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บทที่ 5
เทคนิคท่ีใชในการดํ าเนินการ

ผูวจิยัไดใชเทคนิคและมีวิธีดํ าเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามลํ าดับดังนี้

5.1 การติดตั้งเครือขายเซิรฟเวอร โดยใชโปรแกรมเพอรเซอนัล เว็บ เซิรฟเวอร (Personal Web
Server –PWS)

การสรางสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขาย ผูวิจัยไดติดตั้งเครือขาย
บนเครือ่งคอมพิวเตอรของผูวิจัยกอน โดยใชโปรแกรมเพอรเซอนัล เว็บ เซิรฟเวอร เพื่อใหเครื่อง
คอมพิวเตอรของผูวิจัยสามารถทํ างานเปนเซิรฟเวอรได จากนั้นจึงทํ าการเขียนเว็บเพจตามโครง
สรางที่ไดออกแบบไว เมื่อสรางเว็บเพจเรียบรอยแลวจึงทํ าการอัพโหลดขอมูลไปไวยังเครื่อง
เซริฟเวอรของวิทยาลัยโยนก

การติดตั้งและใชงานโปรแกรมเพอรเซอนัล เว็บ เซิรฟเวอร
การติดตั้งโปรแกรมเพอรเซอนัล เว็บ เซิรฟเวอร ใหเรียกคํ าสั่ง Setup จากใน

โฟลเดอร /addons/Pws ของแผนโปรแกรมวินโดวส 98 จากนัน้ทํ าตามขั้นตอนที่ปรากฏมาใหในแต
ละขัน้ตอนจนเสร็จทุกขั้นตอน โปรแกรมจะทํ าการรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรใหใหม

เมื่อ Compile ใชใชงานไดแลว จะปรากฏไอคอนเล็ก ๆ ขึ้นมาแสดงใหเห็นที่มุม
ขวาลางของ Task Bar เปนการบอกใหทราบวาโปรแกรมเพอรเซอนัล เว็บ เซิรฟเวอร ไดถูกโหลด
ขึน้มาใชงานไดแลวดังรูปที่ 5.1

รูปท่ี 5.1 แสดงใหทราบวาโปรแกรมเพอรเซอนัล เว็บ เซิรฟเวอร ไดโหลดขึ้นมาใชงานแลว
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5.2 การออกแบบและสรางเว็บเพจ

ผูวิจัยไดใช โปรแกรมเอดดิเตอรที่ช่ือ โนตแพด (Notepad) เปนเครื่องมือในการเขียนภาษา
เอชทีเอ็มแอล (HTML) ซ่ึงเปนภาษาในการสรางเว็บเพจ โดยเขียนตามโครงสรางของภาษาเอชที
เอ็มแอล ดังรูปที่ 5.2

รูปท่ี 5.2 แสดงโปรแกรมโนดแพดที่ใชในสํ าหรับการเขียนภาษาเอชทีเอ็มแอล
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5.3 โปรแกรมตกแตงรูปภาพโฟโตช็อป 6.0 (Photoshop 6.0)

 เปนโปรแกรมที่ใชในการตกแตงภาพและตัวอักษร เพื่อนํ าไปประกอบการสรางเว็บเพจ 
เพือ่เว็บเพจมีสีสันสวยงามนาใชงาน

รูปท่ี 5.3 การใชโปรแกรมโฟโตช็อป 6.0 ในการตกแตงภาพและตัวอักษรใหสวยงาม
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5.4 โปรแกรมทํ าภาพเคลื่อนไหวยูลีด กิฟ แอนนิเมเตอร 3 (Ulead GIF Animator 3)

ในการสรางเว็บเพจ หากมีภาพที่เคลื่อนไหวไดปรากฏอยูบนเว็บเพจ ทํ าใหเว็บเพจนั้น
สามารถจูงใจใหผูคนสนใจเขาไปดูเว็บไดงายขึ้น

ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม ยูลีด กิฟ แอนนิเมเตอร 3 ในการสรางภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากใช
งานงายและมีรูปแบบใหเลือกมากมาย

ขัน้ตอนการทํ างาน
1. เปดไฟลรูปที่ตองการนํ ามาสรางเปนภาพเคลื่อนไหว (ไฟลรูปสามารถเปดไดทุกชนิด 

เชน .bmp .gif .jpg เปนตน)
2. เลือกรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวที่ตองการ
3. ใหแสดงตัวอยางของภาพเคลื่อนไหวที่เลือก
4. เมือ่ไดรูปแบบที่ตองการแลว ก็ทํ าการบันทึกไฟลเปนชนิด .gif สามารถนํ าไปแทรกใน

การสรางเว็บเพจได

รูปท่ี 5.4 โปรแกรมยูลีด กิฟ แอนนิเมเตอร 3 สํ าหรับทํ าภาพเคลื่อนไหว
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5.5 โปรแกรมบันทึกเสียงบรรยายซีดีอีเอกซ 1.40 (Cdex 1.40)
 เปนโปรแกรมที่ใชในการบันทึกเสียงบรรยายประกอบบทเรียน

ขัน้ตอนการทํ างาน
1. เมื่อเปดโปรแกรมซีดีอีเอกซ 1.40 ใหเขาสูเมนู Tools แลวเลือกเมนูยอย Record from 

Analog In จะปรากฏหนาตางขึ้นมาดังรูปที่ 5.5
2. ท ําการก ําหนดไดเร็กทอรีที่ใชเก็บไฟลเสียงและกํ าหนดชื่อไฟลเสียงที่เปนชนิด .wavใน

ชองของ File Name
3. ใหคลิกที่ปุมบันทึกเสียง เพื่อเร่ิมบันทึกเสียง
4. เมือ่บันทึกเสียงเรียบรอย ใหคลิดที่ปุมหยุดการบันทึก แลวคลิกที่ปุม Close

รูปท่ี 5.5 โปรแกรมซีดีอีเอกซ 1.40 สํ าหรับบันทึกเสียงบรรยายประกอบบทเรียน

ปุมบันทึกเสียง
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5.6 โปรแกรมสํ าหรับจัดเก็บฐานขอมูล ไมโครซอฟตแอ็กแซส 97 (Microsoft Access 97)

ขอมูลของแบบทดสอบ ขอมูลของกระดานขาว และขอมูลของขาวสาร ผูวิจัยไดทํ าการจัด
เก็บเปนลักษณะของฐานขอมูล โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส 97 ในการจัดเก็บขอมูล
เหลานี้ โดยการออกแบบฐานขอมูลมีโครงสรางดังนี้

ฐานขอมูลแบบทดสอบ

ประกอบดวยฟลดเลขที่แบบทดสอบ, โจทยคํ าถาม, ตัวเลือกตัวที่ 1, ตัวเลือกตัวที่ 2, ตัว
เลือกตัวที่ 3, ตัวเลือกตัวที่ 4 , คํ าตอบ, เปนคํ าถามของบทเรียนที่ โดยมีเลขที่แบบทดสอบเปน 
Primary Key ดงัแสดงในตารางที่ 5.1

ช่ือฟลด ชนิดของฟลด ขนาด ความหมาย ตัวอยาง
PK Qid AutoNumber 3 เลขที่แบบทดสอบ 1

Question Text 255 โจทยคํ าถาม ขอใดเปน packet based
protocol

choice1 Text 50 ตวัเลือกตัวที่ 1 ATM
choice2 Text 50 ตวัเลือกตัวที่ 2 X.25
choice3 Text 50 ตวัเลือกตัวที่ 3 Frame Relay
choice4 Text 50 ตวัเลือกตัวที่ 4 Ethernet
ans Byte 1 คํ าตอบ 2
lesson Byte 1 เปนคํ าถามของบทเรียนที่ 6

