
 
บทที่ 5 

การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม 
 

การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ในท่ีนี้ไดกลาวถึง
แนวทางวิธีการในการพัฒนา ซ่ึงแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

 
5.1   การออกแบบโปรแกรม 

1) โครงสรางของระบบ (System Structure) 
2) โครงสรางของเว็บไซต (Web Structure) 
 

5.2   การพัฒนาโปรแกรม 
  

5.1 การออกแบบโปรแกรม 
5.1.1  โครงสรางของระบบ 
การออกแบบโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 
-  เว็บเซิรฟเวอร สําหรับการประมวลผลของโปรแกรม 
-  ฐานขอมูล สําหรับการเก็บขอมูลท่ีผานการประมวลผลจากโปรแกรม 
-  ระบบคงคลังสวนกลาง สําหรับเปนขอมูลท่ีนํามาเปนขอมูลอางอิงในระบบ เพื่อได

ขอมูลท่ีมีความถูกตอง แนนอน และเปนปจจุบันมากท่ีสุด 
 

5.1.2  โครงสรางของเว็บไซต 
การออกแบบโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม มีดังตอไปนี้ 
 
 
 



 
 
 

82 
 

 

รูป 5.1 แสดงโครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการสําหรับผูประกอบการ 
 

จากรูป 5.1 เปนสวนท่ีผูใชเขาสูระบบไปยังหนาจอตาง ๆ ในสวนของระบบ โดยผูใชตอง
ล็อกอินกอนทุกคร้ังโดยสามารถทํางานไดตามสิทธิท่ีระบบกําหนดให ในการจัดการขอมูล              
ท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน      
ซ่ึงสามารถทําการปรับปรุงขอมูลในระบบ สืบคนขอมูล และออกรายงานตามสิทธิการใชงาน   

 
5.2 การพัฒนาโปรแกรม 

การออกแบบพัฒนาโปรแกรมของสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ตามท่ีไดมีการออกแบบ ใหมีความสอดคลองกับโครงสรางของระบบ 
และใหเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีเทคนิคท่ีใชในการพัฒนาระบบ ดังนี้   
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 5.2.1 เทคนิคการพัฒนาระบบ 
  1) PHP ภาษาท่ีใชในการพฒันาระบบ ดังรูปท่ี 5.2 
 

 
 

รูป 5.2 แสดงโปรแกรมภาษาพีเอชพ ี(PHP Version 5.3.6) 
 

  2) MY SQL ฐานขอมูลท่ีใชในการพัฒนาระบบ โดยใชโปรแกรม PhpMyadmin    
ในการจัดการฐานขอมูล ดังรูปท่ี 5.3 
 

 
 

รูป 5.3 แสดงโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
 
 
  3) Javascript จาวาสคริปใชในการตรวจสอบความครบถวนของการกรอกขอมูล 
และแสดงขอความเตือน หรือแจงสถานการณทํารายการตาง ๆ ดังรูป 5.4 
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รูป 5.4 แสดงขอความเตือนตรวจสอบการกรอกขอมูลโปรแกรมจาวาสคริป 
 

  4) MD5 การเขารหัสแบบ Hash (Cryptographic hash) หมายถึง การแปลงรูปแบบ
ของขอมูลท่ีรับเขามาไมวาขนาดเทาใดก็ตาม ใหอยูในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีขนาดคงท่ี เพราะฉะน้ัน 
จะไมสามารถเรียกดูขอมูลตนฉบับได (Decrypt) ทําไดเพียงตรวจสอบวาขอมูลท่ีใหมาแตละคร้ัง
เหมือนกันหรือไม  

ตัวอยางเชน กําหนดรหัส a เม่ือเปน MD5 จะได0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661 แต
เราจะไมสามารถรูวาคา 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661 เทากับ a แตไมวาจะปอนคา a กี่
คร้ัง คา MD5 ก็จะได 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661 เหมือนเดิมทุกคร้ัง ดังตารางท่ี 6.2 

 
ตาราง 5.1 การเขารหัสแบบ Hash (Cryptographic hash) 

 

