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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัน้ีคนไทยรุ่นใหม่ให้ความสนใจกบัการลงทุนเป็นจ านวนมาก ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการลงทุนมีความซับซ้อนมากข้ึน อาทิเช่น หุ้น, อนุพนัธ์, ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW), 
กองทุนรวม, กองทุนอีทีเอฟ, ตราสารหน้ี และสกุลเงินดิจิทลั เป็นตน้ ประกอบกบัการพฒันาของ
เทคโนโลยีอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้นกัลงทุนจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัให้เท่าทนัตามสถานการณ์ การ
ลงทุนในตลาดทุนท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทยคือ “ตลาดหุ้น” ซ่ึงผูล้งทุนตอ้งการ
ได้รับผลตอบแทนในระดับสูงแต่ผลส ารวจกลบัพบว่านักลงทุนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาขาดทุน ดงันั้นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีนกัลงทุนจะตอ้งมีคือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ลงทุนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้และลดขอ้ผิดพลาดในการลงทุน ในขณะเดียวกนัคณะผูจ้ดัท าได้
น าเทคโนโลยี, ศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม และพื้นฐานการเล่นหุ้นออนไลน์มารวมกนั จึงไดเ้กิด
ปริญญานิพนธ์น้ีข้ึนซ่ึงเป็นการพฒันาระบบสอนการเล่นหุ้นออนไลน์ (Stock Education System) 
ในลกัษณะเวบ็แอปพลิเคชนั (WEB APPLICATION) เขียนโดยภาษา HTML, CSS, PHP และ SQL 
มีระบบสมัครสมาชิกท่ีใช้อีเมล์และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านน้ีจะถูกเข้ารหัส 
(PASSWORD_HASH) เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบจะมีบทเรียนท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการลงทุนและ
แบบทดสอบเก่ียวกบัเน้ือหนา้ท่ีไดศึ้กษาไปแลว้ ค าถามและค าตอบในแบบทดสอบจะเป็นระบบสุ่ม
โดยใช้ค  าสั่งแรนด์ (RAND) เพื่อให้แบบทดสอบแต่ละรอบมีค าถามท่ีแตกต่างกนั หากผูใ้ชง้านท า
แบบทดสอบไดผ้า่นเกณฑท่ี์ก าหนด ผูใ้ชง้านจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรเป็นไฟลน์ามสกุล pdf ผา่น
ไลบราร่ี (TCPDF) ส าหรับเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดพ้ฒันาข้ึนไดน้ าไปใหผู้ท่ี้สนใจได้
ทดลองใชง้านระบบดงักล่าวพบวา่มีการตอบรับจากผูท่ี้ทดลองใชง้านเป็นอยา่งดี  

 
ค าส าคัญ : หุน้ออนไลน์, การเขา้รหสั, การสุ่ม 
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บทที ่1  

บทน ำ 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

“ตลาดหุน้” เป็นแหล่งระดมทุนของผูต้อ้งการเงินทุนไปใชใ้นกิจการและแหล่งลงทุนของผู ้
มีเงินออม โดยฝ่ายกิจการท่ีระดมทุนจะไดเ้งินลงทุนท่ีมีตน้ทุนทางการเงินต ่ากว่าการกูย้ืมเงินผ่าน
สถาบันการเงินแลกกับการเสียสัดส่วนความเป็นเจ้าของในกิจการ ส่วนฝ่ายนักลงทุนจะได้
ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล รวมกบัส่วนต่างของราคาท่ีจะขายในอนาคตกบัราคาซ้ือ 
ผลตอบแทนท่ีเป็นบวกจะกลายเป็น “ก าไร” ให้แก่นกัลงทุน ซ่ึงส่ิงน้ีเองจะเชิญชวนให้ประชาชน
ทัว่ไปท่ีสนใจจะเปล่ียนตวัเองใหก้ลายเป็นนกัลงทุน และในโลกปัจจุบนัท่ีส่ือต่างๆมีมากมาย เขา้ถึง
ไดง่้าย ท าให้เรามกัพบเห็นข่าวสารเก่ียวกบัการลงทุนและตลาดหุ้น รวมทั้งผูท่ี้ประสบความส าเร็จ
จากการลงทุนมากมาย ส่ิงท่ีน่าสนใจคือแมผ้ลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่
ก่อตั้งตลาดข้ึนมาในปี พ.ศ. 2505 ท่ีเร่ิมตน้จากดชันี 100 จุด ในวนัก่อตั้ง จนกระทัง่ตอนน้ีดชันีตลาด
หุ้นไทยไปไกลกว่า 10 เท่า แต่สถิติกลับพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นกลับพบกับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นลบหรือ “ขาดทุน” นัน่เอง 

ดว้ยเหตุน้ีทางคณะผูจ้ดัท าจึงคิดว่าหากสามารถถ่ายทอดพื้นฐานความรู้ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปท่ีสนใจจะเขา้สู่เส้นทางการลงทุนตลาดหุ้นไดบ้า้ง ก็จะสามารถช่วยเหลือให้นกัลงทุนหน้า
ใหม่ๆสามารถมีโอกาสท าก าไรหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็คือลดโอกาสการขาดทุนจากการลงทุนในการ
ลงทุนหุ้นได้ ท าให้คณะผูจ้ดัท าคิดคน้ระบบสอนการเล่นหุ้นออนไลน์ (Stock Education System) 
เป็นเว็บแอปพลิเคชัน (WEB APPLICATION) โดยใช้ภาษา HTML, CSS, PHP และSQL ในการ
เขียนโปรแกรม ส่วนการเก็บรหัสผ่าน นั้นผ่านการใช้ FUNCTION PASSWORD_HASH ซ่ึงเป็น
การเขา้รหัส ให้กบัรหัสผา่นนัน่เอง เม่ือผูใ้ชง้านล็อคอินเขา้สู่ระบบจะมีบทเรียนให้ศึกษา หลงัจาก
นั้นจะมีแบบทดสอบให้ทดลองท าโดยใช้ SQL RAND() สุ่มค าถามและค าตอบ จากนั้นจะน า
คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบของผูใ้ชง้าน หากผลคะแนนในการท าแบบทดสอบผา่นเกณฑ์ 
ระบบก็จะท าการออกใบประกาศนียบตัรผา่น TCPDF ใหผู้ใ้ชง้าน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต์ 
เพื่อศึกษาและทบทวนความรู้ทางดา้นการลงทุนในตลาดหุ้น 
เพื่อพฒันาระบบสอนการเล่นหุน้ออนไลน์ 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
ระบบสอนการเล่นหุน้ออนไลน์พฒันาดว้ยภาษา hmtl, css, php, sql และภาษา javascript 
สามารถสมคัรสมาชิกและเขา้สู่ระบบ 
สามารถน าคะแนนการสอบมาค านวณเม่ือคะแนนมากกวา่ท่ีก าหนดเพื่อออกใบ

ประกาศนียบตัร 
เวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับเขา้ใชง้านระบบโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

การเขา้ใชง้านระบบโดยผูดู้แลระบบ (Administrator) ท่ีสามารถจดัการขอ้มูลไดด้งัน้ี 
จดัการขอ้มูลสมาชิกในระบบได ้
จดัการขอ้มูลผูดู้แลระบบได ้  
จดัการขอ้มูลค าศพัทไ์ด ้
จดัการขอ้มูลขอ้สอบได ้
จดัการเง่ือนไขในการสอบได ้

