minute นาทีที่เริ่มการจอง integer (10)  
res_f_hour ช่ัวโมงที่ส้ินสุดการจอง integer (10)  
res_f_minute นาทีที่ส้ินสุดการจอง integer (10)  
res_origination สถานีตนทางการจอง varchar (20)  
res_destination สถานีปลายทางการจอง varchar (20)  
res_system ระบบที่จอง varchar (10)  
res_satellite ดาวเทียมที่จอง varchar (20)  
res_frequency ความถี่ที่จอง varchar (10)  
res_symbolrate อัตราสัญลักษณที่จอง varchar (10)  
res_fec รูปแบบที่จอง varchar (3)  
res_program_name ช่ือโปรแกรมที่จอง varchar (30)  
res_charge_by ผูรับผิดชอบการจอง varchar (20)  
res_date วันที่จอง date  
ref_mem_id อางอิงรหัสสมาชิก varchar (20) FK 
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ตารางที่ 4.6 ตารางรายงานดานสง (Transmit) 
 

Attribute Name Description Data Type Key Type 
send_id รหัสรายงานดานสง integer (10) PK 
send _reference รหัสอางอิงดานสง varchar (10)  
send _a_box วันที่ที่จอง varchar (10)  
send _b_box ช่ือสถานีรับ-สง varchar (20)  
send _c_box เวลาที่เร่ิม varchar (10)  
send _d_box เวลาที่ใชงาน varchar (10)  
send _d_box2 เวลาที่ขอ varchar (10)  
send _e_box เวลาที่ส้ินสุด varchar (10)  
send _f_box ช่ือดาวเทียม varchar (20)  
send _g_box ช่ือโปรแกรม varchar (30)  
send _h_box หมายเหตุ varchar (30)  
send _manager ช่ือผูจัดการ varchar (20)  
ref_res_id อางอิงรหัสการจอง integer (10) FK 
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4.6  การออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface) 
 การออกแบบสวนติดตอกับผูใชมีการออกแบบโดยใชโปรแกรม PHP และ 
Macromedia Dreamweaver เปนเครื่องมือในการออกแบบฟอรมที่ใชในการปอนขอมูลและ
แสดงผลขอมูลตางๆ ที่ใชในระบบ ซ่ึงประกอบดวย 
 4.6.1  การออกแบบหนาเมนูหลัก 
 การออกแบบหนาเมนูหลักของระบบจองการใชงานบริการถายทอดโทรทัศนผาน
ดาวเทียมดังแสดงในภาพที่ 4.10  
 

 
 
ภาพที่ 4.10 การออกแบบสวนติดตอผูใชหนาเมนูหลัก 
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 4.6.2  การออกแบบหนา Login   
 สวน Login เปนสวนที่สมาชิกตอง Login เมื่อตองการเขาสูระบบ โดยออกแบบใหตอง
กรอกชื่อเขาใช และรหัสผานดังแสดงในภาพที่ 4.11 
 

 
 
ภาพที่ 4.11 การออกแบบสวน Login ในหนาเมนูหลัก 
 
 4.6.3  การออกแบบหนาเมนูยอยสมัครสมาชิก 
 เมนูยอยสมัครสมาชิก ออกแบบใหผูใชกรอกขอมูลตางๆ โดยแบงเปนขอมูลสวนตัว
และขอมูลที่ตองใช  Login (ขอมูลสมาชิก) ดังแสดงในภาพที่ 4.12 
 

 
 
ภาพที่ 4.12 การออกแบบสวนติดตอผูใชหนาสมัครสมาชิก 
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 4.6.4  การออกแบบหนาเมนูยอยการทํารายการ 
 เมนูยอยเมื่อ สมาชิกไดทําการสมัครเรียบรอยแลวก็จะสามารถ Login เขามาเพื่อทํา
รายการตางเชน จองการใชบริการ ดูประวัติขอมูลการจอง แกไขขอมูลสวนตัว และเปลี่ยนรหัสผาน
ดังแสดงในภาพที่ 4.13 
 

 
 
ภาพที่ 4.13 การออกแบบสวนติดตอผูใชเมื่อทําการ Login เขาระบบ 
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 4.6.5  การออกแบบหนาเมนยูอยสวนที่แสดงขอมูลแบบฟอรม 
 สวนที่แสดงแบบฟอรมสําหรับการกรอกขอมูลและรายละเอียดของการขอจองใช
บริการดังแสดงในภาพที่ 4.14 

 

 
 
ภาพที่ 4.14 การออกแบบสวนของแบบฟอรมและรายละเอียดของการขอจองใชบริการ 
 
 4.6.6  การออกแบบหนาเมนยูอยสวนที่แสดงขอมูลประวัติขอมูลการจอง 

สวนที่แสดงการเปดดูประวตัิขอมูลการจองดังแสดงในภาพที่ 4.15 
 

 
 
ภาพที่ 4.15 การออกแบบสวนของประวัติขอมูลการจองใชบริการที่ผานมา 
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 4.6.7  การออกแบบหนาการเปลี่ยนรหัสผาน 
 สวนที่แสดงการเปลี่ยนรหัสผานดังแสดงในภาพที่ 4.16 
 

 
 

ภาพที่ 4.16 การออกแบบสวนการติดตอเพื่อเปลี่ยนรหัสผาน 
 

 4.6.8  การออกแบบหนาการสมัครสมาชิกสําหรับพนักงานปฏบิัติการ 
 แสดงสวนการสมัครสมาชิกสําหรับพนักงานปฏิบัติการดังแสดงในภาพที่ 4.17 
 