 <?php 
 //ตัวอยางการเขารหัส md5 ของรหัสผาน กอนทําการบันทึกลงในฐานขอมูล 
 //เช่ือมตอกับฐานขอมูล 
 include(“connect.php”); 
 //เขารหัส MD5 
 $password=md5($password); 
 //กําหนด sql command สําหรับบันทึกขอมูล 
 $sql=”INSERT INTO “; 
 //ประมวลผลคําส่ัง sql 
 $dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql); 
 ?> 
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   5) เทคนิคการแสดงผลขอมูลดวย AJAX 
   jax ยอมาจาก Asynchronous JavaScript and XML ซ่ึง ajax นั้นจะทําให 
web application มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะ ajax ทําการสงคําขอ ไปยังแมขาย เพ่ือใหแมขาย 
ตอบกลับขอมูลท่ีตองการทําใหแกปญหาการโหลดขอมูลชาเพราะ แมขาย Side Script ท่ีตองการ
ขอมูลจาก แมขาย ตองโหลดใหมท้ังหมด เชน php เปนตน แต ajax ทําใหโหลดหนาเพจเฉพาะสวน
ท่ีตองการขอมูลใหมเทานั้นทําให web หรือ web application มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ ajax ยัง
สามารถดึงขอมูลท่ีเปน xml ไดอีกดวยซ่ึงในการเขียน ajax นั้นจะเขียนโดยใช javascript ในการ
ควบคุมการทํางานท้ังหมด  ดังตารางท่ี 6.4 

 

ตาราง 5.2  เทคนิคการแสดงผลขอมูลดวย AJAX 
 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 
<!-- 
//Browser Support Code 
function send() 
{ 
//ประกาศตัวแปร ajaxRequest 
 var ajaxRequest; 
 try{ 
  //สราง object ของ XMLHttpRequest 
  ajaxRequest = new XMLHttpRequest(); 
 } catch (e){ 
//ตรวจสอบการใชงานของ ActiveXObject วาสามารถทํางานไดหรือไม 
  try{ 
   ajaxRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
  } catch (e) { 
   try{ 
    ajaxRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
   } catch (e){ 
    alert("Your browser broke!"); 
    return false; 
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 } 
 } 
 } 
 ajaxRequest.onreadystatechange = function(){ 
  if(ajaxRequest.readyState == 4) 
  { 
//ประกาศพื้นที่ท่ีตองการให ajax แสดงผล 
   var area = document.getElementById('area'); 
   area.innerHTML = ajaxRequest.responseText; 
  } 
 } 
//ประกาศตัวแปรท่ีตองการให ajax สงไปประมวลผล 
 var name = document.getElementById('media_type').value; 
//ส่ังให ajax ไปประมวลผลยังไฟลท่ีตองการ 
 ajaxRequest.open("GET", "media_list_search_proc.php?" + "type=" + name , true); 
 ajaxRequest.send(null); 
} 
//--> 
</script> 
 
  6)  เทคนิคการใชเฟรมเวิรค CodeIgniter 
   CodeIgniter เปน PHP Framework ท่ีมีขนาดเล็ก ไมซับซอน ซ่ึงงานตอ
การศึกษา และทําความเขาใจ ซ่ึงไดรวบรวมเอาความสามารถตางๆเขาดวยกัน อาทิเชน ระบบความ
ปลอดภัย ระบบแคชเพ่ือใหเว็บเร็วข้ึน การจัดการอัพโหลดไฟล การสงเมล การจัดการเร่ืองฟอรม 
การจัดการไฟล การจัดการขอผิดพลาด (error) การจัดการกับไฟล XML และอ่ืนๆอีกมาก ทําใหไม
ตองเขียนเองท้ังหมด สามารถเรียกใชงานได และไมตองคํานึงถึง algorithm บอยคร้ังอีกตอไป  
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ตาราง 5.3  เทคนิคการใช CodeIgniter 
 

function edit() 
    { 
        $this->load->library('form');  
 
        $this->form->open('project/edit', 'project_edit_form') 
                    ->fieldset('Project') 
                    ->text('name', 'Project Name', 'max_length[40]') 
                    ->text('description', 'Description', 'max_length[40]') 
                    ->textarea('notes', 'Notes', 'trim', "Write your project notes here") 
                    ->indent(150) 
                    ->submit('Submit', 'sub') 
                    ->onsuccess('redirect', 'project/index') 
                    ->nobr();  
 
        $this->data['form'] = $this->form->get(); 
        $this->data['errors'] = $this->form->errors;  
 
        $this->load->view('project/edit', $this->data ); 
    } 
 
 

 