การเขา้ใชง้านในระบบโดยผูใ้ช ้(User) มีฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 
สามารถเขา้สู่บทเรียนได ้
สามารถท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนได ้
สามารถดูค าศพัทไ์ด ้
สามารถสอบไดเ้ม่ือผา่นการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
สามารถออกใบประกาศนียบตัรไดเ้ม่ือผ่านการสอบโดยคะแนนเกินกวา่เกณฑ์

ท่ีตั้งไว ้

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ช่วยใหผู้ใ้ชง้านมีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนในหุน้ออนไลน์มากข้ึน 
ช่วยลดความเส่ียงในการเล่นหุน้ออนไลน์ 

1.5 ขั้นตอนและวธิีกำรด ำเนินงำน 
ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล (Study and Data Collection) 

ศึกษาขอ้มูลและวธีิการลงทุนในหุน้ออนไลน์ 
ศึกษาการท าระบบ และอลักอริทึมของระบบ 
ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 
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ศึกษางานวจิยัทางดา้นการลงทุน และงานวจิยัดา้นการพฒันาระบบ 
รวบรวมขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการลงทุนในหุน้ออนไลน์ 

วเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 
 น าองค์ความรู้ท่ีได้รวบรวมจากการศึกษาคน้ควา้มาประยุกต์ใช้ในการท าระบบ 

น าเสนอถึงนิยามและวตัถุประสงค์ของตลาดหุ้น โดยเขียนส รุปแสดงผลขั้นตอน
กระบวนการท างานในรูปแบบ Workflow, Use Case Diagram, Sequence Diagram, 
Class Diagram และ Entity Relationship Diagram 

ออกแบบระบบ (System Design) 
ออกแบบฐานขอ้มูล 

ออกแบบหน้าจอการแสดงผลข้อมูลแบบResponsive เพื่ อให้ มีUI (User 
Interface)ท่ีสบายตา และUX (User Experience) ท่ีใชง้านง่าย 

การพฒันาระบบ (System Development) 
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยชุดค าสั่งภาษา HTML, PHP และ SQL  
การพฒันาเซอร์วสิส าหรับการรับส่งขอ้มูลระหวา่งฝ่ังServer และ Client 

การทดสอบระบบ (System Testing) 
คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบการท างานของเวบ็แอปพลิเคชนั ทดสอบการท างานของ

แต่ละฟังก์ชนั โดยการจ าลองการเขา้ใชร้ะบบในฐานะผูใ้ชง้าน ตั้งแต่เขา้สู่ระบบ
ไปจนถึงการออกใบประกาศนียบตัร 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการจ าลองเขา้สู่ระบบดว้ยการ Brute Force Password เพื่อทดสอบการ
สุ่มรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบ 

 จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ (Documentation) 
จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ ประกอบไปดว้ยแนวทางในการจดัท า

ปริญญานิพนธ์ วธีิการและขั้นตอนการด าเนินงานของปริญญานิพนธ์ อกัทั้งยงัเป็น
เอกสารส าหรับการน าเวบ็แอปพลิเคชนัไปพฒันาต่อในอนาคต 
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1.6 ระยะเวลำด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาด าเนินปริญญานิพนธ์ 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. รวบรวมขอ้มูล          
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
7. จดัท าเอกสาร 

1.7 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ 
ฮาร์ดแวร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Macbook Pro 2012 
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC) 

ซอฟตแ์วร์ 
ระบบปฎิบติัการ MAC OS X 
ระบบปฎิบติัการ Window 7 
โปรแกรม Sublime Text 
โปรแกรม Notepad++ 
โปรแกรม Xampp 
โปรแกรม Photoshop 

 



 

 

บทที ่2  
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการพฒันาระบบสอนการเล่นหุน้ออนไลน์ (Stock Education System) ทางคณะผูจ้ดัท าได้
ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฎษฎี และเทคโนโลยต่ีางๆท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ช ้เพื่อพฒันาระบบให้
ไดต้ามวตัถุประสงคซ่ึ์งประกอบไปดว้ย WEB APPLICATION, TCPDF, RAND() และ
PASSWORD_HASH 
2.1 WEB APPLICATION 1 

WEB APPLICATION หรือ เว็บแอปพลิเคชัน คือเว็บท่ีน าเอาการเขียนโปรแกรมเข้ามามี
ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยโดยมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล ท าให้มีการท างานท่ีหลากหลาย มีการค านวณ 
แสดงผล และมีการรับส่งขอ้มูลระหวา่งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนท ์

 

 
รูปท่ี 2.1 Web Application 

 
ในวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ หรือเรียกโดยทบัศพัทว์า่ เวบ็

แอพพลิเคชัน่ คือโปรแกรมประยกุตท่ี์เขา้ถึงดว้ยโปรแกรมคน้ดูเวบ็ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่ง
อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เวบ็แอพพลิเคชัน่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากความสามารถในการอปัเดท และ
ดูแล โดยไม่ตอ้งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองผูใ้ช ้ตวัอยา่งเวบ็แอพพลิเคชัน่ไดแ้ก่ เวบ็
เมล การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก เป็นตน้ 

 
 

__________________________________________ 

1อา้งอิง http://aicomputer.co.th/sArticle/002--Web-Application-คืออะไร.aspx 
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2.2 TCPDF 2 
TCPDF คือ ไลบราล่ีตวันึงท่ีถูกพฒันาใหเ้ม่ือเรียกใชจ้ะสามารถแปลง HTML เป็น PDF  
 

 

รูปท่ี 2.2 TCPDF 
 
TCPDF เป็น Library ท่ีพฒันาข้ึนดว้ยภาษา PHP ใชส้ าหรับสร้างเอกสารเป็นไฟล ์PDF เร่ิมพฒันา
ตั้งแต่ปี 2002 โดยน า Library ท่ีช่ือ FPDF มาปรับปรุงเพิ่มความสามารถต่างๆ เขา้ไป และอพัเดท
อยา่งต่อเน่ือง นกัพฒันาท่ีสนใจน าไปใชส้ามารถดาวน์โหลดไดฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้าย โดยมีผูด้าวน์
โหลดไปใชง้านมากกวา่ลา้นคร้ัง รวมถึงระบบเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป (CMS), PHP Framework และ 
Library อ่ืนๆ ก็รวม TCPDF เขา้กบัตวัหลกัในระบบส าหรับใชส้ร้างเอกสาร PDF เช่น Drupal, 
Moodle, phpMyAdmin, SugarCRM, Symfony, Yii และอีกมากมาย 
 
2.3 RAND()3 
RAND() คือฟังกช์นัท่ีสามารถสุ่มค่าต่างๆท่ีเราก าหนดไวไ้ด ้เช่น ค่าตวัเลข 1-100 เราจะสามารถน า
ความสามารถน้ีไปใชง้านไดใ้นหลายๆดา้นเช่น การสุ่มหาเลขผูโ้ชคดี การสุ่มหาล าดบัตวัอกัษร และ
อ่ืนๆ ซ่ึงฟังกช์นัน้ีมีอยุแ่ลว้ใน SQL แทบจะทุกเวอร์ชนั เพราะเป็นฟังกช์นัพื้นฐาน เราสามารถเรียก
มาใชโ้ดยการอิมพอร์ตออกมาใชไดเ้ลย 
 