 
 
ภาพที่ 4.17 การออกแบบสวนการสมัครสมาชิกสําหรับพนักงานปฏิบัติการ 
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 4.6.9  การออกแบบหนาตารางการปฏิบัตงิานของพนักงานปฏิบตัิการ 
 การออกแบบ สวนตารางการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการดังแสดงในภาพที่ 4.18 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 การออกแบบสวนตารางการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบตัิการ 
 

 4.6.10  การออกแบบหนาการจัดทํารายงานดานรับ 
 การออกแบบสวนการจดัทํารายงานดานรบัของพนักงานปฏิบัติการดงัแสดงในภาพที่ 
4.19 

 

 
 

ภาพที่ 4.19 การออกแบบการจัดทํารายงานดานรับของพนักงานปฏิบัตกิาร 
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 4.6.11  การออกแบบหนาการจัดทํารายงานดานสง 
 การออกแบบสวนการจดัทํารายงานดานสงของพนักงานปฏิบัติการดังแสดงในภาพที่ 
4.20 

 

 
 

ภาพที่ 4.20 การออกแบบการจัดทํารายงานดานสงของพนักงานปฏิบัติการ 
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บทที่  5 
ผลการจัดทาํและการทดสอบระบบ 

 
 การจัดทํา ระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม จากผล
การทดสอบสามารถใชงานไดดี ผลที่ไดจากการจัดทําระบบเสร็จแลวสามารถแบงการใชงาน
ออกเปนสวนตางๆซึ่งประกอบดวย สวนผูที่จะขอใชบริการ สวนพนักงานปฏิบัติการ และสวน
ผูดูแลระบบโดยผลการทดสอบแตละสวนเปนดังนี้ 
 
5.1  การใชงานในสวนของ Client 
 ภาพที่ 5.1 แสดงการใชงานดาน Client โดยจะเริ่มจากลูกคาจะตองทําการ Log in หรือ 
ถายังไมไดเปนสมาชิก ก็จะใหทําการสมัครสมาชิกกอน และจะมีสวนของการใชงานที่ไม
จําเปนตอง Log in อยูสวนหนึ่ง คือหนาของ Customer, Company, Service, News, Contact จะเปน
การแสดงขอมูลดานการบริการลูกคา ซ่ึงในสวนนี้ไมไดมีสวนสําคัญกับ ระบบจองการใชงาน
บริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม โดยเปนเพียงหนาเว็บเพจที่จัดทําขึ้นเพื่อความ
สมบูรณของเว็บไซทเทานั้น แตสามารถนําไปใชประโยชน ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ขอมูล
ความรู และใชในการประชาสัมพันธองคกรได ดังภาพที่ 5.2 ถึงภาพที่ 5.6 
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ภาพที่ 5.1 หนาจอสําหรับการ Login เขาสูระบบ 
 

 
 
ภาพที่ 5.2 หนาจอขอมูลดานการบริการลูกคา 
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ภาพที่ 5.3 หนาจอเกี่ยวกับองคกร 
 

 
 
ภาพที่ 5.4 หนาจอของบริการที่มีขององคกร 
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ภาพที่ 5.5 หนาจอขาวสารขององคกร 
 

 
 
ภาพที่ 5.6 หนาจอการติดตอกับทางองคกรในสวนตางๆ 
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 ในหนาจอของการ Register จะมีการเตรียมชองใหลูกคากรอกรายละเอียดดังภาพที่ 5.7 
 

 
 
ภาพที่ 5.7 หนาจอการลงทะเบียนสําหรับผูใชงาน 
 
 เมื่อกรอกขอมูลลงทะเบียนถูกตองเรียบรอย ก็จะสามารถทําการกรอกขอมูลเพื่อ Log in 
เขาสูระบบ เมื่อเขาระบบมาหนาแรกจะมีปุมเมนูดานบนเปลี่ยนไป สวนแรกก็จะเปนหนาจอของ
การจองเวลาในการใชสัญญาณดาวเทียม ดังภาพที่ 5.8 
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ภาพที่ 5.8 หนาจอแบบฟอรมสําหรับการจอง 
 
 หลังจากกรอกขอมูลการจองเรียบรอย ก็สามารถดุสวนของ ประวัติในการจองโดยการ
กดเมาสที่คําวา Reservation History จะไดขอมูลที่เคยจองไวแตยังไมไดรับการยืนยันจากทาง
พนักงานปฏิบัติการดังภาพที่ 5.9  
 

 
 
ภาพที่ 5.9 หนาจอประวัติการจองชวงเวลาการใชงาน 
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 แตเมื่อขอมูลการจองไดรับการยืนยันจากทางพนักงานปฏิบัติการแลว ก็จะกลับมาแสดง
ใหลูกคาไดดูรายระเอียดในหนา Reservation complete ซ่ึงจะมีเวลาที่ไดขอจอง และเวลาที่ทาง
พนักงานปฏิบัติการไดบันทึกใหจริงมาเปรียบเทียบกัน ดังภาพที่ 5.10 
 

 
 
ภาพที่ 5.10 หนาจอขอมูลการจองที่ไดรับการยืนยันแลว 
 
 การใชงานในสวนที่ เหลือจะเปนการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว และการเปลี่ยน
รหัสผานของผูใชงานดังภาพที่ 5.11 และภาพที่ 5.12 ตามลําดับ 
 