ตารางที่ 5.1 แสดงโครงสรางของไฟลแบบทดสอบ

น ําตารางขางตนมาสรางเปนในฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส ดังรูปที่ 5.6
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รูปท่ี 5.6 โครงสรางของไฟลแบบทดสอบในโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส

ทํ าการบันทึกขอมูลแบบทดสอบ ดังรูปที่ 5.7
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รูปท่ี 5.7 การบันทึกขอมูลแบบทดสอบลงในโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส

ฐานขอมูลกระดานขาว

ในการออกแบบไฟลขอมูลกระดานขาวจะประกอบดวยตาราง 2 ตารางคือ ตารางชื่อ Main 
ใชเก็บกระทูขอความ และตารางชื่อ Sub ใชขอความคํ าตอบของแตละกระทูขอความ โดยแตละตา
รางมีโครงสรางเปนฟลดตาง ๆ ดังนี้

- ตารางชื่อ Main ประกอบดวยฟลดลํ าดับที่กระทูขอความ, หัวเร่ืองกระทูขอความ, ราย
ละเอยีดกระทูขอความ, ผูสงกระทูขอความ และ วันที่ที่สงกระทูขอความ โดยมีลํ าดับที่ของกระทูขอ
ความเปน Primary Key ดงัแสดงในตารางที่ 5.2
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ช่ือฟลด ชนิดของฟลด ขนาด ความหมาย ตัวอยาง
PK id AutoNumber 3 ลํ าดับที่กระทูขอความ 1

subj Text 50 หวัเร่ืองกระทูขอความ ยนิดีตอนรับสูเว็บ
msg Text 255 รายเละเอียดกระทูขอความ เวบ็นี้เปนเว็บที่สรางขึ้นมา

เพื่อใชเปนสื่อการสอน…
sender Text 15 ผูสงกระทูขอความ เยาวลักษณ
mdate Date 9 วนัที่ที่สงกระทูขอความ 13/5/2003

ตารางที่ 5.2 แสดงโครงสรางของ Main

น ําตารางขางตนมาสรางเปนในฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส ดังรูปที่ 5.8

รูปท่ี 5.8 โครงสรางของตาราง Main โปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส
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- ตารางชื่อ Sub ประกอบดวยฟลดลํ าดับที่กระทูขอความตอบ, เลขที่กระทูขอความถาม, 
รายละเอียดกระทูขอความตอบ, ผูสงกระทูขอความตอบ และ วันที่ที่สงกระทูขอความตอบ ดัง
แสดงในตารางที่ 5.3

ช่ือฟลด ชนิดของฟลด ขนาด ความหมาย ตัวอยาง
PK sid AutoNumber 3 ลํ าดับที่กระทูขอความตอบ 1
FK id Byte 3 ลํ าดับที่กระทูขอความถาม 1

msg Text 255 รายเละเอียดกระทูขอความตอบ ขอบคุณมากคะ
sender Text 15 ผูสงกระทูขอความตอบ เอ
mdate Date 9 วนัที่ที่สงกระทูขอความตอบ 13/5/2003

ตารางที่ 5.3 แสดงโครงสรางของ Sub

น ําตารางขางตนมาสรางเปนในฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส ดังรูปที่ 5.9

รูปท่ี 5.9 โครงสรางของตาราง Subโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส
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ทั้งตาราง Main และ ตาราง Sub มคีวามสัมพันธกันเปนฐานขอมูลกระดานขาว ดังรูปที่ 5.10

รูปท่ี 5.10 แสดงความสัมพันธของตาราง Main และ ตาราง Sub ในฐานขอมูลกระดานขาว

ฐานขอมูลขาวสาร

ประกอบดวยฟลดลํ าดับที่ขาวสาร, หัวขอของขาวสาร, รายละเอียดของขาวสาร, ผูสงขาว
สาร, วันที่สงขาวสาร ดังแสดงในตารางที่ 5.4