 
 
__________________________________________ 

2อา้งอิง https://www.mindphp.com/developer/php-pdf/5028-tcpdf-library.html 
3อา้งอิง http://computer.todaygoods.com/php/rand.html 
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2.4 PASSWORD_HASH4 
PASSWORD_HASH คือฟังกช์นัในค าสั่ง PHP เป็นการเขา้รหสั ส่วนใหญ่นิยมใชก้บัรหสัผา่น 
ขอ้มูลประเภทรหสัผา่นของบุคคลนั้น มีความส าคญัมากกวา่ท่ีหลายคนคิด เพราะจากสถิติท่ี

ผ่านมา พบว่าคนเรามกัจะใช้รหัสผ่านซ ้ าๆ กนัในแต่ละระบบท่ีตนเองใช้งาน เช่นผูใ้ช้จ  านวนไม่
นอ้ยท่ีใชร้หสัผา่นเดียวกนัทั้งระบบอีเมล และ Web application ขององคก์ร รวมถึงยงัเอารหสัผา่นน้ี
ไปใชก้บัอีเมลส่วนตวัดว้ย ท าใหเ้ม่ือผูไ้ม่ประสงคดี์เจาะเอารหสัผา่นใน Web application ออกไปได้
แลว้ ก็สามารถใชร้หสัผา่นน้ีเพื่อเขา้ถึงอีเมลของผูใ้ชค้นนั้น ทั้งในองคก์รและอีเมลส่วนตวัไดอ้ยา่ง
สบาย 

การเก็บรหสัผ่านในฐานขอ้มูล หรือในไฟล์ขอ้มูลก็ดี เป็นวิธีการปกติในการใชง้านรหสัผา่น
ของ Application ต่างๆ อยู่แลว้ ดงันั้นฐานขอ้มูล หรือไฟล์ดงักล่าวน้ี จึงเปรียบเสมือนกุญแจเขา้สู่
ระบบทั้งหมด ท่ีผูดู้แลระบบตอ้งคอยระมดัระวงั ไม่ให้ผูไ้ม่ประสงค์ดีมาเอาออกไปได ้หรือถา้เอา
ออกไปได้ก็ต้องน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซ่ึงในกรณีหลังน้ี ถ้าถามผูเ้ช่ียวชาญด้านความมัน่คง
ปลอดภยั ก็คงไดค้  าตอบว่า อยา่เก็บรหัสผา่นเอาไวแ้บบ Plain text นัน่เอง ถา้ไม่เก็บแบบ Plain text 
แล้วจะเก็บแบบใด ถ้าพูดถึงการเก็บข้อมูลให้เป็นความลับหลายคนคงนึกถึงการเข้ารหัสลับ 
(Encrypt) ซ่ึงมีหลายรูปแบบดว้ยกนั แต่การเก็บรหสัผา่นดว้ยรหสัลบัดูจะไม่เป็นวิธีท่ีดีนกั เน่ืองจาก
ข้ึนช่ือว่าเป็นการเขา้รหัสลบัแลว้ ก็ตอ้งมี Key ท่ีใช้ถอดรหสัลบั (Decrypt) ซ่ึงก็ไม่พน้ท่ีจะตอ้งเก็บ
เอาไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง เช่นในตวั Application เอง ในกรณีน้ี ถ้าพิจารณาจากรูปแบบการโจมตีของผูไ้ม่
ประสงคดี์ท่ีผา่นๆ มาแลว้ จะพบวา่ส่วนมากผูโ้จมตีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลในเคร่ือง Web server ได้
ดว้ย ดงันั้นนอกจากจะไดข้อ้มูลท่ีมีการเขา้รหสัลบัออกไปแลว้ ก็มกัจะได ้Key ท่ีส่วนมากจะซ่อนอยู่
ในตวั Web application ออกไปดว้ยเช่นกนั เปรียบเหมือนใช้ตูเ้ซฟอย่างดี แต่กลบัวางกุญแจไวบ้น
โตะ๊ขา้งๆ กนั 

Hashing  
รูปแบบการเก็บรหสัผา่นท่ีนิยมใชก้นัก็คือ การเก็บรหสัผา่นในรูปแบบของ Hash หรือช่ืออยา่งเป็น
ทางการคือ Cryptographic Hash ความสามารถของ Hash คือ สร้าง “ขอ้มูลแทนตวั” ของขอ้มูลใดๆ 
ซ่ึงในท่ีน้ีคือรหสัผา่นนัน่เอง ขอ้ดีของ Hash ท่ีเหนือกวา่การเขา้รหสัลบัก็คือค่า Hash หรือ “ขอ้มูล
แทนตวั” จะไม่สามารถถอดรหสั หรือกระท าการใดๆ เพื่อใหก้ลบัออกมาเป็นค่าท่ีแทจ้ริงของขอ้มูล
นั้นๆ ได ้เช่นถา้ผูไ้ม่ประสงคดี์ ได ้Hash ท่ีมีค่าเป็น 
3fd7e602e98245a83eed414d798040e952e01cbee0979269d2a0150dbd37172030d6e8d6a2b1baaf2
3c2acfe1624d112b9fd6a7cd678b36e7aff411e9b09f0c7 ออกไปจากการเจาะระบบ ก็จะไม่สามารถ
ทราบวา่ รหสัผา่นท่ีแทจ้ริงคือ thisismysecretpassword เป็นอนัขาด 
__________________________________________ 

4อา้งอิง https://www.thaicert.or.th/papers/technical/2012/pa2012te013.html 
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เราอาจจะสงสัยว่า ในเม่ือไม่มีทางท่ีจะ “ถอดรหัส” ค่า Hash ออกมาได้ ตวั Web application จะ
ทราบได้อย่างไรว่าผูใ้ช้งานป้อนรหัสผ่านเขา้มาถูกตอ้งแลว้ ค าตอบก็คือ ตวั Web application ไม่
จ  าเป็นตอ้งทราบวา่รหสัผา่นท่ีถูกตอ้งคืออะไร ขอเพียงแค่เม่ือเอารหสัผา่นท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มา ไปผา่น 
Hash แบบเดียวกนักบัท่ีใชก้บัรหสัผา่นท่ีเก็บในระบบ ถา้ผลท่ีไดอ้อกมาตรงกบัค่าท่ีเก็บเอาไวก้็เป็น
อนัทราบไดแ้น่วา่ รหสัผา่นท่ีผูใ้ชง้านป้อนเขา้มานั้นถูกตอ้งแลว้ 
 