 
 
ภาพที่ 5.11 หนาจอการแกไขขอมูลสําหรับผูใชงาน (Client) 
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ภาพที่ 5.12 หนาจอการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงาน (Client) 
 
5.2  การใชงานในสวนของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
 การใชงานในดานของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) ในกรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียน จะ
สามารถลงทะเบียนไดโดยการเลือกที่ Register เพื่อทําการลงทะเบียน และเลือกที่ Forget password 
ในกรณีที่ลืมรหัสผานทางระบบจะสงอีเมลกลับไปยังอีเมลที่ลงทะเบียน เพื่อแจงรหัสผาน ดังภาพที่ 
5.13 และภาพที่ 5.14 ตามลําดับ 
 

 
 
ภาพที่ 5.13 หนาจอสําหรับ Log in ในสวนของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
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ภาพที่ 5.14 หนาจอในการลงทะเบียนของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
 
 ในสวนการลงทะเบียนของพนักงานปฏิบัติการ จะใชรหัสประจําตัวของพนักงานใน
การสมัคร และจะเก็บขอมูลพนักงานโดยใช ช่ือ นามสกุล และอีเมล ถาขอมูลที่กรอกถูกตอง ก็จะ
สามารถลงทะเบียนไดและสามารถเขาสูหนาจอ Program การทํางานไดดังภาพที่ 5.15 
 

 
 
ภาพที่ 5.15 หนาจอหลักของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
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 ในหนาจอหลักของทาง Operator จะมีสองสวน คือ สวนของ Reservation Program ซ่ึง
จะเปนสวนที่แสดงขอมูล การจองชวงเวลาในการถายทอดสัญญาณ ที่ไดมาจากการจองของทางผู
ขอใชบริการหรือสมาชิก แลวทาง Operator ก็จะทําหนาที่ตรวจสอบ และบันทึกเวลาที่สามารถใช
งานไดจริงดังภาพที่ 5.16  
 

 
 
ภาพที่ 5.16 หนาจอการตรวจสอบและบันทึกขอมูล 
 
 อีกสวนหนึ่งในหนาจอหลักของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) จะเปนการแสดงขอมูล
ที่ไดทําการตรวจสอบและทําการบันทึกเรียบรอยแลว โดยจะนําเวลาที่สมาชิกไดทําการจองมา
เปรียบเทียบกับขอมูลที่พนักงานปฏิบัติการไดลงเวลาไวให และในสวนของพนักงานปฏิบัติการ
(Operator) ยังสามารถแกไขขอมูลสวนตัว และเปลี่ยนรหัสผานดังภาพที่ 5.17 และดังภาพที่ 5.18 
 

 
 
ภาพที่ 5.17 หนาจอการแกไขขอมูลสวนตัวของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
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ภาพที่ 5.18 หนาจอการเปลี่ยนรหัสผานของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
 
5.3  การใชงานในสวนของ Admin 
 ภาพที่ 5.19 และ ภาพที่ 5.20 แสดงหนาจอการใชงานของ Admin จะมีผูใชงานเพียงแค
คนเดียว ซ่ึงเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลระบบจึงไมจําเปนตองลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานและ
สามารถ Login โดยการ ใส Admin ID และ Password ลงในชองดังแสดงในภาพที่ 5.19 จากนั้นก็จะ
เขาไปดูตารางการทํางานได ดังแสดงในภาพที่ 5.20 โดน Admin จะตองทําการพิมพรายงานที่ได
จากขอมูลที่ทาง พนักงานปฏิบัติการ(Operator) ไดทําการตรวจสอบและกรอกเวลาที่ถูกตองมาแลว
ซ่ึงจะสามารถพิมพรายงานออกมาไดเปนสองสวน คือ ดานรับ และดานสงดังแสดงในภาพที่ 5.21 
และภาพที่ 5.22 ตามลําดับ  
 

 
 
ภาพที่ 5.19 หนาจอการ Login ของ Admin 
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 หลังจากที่ Admin ทําการ Login เสร็จแลวก็จะสามารถเขาดูตารางการทํางานได ดัง
แสดงในภาพที่ 5.20 
 

 
 
ภาพที่ 5.20 หนาจอหลักของ Admin 
 

 
 
ภาพที่ 5.21 หนาจอของรายงานดานสง 
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ภาพที่ 5.22 หนาจอของรายงานดานรับ 
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 ถาเคยมีการบันทึกขอมูลรายงานไปแลว ก็จะมีขอความแสดงวา มีการบันทึกขอมูลแลว
และจะไมสามารถบันทึกขอมูลซํ้าไดอีก การทํางานของ Admin จะมีสวนของการเรียกดูรายชื่อ
สมาชิก และรายชื่อพนักงานที่มีอยูในระบบขึ้นมาเพื่อดูขอมูลที่กรอกในตอนลงทะเบียน และ
สามารถลบขอมูลของสมาชิกหรือพนักงานที่ ไมตองการออกจากระบบไดดังแสดงในภาพที่ 5.23 
และ ภาพที่ 5.24 
 

 
 
ภาพที่ 5.23 หนาจอรายชื่อสมาชิกและรายละเอียด 
 

 
 
ภาพที่ 5.24 หนาจอรายชื่อพนักงานและรายละเอียด 
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บทที่  6 
สรุปผลการวิจัย 