ช่ือฟลด ชนิดของฟลด ขนาด ความหมาย ตัวอยาง
PK id AutoNumber 3 ลํ าดับที่ขาวสาร 1

subj Text 50 หัวขอของขาวสาร เนต็เวิรกจํ าเปนตองมี
สายหรือไม ?

msg Memo 5,000 รายละเอียดของขาวสาร …รายละเอียด….
sender Text 15 ผูสงขาวสาร เยาวลักษณ
mdate Date 9 วันที่สงขาวสาร 16/5/2003

ตารางที่ 5.4 แสดงโครงสรางของไฟลขาวสาร

น ําตารางขางตนมาสรางเปนในฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส ดังรูปที่ 5.11
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รูปท่ี 5.11 โครงสรางของไฟลขาวสารในโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส

ท ําการบันทึกขอมูลของขาวสาร โดยสามารถเขียนโคดของภาษาของเอชทีเอ็มแอล ลงใน
ฐานขอมูลได เชน <dd> เพือ่ก ําหนดใหขอความมีการยอหนา, <b> เพือ่ก ําหนดใหขอความนั้นเปน
ตวัหนา หรือ <center><img src = http://www.eweekthailand.com/images/mag/net.jpg></center> 
เพือ่ทํ าการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ๆ เปนตน ดังรูปที่ 5.12
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รูปท่ี 5.12 การบันทึกขอมูลขาวสารลงในโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส

5.7 โปรแกรมภาษา ภาษาเอเอสพี (ASP : Active Server page)

 จากฐานขอมูลที่มีอยู หากตองการนํ าขอมูลเหลานั้นขึ้นมาแสดงบนเว็บเพจ จํ าเปนตองใช
โปรแกรมภาษาเอเอสพี รวมกับภาษาเอชทเีอ็มแอล เพื่อดึงขอมูลเหลานั้นมาแสดงบนเว็บ ดังรูปที่ 
5.13

 



54

รูปท่ี 5.13 แสดงการใชภาษาเอเอสพีรวมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล
ในการดึงขอมูลจากฐานขอมูลขาวสารมาแสดงบนเว็บเพจ

5.8 โปรแกรมดับเบิลยูเอสเอฟทีพี 32 (WS_FTP 32)

หลังจากสรางเว็บเพจเรียบรอยแลว จะการนํ าเอาขอมูลเว็บที่สรางขึ้นอัพโหลดไปยัง
เซิรฟเวอร ผูวิจัยไดเลือกใชโปรแกรม ดับเบิลยูเอสเอฟทีพี 32 เปนเครื่องมือในการอัพโหลด 
สามารถทํ าไดดังนี้
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1. เรียกใชโปรแกรม ดับเบิลยูเอสเอฟทีพี 32 ดังรูปที่ 5.14

รูปท่ี 5.14 การเรียกใชโปรแกรม ดับเบิลยูเอสเอฟทีพี 32
2. จะปรากฏหนาจอของการ Connection ดังรูปที่ 5.15

รูปท่ี 5.15 การ Connect ไปยังเซิรฟเวอรที่ตองการอัพโหลดโปรแกรม

3. กรอกรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
    - พิมพ Host Nameทีต่องการ Connect
    - พิมพ ช่ือผูใช (UserId) และรหัสผาน (Password)
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จะปรากฏหนาจอของการใหอัพโหลดไฟล ดังรูปที่ 5.16

รูปท่ี 5.16 การอัพโหลดไฟลไปยังเซิรฟเวอร

4. เลือกโฟลเดอร หรือไฟลตองการอัพโหลด ในสวนของ Local System
5. คลิกที่ปุมลูกศรขวาเพื่อไฟลไปยังเซิรฟเวอร
6. เมื่ออัพโหลดไฟลเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ปุม Close เพือ่ยกเลิกการ Connect
7. คลิกที่ปุม Exit เพือ่ออกจากโปรแกรม

 