Hash นั้นมีหลายแบบ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักันมากท่ีสุดดูเหมือนจะเป็น MD5 ซ่ึงมีข่าวใหญ่เม่ือหลายปี
มาแลว้วา่มีผู ้Crack ไดส้ าเร็จ จนเกิดความวิตกกงัวลไปทัว่ โดยเฉพาะผูท่ี้ไดย้นิข่าวมาโดยไม่ทราบ
รายละเอียดท่ีแทจ้ริง รายละเอียดของเร่ืองน้ีก็คือ Hash ทุกชนิด มีขอ้จ ากดัอยูอ่ย่างหน่ึงคือการเกิด 
Collision หรือการซ ้ ากนัของค่า Hash ซ่ึงถา้ลองพิจารณาดูแลว้จะเห็นวา่เร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองแปลกเลย 
เน่ืองจากคุณสมบติัของ “ขอ้มูลแทนตวั” ท่ี Hash สร้างข้ึนจะมีความยาวคงท่ีเสมอส าหรับ Hash แต่
ละแบบ เช่นในกรณีของ MD5 จะมีขนาด 16 ไบต ์(128 บิต) ดงันั้นค่า MD5 ทั้งหมดในโลกน้ีท่ีจะมี
ไดคื้อ 256^16 หรือ 2^128 ค่าเท่านั้น ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีตอ้งการหาค่า Hash นั้นอาจเป็นขอ้มูลอะไรก็
ได ้ซ่ึงยอ่มมีความหลากหลายมากกวา่ จ  านวน 256^16 หรือ 2^128 แน่นอน จึงเป็นไปไดท่ี้จะพบวา่
มีขอ้มูลมากกวา่ 1 ชุด ท่ีมีค่า Hash ตรงกนั และเช่นกนั ส าหรับการใช้ Hash เก็บขอ้มูลรหัสผ่าน ก็
ยอ่มมีโอกาสท่ีจะมีรหสัผา่นมากกวา่ 1 ชุด ท่ีใหค้่า Hash ออกมาตรงกนัดว้ย 
 
ดูเหมือน Hash collision จะเป็นกฏธรรมชาติท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่ในกรณีของ MD5 จะมี
ความพิเศษมากข้ึนอีกขั้น เม่ือมีผูค้น้พบวิธีการสร้างขอ้มูลใดๆ ก็ตาม ให้มีค่า Hash ตรงกนั จึงท าให้
หน่วยงานดา้นความปลอดภยัต่างๆ เช่น US-CERT ไดร้ะบุวา่ MD5 เป็น Hash แบบท่ีมีความมัน่คง
ปลอดภยัไม่เพียงพอในปัจจุบนั และควรหลีกเล่ียงไปใชก้าร Hash แบบอ่ืน ส่วน NIST ก็ไดแ้นะน า
ให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ใช้การ Hash แบบ SHA-2 ซ่ึงมีความยาวของค่า Hash ตั้งแต่ 28 
ไบต ์(224 บิต) ข้ึนไปแทน 

Hash cracking  
อยา่งไรก็ตาม การมีจุดอ่อนเร่ือง Hash collision ก็ยงัไม่ใช่จุดอ่อนโดยตรงท่ีจะท าให้การเก็บ

รหัสผ่านด้วย MD5 ไม่มัน่คงปลอดภยั เพราะถึงแม้ผูโ้จมตีจะได้รหัสผ่านท่ีถูก Hash ด้วย MD5 
เอาไวอ้อกไป ก็ยงัไม่สู้จะมีประโยชน์ต่อการใช้เข้าสู่ระบบนัก (ยกเวน้มีความผิดพลาดในการ
ออกแบบ Application ซ่ึงจะกล่าวถึงในโอกาสหนา้) ผูโ้จมตีจ าเป็นตอ้งหาทาง “ถอดรหัส” ของค่า 
Hash ออกมาใหเ้ป็นรหสัผา่นไดเ้สียก่อน 

 
ความจริงแลว้ Hash ไม่สามารถถอดรหสัได ้เน่ืองจาก Hash ทุกชนิด ไม่ใช่การเขา้รหสั กระบวนการ 
Hash คือกระบวนการท่ีเรียกว่า “ฟังก์ชันทางเดียว” (One way function) ท่ีไม่สามารถกระท าการ



 

 

9 

ยอ้นกลบั (Reverse) ได ้ลองคิดถึงการน าขอ้มูลขนาด 1 เทระไบต ์มา Hash ดว้ย MD5 ซ่ึงจะได ้16 
ไบต์เสมอ ถ้าสามารถหาวิธีแปลงขอ้มูล 16 ไบต์กลับเป็น 1 เทระไบต์ ได้ก็เท่ากบัว่า MD5 เป็น
วธีิการบีบอดัขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในโลก 

 
ดงันั้น การ “ถอดรหสั” ของ Hash ในความหมายท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไปก็หมายถึง การหาค่าตั้งตน้ก่อนท่ี
จะถูก Hash นัน่เอง ซ่ึงวิธีการท่ีนิยมใช้กนัก็คือ การใช้วิธีพยายามสุ่มรหัสผ่านท่ีเป็นไปไดที้ละค่า 
และน าไปผ่าน Hash แบบเดียวกับท่ีใช้ Hash รหัสผ่านท่ีได้มา แล้วเทียบกันจนกว่าจะพบค่าท่ี
ตรงกนั ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่เป็นการ Bruteforce รูปแบบหน่ึง ซ่ึงถา้หากรหสัผา่นมีความยาวหรือความ
ซั บ ซ้ อ น ม า ก  ก ว่ า จ ะ สุ่ ม ห า ร หั ส ผ่ า น ท่ี ถู ก ต้ อ ง พ บ ไ ด้ ก็ ย่ อ ม ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า น า น 
 
การหาค่าตั้งตน้ของ Hash จ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการค านวณค่า ซ่ึงปัจจุบนั
นิยมใช้ GPU (Graphic Processing Unit) ของการ์ดแสดงผล (Display Adapter หรือ Display Card) 
มาค านวณแทน เน่ืองจากมีความสามารถในการค านวณทางคณิตศาสตร์ดีกว่า CPU มาก และ
สามารถเพิ่มขยายความสามารถไดด้้วยการเพิ่มจ านวนการ์ดแสดงผลในเคร่ือง คอมพิวเตอร์ ซ่ึง
สะดวกกวา่การเปล่ียน CPU หรือเพิ่มจ านวน CPU 

 
จากการทดลองดว้ยโปรแกรม oclHashcat ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชห้าค่าตั้งตน้ของ Hash ดว้ยการสุ่ม
ค่า บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้GPU ของ ATI รุ่น RADEON 5450 ซ่ึงเป็น GPU รุ่นพื้นฐาน พบว่า 
ส าหรับรหัสผ่านท่ีมีความยาว 6 ตวัอกัษร และประกอบดว้ยตวัอกัษรทั้งตวัเล็กตวัใหญ่ สัญลกัษณ์ 
และตวัเลข จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง ในการสุ่มค่าจนครบทุกค่าท่ีเป็นไปไดใ้น Hash ชนิด MD5 
นัน่หมายความว่า ถ้าผูใ้ช้งานใช้รหัสผ่านท่ีมีความยาวเพียง 6 ตวัอกัษรในระบบท่ีใช้ Hash ชนิด 
MD5 ผูโ้จมตีจะสามารถ “ถอดรหสั” ไดอ้ยา่งแน่นอนในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง แมจ้ะใชเ้พียง GPU 
รุ่นพื้นฐานท่ีมีอายุร่วม 2 ปีแลว้ แต่ถา้เพิ่มความยาวรหัสผา่นเป็น 8 และ 9 ตวัอกัษร จะตอ้งใช้เวลา
มากข้ึนเป็นกวา่ 300 วนั และกวา่ 10 ปีตามล าดบั เพื่อสุ่มค่าจนครบทุกค่าท่ีเป็นไปได ้บน GPU ตวั
เดิม 