 
6.1  สรุปผลการวิจัย 
 การทําวิจัยในครั้งนี้  เปนการจัดทําระบบจองการใชบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศน
ผานดาวเทียม โดยทําการศึกษากรณีของสถานีดาวเทียมนนทบุรี เพื่อใหผูที่ตองการจะใชบริการ
สามารถจองการใชบริการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได ดั้งนั้นจึงตองจัดทําระบบจองการใชงาน
อยูในรูปแบบของเว็บไซท  โดยใชโปรแกรม phpMyAdmin  เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  และ
ใชโปรแกรม Apache HTTP Server  เปนสวนเชื่อมประสานกับฐานขอมูลโดยการประยุกตใช
โปรแกรม ภาษา HTML : Hypertext Markup Language รวมกับภาษาคริปท  PHP : Hypertext 
Preprocessor  รูปแบบของการพัฒนาระบบเปนลักษณะการทํางานแบบ  Client-Server  รวมกับการ
ทํางานในระบบ Web-based โดยนําเสนอผานทางระบบออนไลนที่สามารถใชงานไดทั้งภายใน
องคกรและภายนอกองคกร เปนผลทําใหการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลภายนอกกับพนักงาน
ปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรีมีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการ เรื่องการจองใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมของสถานี
ดาวเทียมนนทบุรี อีกทั้งระบบจองการใชบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม ที่จัดทําขึ้น
นี้เปนรูปแบบของเว็บไซท ทําใหสถานีดาวเทียมนนทบุรีสามารถใชประโยชนในการประสัมพันธ 
เผยแพรขาวสาร ขอมูล ความรูใหมๆ ออกสูโลกของอินเทอรเน็ตได และสามารถสรุปผลที่ไดรับจาก
การวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ระบบสามารถติดตอส่ือสารเพื่อทําการจอง การเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การจองการใช
บริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม ระหวางผูที่ตองการจะใชบริการซึ่งเปนบุคคลภาย 
นอกกับพนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรีผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 2.  ระบบสามารถเผยแพรขอมูล ใหผูใชงานทั้งภายนอกและภายในองคกร ไดทราบ
ขอมูลขาวสารในรูปแบบของเว็บไซทผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 3.  ระบบสามารถทําให พนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรีนําขอมูลจาก
การจองการใชบริการมาเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนเปนตารางการทํางานได 
 4.  ระบบสามารถทําให พนักงานปฏิบัติการของสถานีดาวเทียมนนทบุรีนําขอมูลจาก
การผลการปฏิบัติงานที่เสร็จแลวมาทําเปนรายงานได 
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6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา ระบบจองการใชบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมที่

ถูกพัฒนาขึ้นมา ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกสถานที่ จากการเชื่อมตอระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผานทางหนาเว็บบราวเซอรตาง ๆ ไดเชน Internet Explorer และ Firefox เปนตน การ
ประมวลผลขอมูลของระบบจะเปนลักษณะแบบ Web based ซ่ึงมีการติดตอสงขอมูลถึงกันระหวาง
เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ผานทางหนาเว็บเพจ โดยการใชโปรโตคอล แบบ HTTP เพื่อจะสง
คํารองขอไปยังเครื่องแมขายผานทางเว็บบราวเซอรซ่ึงชวยทําใหองคกร สามารถที่ใหบริการแกผูที่
ตองการใชงานถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
6.3  ขอเสนอแนะ 
 แนวทางในการพัฒนาตอไปโดยแบงแตละสวนไดดังนี้ 
 6.3.1  การพัฒนาระบบ 
 แนวทางในการพัฒนาระบบตอของระบบจองการใชบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศน
ผานดาวเทียม โดยรวมควรมีส่ิงตอไปนี้ 
 1.  เปลี่ยนแปลงในสวน User Interface นาใชงานมากยิ่งขึ้น 
 2.  เพิ่มเติมระบบรักษาความปลอดภัยรัดกุม 
 3.  เพิ่มเติมในสวนที่แจงเตือนวามีการจองเขามาใหมโดยอัตโนมัติ 
 4.  เพิ่มเติมในสวนที่ยืนยันการใหบริการผานทาง e-Mail และทาง SMS 
 5.  อาจจะนําไปพัฒนาโดยดัดแปลงเปนระบบบริการอื่นๆในองคกร 
 6.3.2  สวนของฐานขอมูล 
 แนวทางในการพัฒนาสวนของฐานขอมูล ควรมีส่ิงตอไปนี้ 
 1.  เปลี่ยนไปใชในระบบการจัดการที่ตรงตามความตองการของระบบงานยิ่งขึ้น  
 2.  ออกแบบฐานขอมูลใหตรงกับความตองการของงานมากขึ้น 
 3.  ออกแบบฐานขอมูลที่ชวยใหการจัดทํารายงานไดดีขึ้น 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ก 
คูมือการใชงานระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศน 

ผานดาวเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 86 

คูมือการใชงานระบบจองการใชงานบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศน 
ผานดาวเทียม 

 
1.  การใชงานในสวนของ Client 
 1.1  การสมัครสมาชิก  
 เมื่อเขามาสูหนาเว็บไซทแลว จะพบวามีสวนของการ Login เพื่อเขาสูระบบ แต จะยัง
ไมสามารถเขาระบบได จึงตองทําการสมัครสมาชิกกอน โดยการคลิกที่ “Register”  
 

 
 
ภาพที่ ก 1 สวนของการ Register 
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 เมื่อคลิกที่ “Register” แลวจะพบหนาของแบบฟอรมการสมัครสมาชิก ดังภาพที่ ก 2 
 

 
 

ภาพที่ ก 2 หนาจอการลงทะเบียนสําหรับผูใชงาน 
 

 ใหกรอกขอมูลลงในชองแตละชองใหครบ และถูกตอง เมื่อใสขอมูลครบแลว ใหคลิกที่
ปุม Submit แตถาไมตองการสมัครใหคลิกที่ปุม Reset  
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ภาพที่ ก 3 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมการสมัครสมาชิก 
 
 เมื่อทําการคลิกที่ปุม Submit โปรแกรมจะทําการบันทึกขอมูล และจะมีขอความยืนยัน

การสมัครสมาชิก จากนั้นจะกลับมาที่หนาแรกของเว็บไซท เพื่อทําการ Login ตอไป 
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 1.2  การเขาสูระบบ 
 หลังจากทําการสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ก็จะเปนการ Login เขาสูระบบ โดยการนํา

ช่ือ Username และ password ที่ทําการสมัครมากรอกลงในฟอรมของการ Login แลวกดปุม Login 
ดังภาพที่ ก 4  

 

 
 

ภาพที่ ก 4 การนําชื่อ Username และ password ที่ทําการสมัครมากรอกลงในฟอรมของการ Login 
 

 เมื่อทําการคลิกปุม Login เขามาแลวจะพบกับหนาจอหลักผูใชงาน และจะมีเมนูการใช
งาน 5 รายการ อยูดานบน ดังภาพที่ ก 5 

 

 
 

ภาพที่ ก 5 หนาจอหลักผูใชงาน 
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 1.3  เมนูการจอง (Reservation) 
 เมื่อคลิกที่ “Reservation” ก็จะเปนแบบฟอรมของการจองใชงานบริการถายทอด

โทรทัศนผานดาวเทียม ดังภาพที่ ก 6 
 

 
 
ภาพที่ ก 6 หนาจอแบบฟอรมของการจอง 
 
 ทําการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมการจองใหครบ ดังภาพที่ ก 7 แลวกดที่ “บันทึก”
เพื่อทําการบันทึกขอมูลการจองลงในฐานขอมูล เมื่อขอมูลที่กรอกถูกตองระบบจะทําการบันทึก
ขอมูลและจะกลับไปหนาจอหลัก 
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ภาพที่ ก 7 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมการจอง 
 

 1.4  เมนูประวัติการจอง (Reservation History) 
 เมนูประวัติการจอง จะเปนเมนูที่แสดงขอมูลการจองของผูใชงานที่ไดเคยทําการจองไป
แลว แตจะเปนขอมูลที่ยังไมไดรับการยืนยันจากทางเจาหนาที่ ดังภาพที่ ก 8 
 

 
 
ภาพที่ ก 8 หนาจอประวัติการจองชวงเวลาการใชงาน 

DPU



 92 

 1.5  เมนูการจองที่ยืนยันแลว (Reservation Complete) 
 เมนูการจองที่ยืนยันแลว เปนเมนูที่แสดงขอมูลการจองที่ไดมีการทําการยืนยันจาก
เจาหนาที่แลว โดยจะเปนเวลาที่จะใชในการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมจริง ดังภาพที่ ก 9 
 

 
 
ภาพที่ ก 9 หนาจอขอมูลการจองที่ไดรับการยืนยันแลว 

 
 1.6  เมนูการแกขอมูลสวนตัว 

 การแกไขขอมูลสวนตัว คือการเปลี่ยนรายละเอียดของตัว เอง เชน การเปลี่ยนชื่อ การ
เปลี่ยนที่อยู เปนตน หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว ใหคลิกที่ “แกขอมูลสวนตัว” เมื่อคลิก
ที่แกไขขอมูลสวนตัว จะปรากฏดังภาพที่ ก 10 
 

 
 
ภาพที่ ก 10 หนาจอการแกไขขอมูลสําหรับผูใชงาน (Client) 
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 เมื่อทําการแกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม “แกไข” เพื่อทําการบันทึกขอมูลที่ไดทําการ
แกไขเขา โดยการแกไขนั้น จะสามารถแกที่อยู เบอรโทรศัพท และอีเมล เทานั้น 
 

 1.7  เมนูเปล่ียนรหัสผาน 
  เมนูการเปลี่ยนรหัสผาน มีไวสําหรับผูใชที่ตองการเปลี่ยนรหัสผาน เพื่อไมใหคนอื่น

สามารถใชรหัสของตนเองเขามาในระบบได โดยจะตองทําการ กรอกรหัสขอมูลเกา รหัสผานใหม
ที่จะเปลี่ยน และยืนยันรหัสผานใหมที่จะเปลี่ยน ซ่ึงจะตองเปนรหัสเดียวกันทั้ง 2 ชอง แลวกดปุม”
แกไข” ดังภาพที่ ก 11 ระบบก็จะบันทึกรหัสผานใหม และสามารถใชไดในการ Login เขาระบบใน
คร้ังตอไป  

 

 
 
ภาพที่ ก 11 หนาจอการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงาน (Client) 
 