 
ส าหรับตวัเลขของระยะเวลาตรงน้ีคงตอ้งมีการอธิบายเพิ่มเติมเล็กนอ้ยวา่ เป็นระยะเวลา “สูงสุด” ท่ี
ตอ้งใช ้ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการสุ่มค่าของโปรแกรม เช่นถา้รหสัผา่นท่ีแทจ้ริงเป็น 000000001 
และโปรแกรมเ ร่ิม สุ่มตั้ งแต่  000000000 ก็คงทราบได้ทันทีว่าไม่ต้องรอถึง 10 ปีแน่นอน 
 
ถา้รหสัผา่นมีการเก็บดว้ย Hash แบบอ่ืน เช่น SHA-1 หรือ SHA-2 ซ่ึงใชเ้วลาในการค านวณมากกวา่ 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการหาค่าตั้งตน้ก็ยอ่มนานข้ึนไปอีก ดงันั้นแนวคิดของการใช ้Hash ท่ีค  านวณยาก
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ข้ึน (เช่น SHA-2 ขนาด 512 บิต) ย่อมช่วยให้การ “ถอดรหัส” เป็นไปได้ยากข้ึน รวมถึงการใช้
รหัสผ่านท่ีมีความยาวมากๆ เช่น 9 ตวัอกัษรข้ึนไป หรือใช้ Salt ช่วย ในการเพิ่มความยาวของ
รหสัผา่นเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง 

Rainbow Table 
ถึงแม ้GPU ระดบัปานกลางท่ีสามารถค านวณ Hash แบบ MD5 ได้ในระดบั 10 ล้าน Hash 

ต่อวินาที จะราคาไม่แพงมากนัก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะมี GPU แบบน้ีใช้งาน จึงมีผูคิ้ดค้นวิธีท่ี
สามารถน าผลลพัธ์จากการค านวณ Hash มาใชซ้ ้ าไดห้ลายๆ คร้ัง โดยไม่ตอ้งเสียเวลาค านวณใหม่ 
หลกัการคือเก็บค่ารหสัผา่นท่ีสุ่มข้ึนมา พร้อมกบัค่า Hash ท่ีค  านวณออกมาไดเ้อาไวใ้นไฟล ์โดยอาจ
แบ่งแยกตามความยาวของรหสัผา่นเพื่อใหใ้ชง้านไดง่้าย เวลาน ามาใชง้านก็เพียงแค่เทียบค่า Hash ท่ี
ตอ้งการหาค่าตั้ งต้นมาเทียบกบัค่าท่ีมีในไฟล์ วิธีน้ีก็จะใช้แค่ความสามารถในการค้นหาขอ้มูล
เท่านั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ความสามารถในการค านวณเลย ไฟล์ท่ีเก็บขอ้มูล Hash และค่าตั้งตน้น้ี
เรียกวา่ Rainbow Table 

ส าหรับผูท่ี้มี GPU ดีๆ ใช้งาน อาจจะยอมเสียเวลาคร้ังเดียวเพื่อสร้าง Hash ตามความยาว 
ความซบัซ้อน และรูปแบบการ Hash ท่ีตอ้งการออกมาเก็บเอาไว ้ส่วนคร้ังต่อไปท่ีตอ้งการใชง้านก็
เอาไฟล์น้ีไปใชไ้ดท้นัที แต่ถา้ไม่มี GPU หรือไม่ตอ้งการเสียเวลาก็อาจใชว้ิธีดาวน์โหลด Rainbow 
Table ท่ีมีผูส้ร้างข้ึนมาเสร็จแล้ว และมีแจกจ่ายบนอินเตอร์เน็ตมาใช้งาน ซ่ึง Rainbow Table ท่ีมี
แจกจ่ายน้ี ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบเฉพาะส าหรับโปรแกรม “ถอดรหัส” Hash แต่ละตวั เช่นไฟล์
ชนิด .rti ส าหรับโปรแกรม rcracki_mt และแบ่งแยกตามชนิดของ Hash ความยาวของค่าตั้งตน้ (ใน
ท่ีน้ีคือรหสัผา่น) กบัความซบัซอ้นของรหสัผา่น เช่น มีสัญลกัษณ์พิเศษหรือไม่ เป็นตน้ 

ความเช่ืออย่างหน่ึงเก่ียวกบั Rainbow Table ก็คือ มนัสามารถ “ถอดรหสั” Hash ไดทุ้กชนิด 
เรียกว่าการท่ีผูไ้ม่ประสงค์ดีได ้Hash ของรหัสผ่านไปนั้นก็เท่ากบัไดร้หัสผ่านไปโดยตรงนัน่เอง 
ความเช่ือน้ีอาจจะไม่ผิดโดยส้ินเชิง แต่อาจกล่าวไดว้า่ ยงัไม่ถูกตอ้งนกั เพราะการท่ีจะใช ้Rainbow 
Table ในการหารหสัผา่นท่ีถูกตอ้งจาก Hash ใดๆ จะตอ้งใช ้Rainbow Table ท่ีสร้างข้ึนมาจาก Hash 
ท่ีตรงกนั ความยาวรหสัผา่นตรงกนั (ไม่มากกวา่หรือนอ้ยกวา่) และมีความซบัซ้อนระดบัเดียวกนั
หรือมากกวา่ ขั้นแรก ผูท่ี้จะ “ถอดรหสั” Hash จะตอ้งรู้วา่เป็น Hash ชนิดใด จากนั้นก็ตอ้งเดาความ
ซับซ้อนของรหัสผ่าน ว่าตอ้งใช้ระดบัใด ซ่ึงในส่วนน้ีอาจจะใช้วิธีเลือกความซับซ้อนท่ีสูงท่ีสุด
เอาไวก่้อนก็ได ้ส่วนสุดทา้ย ท่ียากท่ีสุด คือ เดาความยาวของรหสัผา่น เพราะอยา่งท่ีทราบแลว้วา่ ค่า 
Hash จะมีค่าความยาวคงท่ี ไม่วา่จะมีค่าตั้งตน้ขนาดเท่าไหร่ก็ตาม การพิจารณาความยาวของค่าตั้ง
ตน้จากค่า Hash จึงเป็นไปไดย้าก ผูไ้ม่ประสงคดี์จะรู้ไดว้า่ Rainbow Table ท่ีน ามาใชมี้ความยาวของ
ค่าตั้งตน้ไม่ตรงกบัรหสัผา่นท่ี Hash เอาไวไ้ดก้็ต่อเม่ือเสียเวลาลงมือไปแลว้เท่านั้น 

 
นอกจากน้ี ในปัจจุบนัก็ยงัไม่ไดมี้การสร้าง Rainbow Table ข้ึนมาส าหรับ Hash ทุกชนิด หรือทุก
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ความยาวของรหสัผา่น เพราะถึงแมจ้ะมี CPU หรือ GPU ท่ีมีความสามารถสูงๆ มากมาย แต่ส าหรับ 
Hash ท่ีตอ้งใช้พลงัในการประมวลผลมาก เช่น SHA-2 ขนาด 256 บิตข้ึนไป รวมถึง Hash พื้นฐาน
เช่น MD5 เอง ในระดบัความยาว 10 หรือ 12 ตวัอกัษร หรือใช ้MD5 ซ ้ าๆ หลายๆ คร้ัง ก็ยงัจะตอ้ง
ใช้เวลาในการสร้าง Rainbow Table มากจนไม่สามารถใช้ GPU ทัว่ไปได ้ท าให้ยงัไม่พบว่ามีการ
สร้าง Rainbow Table ส าหรับ Hash ประเภทน้ีข้ึนมาแจกจ่ายเช่นกนั 