 1.8  เมนูออกจากระบบ 
 เมื่อ ไมตองการที่ทําการจอง หรือใชงานระบบแลว ให คลิกที่ “ออกจากระบบ” เพื่อจบ
กระบวนการใชงาน และเพื่อปองกันการแอบอางจากบุคคลอื่น ที่ใชเครื่องตอ เมื่อคลิกที่ ออกจาก
ระบบ โปรแกรมจะกลับมาที่หนาหลักของสมาชิก 
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2.  การใชงานในสวนของ Operator 
 2.1  การสมัครสมาชิก  
 เมื่อเขามาสูหนาเว็บไซทแลว จะพบวามีสวนของการ Login เพื่อเขาสูระบบ แต จะยัง
ไมสามารถเขาระบบได จึงตองทําการสมัครสมาชิกกอน โดยการคลิกที่ “Register” ดังภาพที่ ก 12 
  

 
 
ภาพที่ ก 12 หนาจอสําหรับ Log in ในสวนของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
 

 เมื่อคลิกที่ “Register” แลวจะพบหนาของแบบฟอรมการสมัครสมาชิก ดังภาพที่ ก 13 
 

 
 
ภาพที่ ก 13 หนาจอในการลงทะเบียนของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) 
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 ให กรอกขอมูลลงในชองแตละชองใหครบ และถูกตอง โดยในชองแรกจะเปนรหัส
ของพนักงาน เพื่อใหสามารถอางถึงขอมูล และประวัติของพนักงานคนนั้นๆได เมื่อใสขอมูลครบ
แลว ใหคลิกที่ปุม Submit แตถาไมตองการสมัครใหคลิกที่ปุม Reset  

 

 
 
ภาพที่ ก 14 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมการสมัครสมาชิกของพนักงาน 
 

 เมื่อทําการคลิกที่ปุม Submit โปรแกรมจะทําการบันทึกขอมูล และจะมีขอความยืนยัน
การสมัครสมาชิก จากนั้นจะกลับมาที่หนาแรกของเว็บไซท เพื่อทําการ Login ตอไป 

 
 2.2  การเขาสูระบบ 
 หลังจากทําการสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ก็จะเปนการ Login เขาสูระบบ โดยการนํา

ช่ือ Username และ password ที่ทําการสมัครมากรองลงในฟอรมของการ Login แลวกดปุม Login 
ดังภาพที่ ก 15 
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ภาพที่ ก 15 การนําชื่อ Username และ password ที่ทําการสมัครของพนักงานมากรอกลงในฟอรม
ของการ Login 
 

 เมื่อทําการคลิกปุม Login เขามาแลวจะพบกับหนาจอหลักผูใชงาน ดังภาพที่ ก 16 
 

 
 
ภาพที่ ก 16 หนาจอหลักผูใชงาน 
 
 ในสวนของหนาจอหลัก ก็จะแสดงขอมูลการจองใชงานบริการถายทอดโทรทัศนผาน
ดาวเทียม โดยจะมีตาราง Reservation Program ซ่ึงแสดงขอมูลที่มีการจองเขามา  
 สําหรับ Operator จะตองมีการตรวจสอบขอมูลที่ลูกคากรอกมา และทําการยืนยันขอมูล
ของลูกคา โดยเลือกที่ “ตรวจสอบ” (วงกลมสีแดง) 
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ภาพที่ ก 17 การตรวจสอบขอมูล 
 
 เมื่อคลิกที่ “ตรวจสอบ” ก็จะพบหนาจอสําหรับยืนยัน ถาขอมูลที่กรอกมาถูกตอง และ
สามารถลงเวลาได เจาหนาที่ก็จะเลือกเวลาจริงที่ลงได แลวคลิกที่ปุม “ยืนยัน” เพื่อทําการบันทึก
ขอมูล ดังภาพที่ ก 18 
 

 
 
ภาพที่ ก 18 หนาจอการตรวจสอบและบันทึกขอมูล 
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 จากนั้นระบบจะกลับมาที่หนาจอหลัก และจะแสดงขอมูลการจองที่ไดรับการยืนยัน
แลวในตาราง Reservation Complete ซ่ึงอยูทางดานลาง ในตารางจะมีการเปรียบเทียบเวลาในการ
จอง และเวลาที่มีการจองจริง ดังภาพที่ ก 19 

 

 
 
ภาพที่ ก  19 ตารางการจองที่ยืนยันแลว 
 

 2.3  เมนูการแกขอมูลสวนตัว 
 การแกไขขอมูลสวนตัว คือการเปลี่ยนรายละเอียดของตัว เอง เชน การเปลี่ยนชื่อ การ

เปลี่ยนที่อยู เปนตน หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว ใหคลิกที่ “แกขอมูลสวนตัว” 
 เมื่อคลิกที่แกไขขอมูลสวนตัว จะปรากฏดังภาพที่ ก 20 
 

 
 
ภาพที่ ก 20 หนาจอการแกไขขอมูลสวนตัวของ Operator 
 
 เมื่อทําการแกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม “แกไข” เพื่อทําการบันทึกขอมูลที่ไดทําการ
แกไขเขา โดยการแกไขนั้น จะสามารถแกที่อยู เบอรโทรศัพท และอีเมล เทานั้น 
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 2.4  เมนูเปล่ียนรหัสผาน 
 เมนูการเปลี่ยนรหัสผาน มีไวสําหรับผูใชที่ตองการเปลี่ยนรหัสผาน เพื่อไมใหคนอื่น

สามารถใชรหัสของตนเองเขามาในระบบได โดยจะตองทําการ กรอกรหัสขอมูลเกา รหัสผานใหม
ที่จะเปลี่ยน และยืนยันรหัสผานใหมที่จะเปลี่ยน ซ่ึงจะตองเปนรหัสเดียวกันทั้ง 2 ชอง แลวกดปุม”
แกไข” (ดังภาพ) ระบบก็จะบันทึกรหัสผานใหม และสามารถใชไดในการ Login เขาระบบในครั้ง
ตอไป  

 

 
 
ภาพที่ ก  21 หนาจอการเปลี่ยนรหัสผานของ Operator 
 
 2.5  เมนูออกจากระบบ 

 เมื่อไมตองการที่ทําการจอง หรือใชงานระบบแลว ให คลิกที่ “ออกจากระบบ” เพื่อจบ
กระบวนการใชงาน และเพื่อปองกันการแอบอางจากบุคคลอื่น ที่ใชเครื่องตอ เมื่อคลิกที่ ออกจาก
ระบบ โปรแกรมจะกลับมาที่หนาหลักของสมาชิก 
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3.  การใชงานในสวนของ Admin 
 ในสวนของ Admin จะมีการกําหนด Username และ Password เอาไว เนื่องจากมีการใช
ระบบในสวนนี้แคคนเดียว และเมื่อเขามาสูหนาเว็บไซทแลว จะพบวามีสวนของการ Login เพื่อเขา
สูระบบ 
 

 
 
ภาพที่ ก 22 สวนของการ Login ของ Admin 
 
 เมื่อกรอก Username และ Password แลวคลิกปุม “Login” ก็จะเขาสูหนาจอหลักของ 
Admin โดยในหนาหลักจะเปนการแสดงขอมูลการจองที่ไดรับการยืนยันจากทางเจาหนาที่แลว งาน
ของAdmin คือการทํารายงาน เพื่อสงตอไปสวนอื่นๆในองคกร ในชองสุดทายของการจองแตละ
รายการ จะมีปุมสําหรับพิมพรายงาน ทั้งดานรับ และดานสง ดังภาพที่ ก 23 
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ภาพที่ ก 23 หนาจอหลักของ Admin 
 
 เมื่อคลิก “สง” ก็จะเปนหนารายงานดานสง ดังภาพที่ ก 24 
 

 
 
ภาพที่ ก 24 หนารายงานดานสง 
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 เมื่อคลิก “รับ” ก็จะเปนหนารายงานดานรับ ดังภาพที่ ก 25 
 

 
 
ภาพที่ ก 25 หนารายงานดานรับ 
 
 3.1  เมนูแสดงรายชื่อลูกคา 
 เมนูแสดงรายชื่อลูกคาจะแสดงรายชื่อลูกคาที่มีทั้งหมดในระบบ และ Admin สามารถ
ลบรายชื่อลูกคาไดโดยการคลิกที่ปุม “ลบ” เมื่อไมตองการขอมูลของลูกคารายนั้นแลว ดังภาพที่     
ก 26 
 

 
 
ภาพที่ ก 26 หนาจอรายชื่อสมาชิกและรายละเอียด 
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 3.2  เมนูแสดงรายชื่อพนักงาน 
 เมนูแสดงรายชื่อพนักงานจะแสดงรายชื่อพนักงานที่มีทั้งหมดในระบบ และ Admin 
สามารถลบรายชื่อพนักงานไดโดยการคลิกที่ปุม “ลบ” เมื่อไมตองการขอมูลของพนักงานรายนั้น
แลว ดังภาพที่ ก 27 
 

 
 
ภาพที่ ก 27 หนาจอรายชื่อพนักงานและรายละเอียด 
 
 3.3  เมนูออกจากระบบ 

 เมื่อไมตองการที่ทําการจอง หรือใชงานระบบแลว ให คลิกที่ “ออกจากระบบ” เพื่อจบ
กระบวนการใชงาน และเพื่อปองกันการแอบอางจากบุคคลอื่น ที่ใชเครื่องตอ เมื่อคลิกที่ ออกจาก
ระบบ โปรแกรมจะกลับมาที่หนาหลักของสมาชิก 
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ภาคผนวก ข 
การติดตั้งโปรแกรม Appserv 
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การติดตั้งโปรแกรม Appserv 
 
โปรแกรม Appserv โปรแกรมสําหรับจําลองเครื่องเปน Server 
 
 ในการติดตั้งโปรแกรม Appserv ขั้นตอนแรกทําการหาโปรแกรม Appserv มากอน ซ่ึง
โปรแกรมก็มีมาแลวหลาย ๆ เวอรช่ัน สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่เว็บไซทตาม URL ดังนี้ 
http://appserv.sourceforge.net เมื่อดาวนโหลดมาไดแลว ก็จะไดโปรแกรม Appserv ตัวสําหรับ
ติดตั้งดังภาพ ทีนี้ก็ใหทําการ Double Click ที่ไฟลไดเลย หลังจากที่ได Double Click แลวก็จะ
ปรากฏหนาจอ Setup โปรแกรม Appserv ดังภาพที่ ข 1 
 
 

 
 
ภาพที่ ข 1 หนาจอ Setup โปรแกรม Appserv 
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 เขาสูการติดตั้งโปรแกรม Appserv 2.5.7 อานรายละเอียดแลวปฏิบัติตามคําแนะนําแลว
ก็ใหทําการกดปุม Next > เพื่อทําขั้นตอนตอไปจะปรากฏหนาแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม 
Appserv 2.5.7 จากนั้นใหทําการยอมรับขอตกลงโดยการกดปุม I Agree ดังภาพที่ ข 2 
 