Salting 
จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่ รหสัผา่นยิ่งยาว ยิง่ตอ้งใชเ้วลามากในการ “ถอดรหสั” แต่การบงัคบัให้

ผูใ้ชง้านระบบใดๆ สร้างรหสัผา่นขนาด 10 ตวัอกัษรข้ึนไปก็อาจจะไม่เป็นการสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน
นกั วิธีการหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชเ้พิ่มความยาวให้กบัรหัสผ่านโดยมีผลกระทบกบัผู ้ใช้นอ้ยก็คือ
การเพิ่มขอ้มูลท่ีสุ่มข้ึนมาจ านวนหน่ึงเขา้ไปในรหสัผา่นท่ีผู ้ใชป้้อนก่อนจะน าไป Hash ขอ้มูลชุดท่ี
เพิ่มข้ึนน้ีเรียกว่า Salt ตวัอย่างเช่น เม่ือผูใ้ช้งานตั้งค่ารหัสผ่านข้ึนมาเป็น “secretpassword” ซ่ึงมี
ความยาว 14 ตวัอกัษร ระบบจะสุ่มค่า Salt ข้ึนมาค่าหน่ึง สมมุติใหเ้ป็นค่า “fojgshU1” ซ่ึงมีความยาว 
8 ตวัอกัษร ก่อนท่ีจะน ารหสัผา่นไปเก็บ ระบบจะน ารหสัผา่นกบั Salt มาต่อกนั แลว้จึงหา Hash ซ่ึง
จะเท่ากบั Hash น้ีมีค่าตั้งตน้ถึง 22 ตวัอกัษร ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการ “ถอดรหัส” นานกวา่ Hash ของ
รหัสผ่านเดิมมาก ถึงแมว้่าผูไ้ม่ประสงค์ดีจะสามารถอ่านค่า Salt ของแต่ละรหัสผ่านได้โดยตรง 
(เน่ืองจากปกติจะเก็บ Salt เป็น Plain Text) แต่ก็ไม่ไดช่้วยใหก้ารสุ่มหารหสัผา่นท่ีถูกตอ้งง่ายข้ึนแต่
อย่างใด เพราะอุปสรรคของการ “ถอดรหัส” Hash อยูท่ี่จ  านวนคร้ังท่ีตอ้งค านวณ Hash เป็นส าคญั 
ในกรณีท่ีให้รหัสผ่านเป็นตวัอกัษรตวัเล็ก ตวัใหญ่ และตวัเลขเท่านั้น ซ่ึงจะมีความเป็นไปได ้62 
แบบ จะเท่ากบัวา่ ถา้รหสัผา่นยาว 14 ตวัอกัษร ผูไ้ม่ประสงคดี์อาจตอ้ง Hash ถึง 62^14 คร้ัง ถึงจะได้
ค่ารหัสผ่านท่ีถูกตอ้ง แต่ถา้เพิ่ม Salt เขา้ไปอีก 8 ตวัอกัษร จ านวนคร้ังท่ีอาจตอ้งใช้จะมีถึง 62^22 
คร้ัง ต่างกนัถึง 218,340,105,584,896 เท่า ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมหาศาลทีเดียว 

Conclusion 
-ควรเก็บรหสัผา่นในรูปแบบ Hash เท่านั้น การเขา้รหสัลบั (Encyption) อาจไม่แตกต่างจาก

การเก็บรหสัผา่นเป็น Plain Text เม่ือถูกโจมตี 
-รหสัผา่นยิง่ยาว ยิง่ใชเ้วลาในการ “ถอดรหสั” มาก 
-MD5 ยงัเพียงพอท่ีจะใช้เก็บรหัสผ่าน ถ้าใช้ถูกวิธี แต่ก็ยงัสู้ SHA-2 เม่ือใช้งานอย่างถูกวิธี

เช่นกนัไม่ได ้
-การใช ้Salt หรือ Hash ซ ้ าๆ หลายๆ คร้ังช่วยเพิ่มความมัน่คงปลอดภยัได ้

ท่ีดีท่ีสุดคือ ระวงัอยา่ใหร้หสัผา่นท่ีเก็บอยู ่ถูกเขา้ถึงไดจ้ากบุคคลภายนอก 
หมายเหตุ 

ดว้ยเหตุน้ีทางคณะผูจ้ดัท าไดใ้ชก้ารเขา้รหสั password_hash ดว้ย SHA-2 ขนาด 512  บิต และSALT 
 



 

 

บทที ่3  
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
ระบบสอนการเล่นหุน้ออนไลน์ เป็นระบบท่ีน าความรู้พื้นฐานดา้นการลงทุนในหุน้ออนไลน์

มาอธิบายและจดัท าเป็นส่ือการเรียนรู้ นอกจากน้ีระบบยงัมีแบบทดสอบเพื่อวดัความรู้ เม่ือท าแบบ 
ทดสอบแลว้ไดรั้บคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ระบบจะท าการออกใบประกาศนียบตัรให้แก่ผูใ้ช้ 
งาน ซ่ึงจะสามารถลดความเส่ียงในการลงทุนแลว้ขาดทุนนัน่เอง 

3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 
รูปท่ี 0.1 Use Case Diagram  

ระบบสอนการเล่นหุน้ออนไลน์ 
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3.3 แผนภาพแสดงล าดับการท างาน (Sequence Diagram) 

 
รูปท่ี 0.2 Sequence Diagram : Register  

สมัครสมาชิก  
 

 
รูปท่ี 0.3  Sequence Diagram : Login 

เขา้สู่ระบบ 
 
 



 

 

14 

3.4 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการใช้งานระบบ 

 
รูปท่ี 0.4  Flow Chart System  
ขั้นตอนการท างานของระบบ 
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3.5 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทติี ้(Entity Relationship Diagram) 

 
รูปท่ี 0.5 Entity Relationship Diagram 

ระบบสอนการเล่นหุน้ออนไลน์ 



 

 

บทที ่4  
การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 
ในการพฒันาระบบฐานขอ้มูล  ได้ใช้ฐานขอ้มูล MySQL ซ่ึงโครงสร้างของขอ้มูล

ประกอบไปดว้ยตารางขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่  0.1 รายละเอียดของตารางข้อมูล  member 

Relation : 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้  int(11) Yes   
username ช่ือผูใ้ช ้  varchar(30)    
email อีเมล์  varchar(50)    
password รหสัผา่น  char(128)    
salt เขา้รหสั  char(128)    

 

ตารางที่  0.2 รายละเอียดของตารางข้อมูล  backend 

Relation : 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้  int(11) Yes   
username ช่ือผูใ้ช ้  varchar(30)    
email อีเมล ์  varchar(50)    
password รหสัผา่น  char(128)    
salt เขา้รหสั  char(128)    
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ตารางที่  0.3 รายละเอียดของตารางข้อมูล words 

Relation : 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัค าศพัท ์  int(11) Yes   
name ช่ือค าศพัท ์  text    
mean ความหมาย  text    

 
ตารางที่  0.4  รายละเอียดของตารางข้อมูล questions 

Relation : 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Question_number รหสัค าถาม  int(11) Yes   
question ค าถาม  text    

 
ตารางที่  0.5 รายละเอียดของตารางข้อมูล scores 

Relation : 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id หมายเลขคะแนน  int(11) Yes   
userid รหสัผูใ้ช ้  text    
score คะแนน  int(3)    
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ตารางที่  0.6 รายละเอียดของตารางข้อมูล choice 

Relation : 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id หมายเลขค าตอบ  int(11) Yes   
Question_number หมายเลขค าถาม  int(11)    
Is_correct หมายเลขขอ้ท่ีถูก  tinyint(4)    
choice ค าตอบ  text    

 

4.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต์ (Site Map) 

 

 
รูปท่ี 0.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์
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ตารางที่  0.7 อธิบายรายละเอียดโครงสร้างเว็บไซต์ระบบสอนการเล่นหุ้นออนไลน์  

Index แสดงเมนูต่างๆ 
Login แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 
Student index แสดงขอ้มูลข่าวสารส าคญั 
Classroom แสดงขอ้มูลเน้ือหาการเรียน 
Words แสดงขอ้มูลค าศพัท ์
Exam แสดงขอ้มูลแบบทดสอบ 
Certification แสดงขอ้มูลคะแนน 

แสดงขอ้มูลใบประกาศนียบตัร 
 

4.3 การออกแบบหน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้ UI (User Interface) 
 

 
รูปท่ี 0.2 เป็นหนา้แรก บรรยายถึงการใชง้านของตวัระบบ 
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รูปท่ี 0.3  หนา้ login เขา้สู่ระบบล็อคอิน 

 
 จากรูปท่ี 0.3 เป็นหน้าเขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ช้งานจะตอ้งมีอีเมล์และรหัสผ่านในฐานขอ้มูล
ก่อนผูใ้ชง้านกรอกอีเมลแ์ละรหสัผา่น กดปุ่ม Login 
 

 
รูปท่ี 0.4 หนา้ sign up สมคัรสมาชิก 
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  จากรูปท่ี 0.4 เป็นหนา้สมคัรสมาชิก โดยผูใ้ชง้านตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบทุก Field 
รหสัผา่นตอ้งมีความยากในการคาดเดา ผสมไปดว้ยตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ พิมพเ์ล็กและตวัเลข 

 

 
รูปท่ี 0.5 Term of Use กฎการใชง้าน 

 
 จากรูปท่ี 0.5  term of use เป็น modal กฎระเบียบการใชง้าน 
 

 
รูปท่ี 0.6 หนา้ student/index.php  หนา้แรก 
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 จากรูปท่ี 0.6 เป็นหนา้แรก เม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านโดยผา่นการเขา้สู่ระบบยืนยนัตวัตน มีขอ้มูล
หมวดหมู่หุ้น ราคา ดชันีอ่ืนๆในการช้ีวดั มีข่าวสารส าคญั ระบบไดน้ ามารวมไวใ้นหนา้แรก เพื่อง่าย
ต่อการใชง้าน 
 

 
รูปท่ี 0.7 หนา้ classroom1.php หนา้บทเรียนแรก 

 
 จากรูปท่ี 4.7 เป็นหนา้ส าหรับบทเรียนแรก อธิบายเน้ือหาการเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน
หุน้ออนไลน์ วา่ส่ิงไหนควรรู้ ส่ิงไหนส าคญั 
 

 
รูปท่ี 0.8 classroom2.php หนา้บทเรียนท่ี 2 
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จากรูปท่ี 4.8 เป็นหน้าส าหรับบทเรียนท่ี 2 ท าไมตอ้งลงทุนในหุ้น เน้นเน้ือหาในการตอบขอ้สงสัย
ต่างๆ 
 

 
รูปท่ี 0.9 classroom3.php หนา้บทเรียนท่ี 3 

 
 จากรูปท่ี 4.9 เป็นหนา้ส าหรับบทเรียนท่ี3 รู้จกักลไกตลาดสักนิด ก่อนคิดซ้ือขายหุน้ อธิบาย
ถึงกลไกตลาด วธีิคิดค านวณ การซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 
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รูปท่ี 0.10 หนา้ classroom4.php หนา้บทเรียนท่ี4 

 
จากรูปท่ี 4.10 เป็นหน้าบทเรียนท่ี4 รู้จกัใช้งานฟังก์ชันหลัก อธิบายเก่ียวกับการใช้งาน

โปรแกรม ใชง้านฟังกช์นัส าหรับซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 
 

 
รูปท่ี 0.11 หนา้ classroom5.php หนา้บทเรียนท่ี 5 

 
 จากรูปท่ี 4.11 เป็นหนา้ส าหรับบทเรียนท่ี 5 ฟังกช์นัหลกัต่อเน่ืองจากบทเรียนท่ี 4 
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รูปท่ี 0.12 หนา้ classroom6.php หนา้บทเรียนท่ี 6 

 
 จากรูปท่ี 4.12 เป็นหนา้ส าหรับบทเรียนท่ี 6 ฟังกช์นัหลกับทสุดทา้ยต่อจากบทท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 0.13 หนา้ classroom7.php หนา้บทเรียนท่ี 7 

 
 จากรูปท่ี 4.13 เป็นหน้าส าหรับบทเรียนท่ี 7 ใชง้านฟังก์ชนัเสริมเพื่อช่วยหาค าตอบในการ
ลงทุน 
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รูปท่ี 0.14 หนา้ classroom8.php หนา้บทเรียนท่ี 8 

 
 จากรูปท่ี 4.14 เป็นหนา้ส าหรับบทเรียนท่ี 8 บทเรียนสุดทา้ย ใหรู้้จกัแหล่งขอ้มูลออนไลน์ 

 
รูปท่ี 0.15 หนา้ words.php หนา้ค าศพัท ์

 
 จากรูปท่ี 4.15 เป็นหนา้ส าหรับเรียนรู้ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการลงทุน 
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รูปท่ี 0.16 หนา้ exam.php หนา้ขอ้สอบ 

 
 จากรูปท่ี 4.16 เป็นหน้าส าหรับท าขอ้สอบ โดยขอ้สอบนั้นน าเน้ือหามาจากบทเรียนท่ีได้
ผา่นไปก่อนหนา้น้ี 
 

 
รูปท่ี 0.17 หนา้ certification.php หนา้จอแสดงผลคะแนน 

 
 จากรูปท่ี 4.17 เป็นหนา้ส าหรับแสดงผลคะแนนในการสอบ หากมากกวา่ท่ีก าหนดจะแสดง
ปุ่มใหก้ดเพื่อมอบประกาศนียบตัร 
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รูปท่ี 0.18  หนา้ประกาศนียบตัร 

 
 จากรูปท่ี 4.18 เป็นหนา้ท่ีใช ้TCPDF แปลงเป็น ไฟล ์pdf และดึงช่ือของผูใ้ชง้านมา

แสดงในใบประกาศนียบตัร 



 

 

บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาระบบสอนการเล่นหุ้นออนไลน์ ( Stock Education System ) ไดพ้ฒันาเสร็จส้ินลง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยในส่วนขอบเขตของระบบสามารถเรียนพื้นฐานการเล่นหุ้นออนไลน์ 
สมคัรสมาชิก เขา้สู่ระบบ ท าแบบทดสอบ และรับใบประกาศนียบตัรออนไลน์ได ้