 
 
ภาพที่ ข 2 การยอมรับขอตกลงของโปรแกรม Appserv 
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 ขั้นตอนถัดมา จะเปนขั้นตอนในการเลือก Path ที่จะทําการติดตั้ง Appserv โดยคา Path 
เร่ิมตนของการติดตั้งจะอยูที่ C:\Appserv หาก ตองการยายไปลงที่อ่ืนก็สามารถแกไขไดเลย เมื่อ
เลือกปลาย ทางที่ตองการติดตั้งโปรแกรมไดแลว ก็กดปุม Next > เพื่อทําขั้นตอนตอไปได ดังภาพที่ 
ข 3 
 

  
 
ภาพที่ ข 3 การเลือก Path ที่จะทําการติดตั้งโปรแกรม Appserv 
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 โปรแกรม Appserv นั้นจะมี Components อยูดวยกัน 4 ตัว ตามที่เห็นในภาพ ซ่ึงใน
ขั้นตอนนี้ สามารถเลือกไดวาตองการจะติดตั้ง Component ตัวใดบาง หากไมตองการตัวไหน ก็
สามารถยกเลิกโดยการเอาเครื่องหมายถูกดานหนาออก แต แนะนําวาใหเลือกทั้งหมด เพราะจําเปน
ตอการใชงานทั้งนั้น จากนั้นก็กดปุม Next > ดังภาพที่ ข 4 
 

 
 
ภาพที่ ข 4 การเลือก Components ที่จะทําการติดตั้งโปรแกรม Appserv 
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 การกําหนดคาของ Apache Config ในชอง Server Name ใหกําหนดคาเปน localhost 
สวนชองของ Email Address ใสอะไรไปก็ได และสวนสุดทาย HTTP Port ซ่ึงเปนสวนสําคัญ ก็ให
กําหนดเปน 80 เพราะโดยมาตรฐานแลว HTTP Protocal จะกําหนด Port มาตรฐานที่ 80 แตหากใน
เครื่องของ ลง IIS ดวยก็สามารถเปลี่ยน Port โดยกําหนดเปนหมายเลขอื่นได แตจะยุงยากเวลา
เรียกใชงาน  จะตองระบุตัว Port ทุกครั้ง เชน http://localhost:81 (หา เปลี่ยนเปน Port 81)  สามารถ
ไปแกไขไฟล httpd.conf หลังจากติดตั้งเสร็จแลวก็ จากนั้นกดปุม Next > ดังภาพที่ ข 5 
 

 
  
ภาพที่ ข 5 การกําหนดคาของ Apache Config 
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 การกําหนดคาของ MySQL Config ในเวอรช่ันนี้นั้น จะเพิ่มความปลอดภัยใหกับระบบ
ฐานขอมูล โดย จะตองทําการกําหนด Password สําหรับการติดตอ MySQL (MySQL Connect) ให
ทําการตั้งรหัสผาน และทําการยืนยันรหัสผาน (รหัสผานที่ตั้งไวตองจําไว เพราะตองเอาไปใชตอน
เขียนโคดติดตอดาตาเบส โดยจะใชควบคูกับ Username ซ่ึงถูกกําหนดไวแลว โดยใช Username ช่ือ
วา root) จากนั้นใหทําการเลือกการ Set คาของการแสดงผลภาษาเปน UTF-8 Unicode จากนั้นคลิก
ปุม Installโปรแกรมจะเริ่มทําการติดตั้ง Component ตาง ๆ ลงเครื่อง ใหรอจนกวาโปรแกรมจะ
ติดตั้งเสร็จดังภาพที่ ข 6 
 
 

 
 
ภาพที่ ข 6 การกําหนดคาของ MySQL Config 
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 เมื่อโปรแกรมติดตั้งเรียบรอยแลวดังภาพที่ ข 7 ใหคลิกปุม Finish เพื่อเร่ิมตนการ Start 
Apache และ MySQL เพื่อเร่ิมทํางาน สามารถทดสอบการทํางานของ Web Server โดยการเปดเว็บ
บราวเซอร แลวพิมพ URL ใสชอง Address ดังนี้  http://localhost หรือเรียกผาน IP โดยใส 
127.0.0.1 หากเจอหนาจอแสดงขอความวา " The AppServ Open Project - 2.5.7 สําหรับ วินโดวส " 
ก็แสดงวา Web Server สามารถใชงานไดแลว สําหรับไฟลตาง ๆ ที่ จะเขียนเปน HTML หรือ PHP 
ให ทําการเก็บไวในไดเร็คทอรี www ตามที่ไดเลือก Path ไว เชน เลือก Path ตอนติดตั้งโปรแกรม
ไวที่ C:\Appserv  ก็เก็บไฟลเว็บของ ไวที่ C:\Appserv\www  
 

 
  
ภาพที่ ข 7 หนาจอโปรแกรมติดตั้งเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 

 

DPU



 112 

ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล   นายวิรัตน เรืองนุย 
ประวัติการศึกษา   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี 
    โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    วิทยาเขตพระนคร พ.ศ. 2545 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน  นายชางโทรคมนาคม ระดับ 7 ประจําสถานี 
    ดาวเทียมนนทบุรี ฝายโครงขายระหวางประเทศ  
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT 
    Telecom Public Company Limited : CAT  
    Telecom) 

 
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	Chap_6
	App-bip
	App
	Vita