 คณะผูจ้ดัท าได้ท าการพฒันาระบบสอนการเล่นหุ้นออนไลน์ ( Stock Education System ) 
โดยใชภ้าษา HTML ในการสร้างเวบ็ไซตต์ามโครงสร้างท่ีออกแบบ ใช้ภาษา CSS ในการปรับแต่ง
ความสวยงามของเว็บไซต์ ใช้ภาษา SQL ในการออกแบบฐานขอ้มูล ใช้ภาษา PHP ในการเช่ือม
ฐานขอ้มูล เพื่อเขา้สู่ระบบ เรียกขอ้มูลเน้ือหาบทเรียน ค าศพัท์ และแบบทดสอบออกมาแสดง ใช้
ไลบราร่ี TCPDF ในการดึงขอ้มูลเพื่อออกใบประกาศนียบตัร 

หลงัจากระบบเสร็จสมบูรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการอพัโหลดระบบลงบน
เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ระบบออนไลน์ พร้อมทั้งได้ทดลองให้ผูใ้ช้งาน ได้เข้ามาใช้งาน ผลตอบรับ
หลงัจากท่ีผูใ้ช้งานส่วนใหญ่ไดใ้ช้งานระบบปรากฏว่า ผูใ้ช้งานสามารถไดรั้บความรู้การเล่นหุ้น
ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี มีปัญหาบางส่วนในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการดาวโหลดเน้ือหาวิดีโอใน
บทเรียน ซ่ึงใช้ทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนใหญ่ คาดการว่าปัญหาน้ีจะหมดไปในอนาคต
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายจะลดลงตามการพฒันาเทคโนโลยเีน้ือท่ีในความจ าของเซิร์ฟเวอร์ 

5.2 ข้อดีของระบบ 
5.2.1 สามารถลดความเส่ียงในการขาดทุนของนกัลงทุนผูใ้ชง้านระบบ 
5.2.2 เขา้ใจง่ายและประหยดัเวลาในการเรียนรู้ 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
5.3.1 ปริมาณของไฟล์วิดีโอในระบบมีปริมาณมาก ท าให้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ไม่พอใช ้

ปัจจุบนั Source Code ของตวัระบบถูกคณะผูจ้ดัท าใช้ภาษาและฟังก์ชันท่ีเป็นเวอร์ชัน
ล่าสุดในการพฒันาท าให้มีความปลอดภยัท่ีสุด แต่อนาคตอาจจะมีช่องโหวใ่หม่ๆท าให้
ระบบมีความเส่ียงในดา้นความปลอดภยัของระบบ ตอ้งหมัน่อพัเดทและตรวจสอบ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 สามารถน าระบบไปพฒันาโดยใชภ้าษา หลกัการ และ อลักอริทึมท่ีทนัสมยั เพื่อสะดวก

รวดเร็ว และใหร้ะบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
5.4.2 ในอนาคตหน่วยความจ าจะมีปริมาณมากยิง่ข้ึนต่อการรองรับปริมาณวดีิโอ ท าใหส้ามารถเพิ่ม
จ านวนวชิาท่ีสอน จ านวนคลิปวดีิโอ และเน้ือหาต่าง 
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ภาคผนวก ก 

เฉลยแบบทดสอบ 
แบบทดสอบบทท่ี1 
1.ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ดีของการลงทุนหุน้ออนไลน์? 
a.สะดวก รวดเร็ว b.ไม่เสียค่าคอมมิชชัน่ c.ปลอดภยั d.มีเคร่ืองมือใหส้ามารถเลือกใชง้านได้
หลากหลาย 
2.ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แรกเร่ิมท าการซ้ือขายหุน้โดยวธีิใด? 
a.เคาะกระดาน b.เพจเจอร์ c.จดหมาย d.โทรศพัท ์
3.ค่าคอมมิชชัน่การซ้ือขายหุ้นจะเหลือไม่เกิน 1% เม่ือมีมูลค่าการซ้ือขายเกิน 20 ลา้นบาท มูลค่า
ดงักล่าวคิดค านวณต่อระยะเวลาเท่าใด? 
a.ต่อการซ้ือขาย 1 คร้ัง b.ต่อการซ้ือขายใน 1 ชัว่โมง c.ต่อการซ้ือขายใน 1 วนั d.ต่อการซ้ือขาย
ใน 1 สัปดาห์ 
4.รหสัชั้นท่ี 2 ส าหรับซ้ือขายหลกัทรัพย ์เรียกอีกอยา่งวา่อะไร? 
a.Password b.Code c.ID d.PIN 
5.บุคคลใดไม่เหมาะท่ีจะใช ้internet trading? 
a.กาสะลองไม่เคยลงทุนในหุน้มาก่อน b.ซอ้งปีปไม่มีอาชีพประจ า c.พิมพใ์ชโ้ทรศพัทเ์ครือข่ายท่ีแย่
ท่ีสุดในประเทศ d.หมอทรัพยใ์ชค้อมพิวเตอร์ไม่เป็นและโทรศพัทไ์ม่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ได ้
6.สถานะทางการเงินของโบรกเกอร์รายใดท่ีนกัลงทุนควรไปเปิดพอร์ตดว้ยมากท่ีสุด? 
a.มีหน้ีสินนอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้ b.มีทุนมากกวา่หน้ีสิน c.มีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย d.ไม่ก่อหน้ีเพิ่ม
ตลอด 3 ปี 
7.เวยีร์เปิดพอร์ทหุน้แบบ cash account และไดอ้นุมติัวงเงิน 1 ลา้นบาท วนัหน่ึงเวยีร์ตอ้งการซ้ือ
หุน้ SIAMU มูลค่า 1 แสนบาท เวยีร์ตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีหุ้นอยา่งนอ้ยเท่าไหร่จึงจะท าการซ้ือได?้ 
a.15,000 บาท b.50,000 บาท c.100,000 บาท d.150,000 บาท 
8.ถา้นายตู่ขายหุน้วนัพฤหสับดี จะสามารถถอนเงินสดไปใชไ้ดใ้นวนัใด? 
a.ศุกร์ b.เสาร์ c.จนัทร์ d.องัคาร 
9.เหตุใดโบรกเกอร์ต่างๆจึงคิดค่าคอมมิชชัน่ของบญัชี Cash account สูงกวา่ Cash balance? 
a.ตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีเยอะกวา่ b.ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใหต้ลาดหลพัทรัพยสู์งกวา่ c.มีความเส่ียง
มากกวา่ d.ใชเ้อกสารมากกวา่ 



 
 

 

10.นกัลงทุนท่ีตอ้งการเปิดพอร์ทแบบ Cash account ตอ้งใชเ้อกสารอะไรเพิ่มเติมมากกวา่การเปิด
บญัชีแบบ Cash balance? 
a.ส าเนาบญัชีธนาคารยอ้นหลงั b.ทะเบียนสมรส c.หนงัสือรับรองการท างาน d.หนงัสือเดินทาง 

 
 


	01_หน้าปก
	02_ใบรับรองปริญญานิพนธ์
	03_บทคัดย่อภาษาไทย
	03_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่ 1
	07_บทที่ 2
	08_บทที่ 3
	09_บทที่ 4
	10_บทที่ 5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก



