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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั นี้ คนไทยรุ่ นใหม่ให้ความสนใจกับการลงทุนเป็ นจานวนมาก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
กับการลงทุนมีความซับซ้อนมากขึ้ น อาทิเช่ น หุ ้น, อนุ พนั ธ์, ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ (DW),
กองทุนรวม, กองทุนอีทีเอฟ, ตราสารหนี้ และสกุลเงิ นดิจิทลั เป็ นต้น ประกอบกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้นกั ลงทุนจาเป็ นที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันตามสถานการณ์ การ
ลงทุนในตลาดทุนที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในประเทศไทยคือ “ตลาดหุ ้น” ซึ่ งผูล้ งทุนต้องการ
ได้รับผลตอบแทนในระดับ สู ง แต่ ผลส ารวจกลับ พบว่า นักลงทุ นในตลาดหุ ้นส่ วนใหญ่ ประสบ
ปั ญหาขาดทุน ดังนั้นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ งที่นกั ลงทุนจะต้องมีคือความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ลงทุนเพื่อเป็ นการปูพ้นื ฐานความรู ้และลดข้อผิดพลาดในการลงทุน ในขณะเดียวกันคณะผูจ้ ดั ทาได้
นาเทคโนโลยี, ศาสตร์ ในการเขียนโปรแกรม และพื้นฐานการเล่นหุ ้นออนไลน์มารวมกัน จึงได้เกิด
ปริ ญญานิ พนธ์น้ ี ข้ ึนซึ่ งเป็ นการพัฒนาระบบสอนการเล่ นหุ ้นออนไลน์ (Stock Education System)
ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน (WEB APPLICATION) เขียนโดยภาษา HTML, CSS, PHP และ SQL
มี ร ะบบสมัค รสมาชิ ก ที่ ใ ช้ อี เ มล์ แ ละรหั ส ผ่ า นในการเข้า สู่ ร ะบบ รหั ส ผ่ า นนี้ จะถู ก เข้า รหั ส
(PASSWORD_HASH) เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ ระบบจะมีบทเรี ยนที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการลงทุนและ
แบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้ อหน้าที่ได้ศึกษาไปแล้ว คาถามและคาตอบในแบบทดสอบจะเป็ นระบบสุ่ ม
โดยใช้คาสั่งแรนด์ (RAND) เพื่อให้แบบทดสอบแต่ละรอบมีคาถามที่แตกต่างกัน หากผูใ้ ช้งานทา
แบบทดสอบได้ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด ผูใ้ ช้งานจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็ นไฟล์นามสกุล pdf ผ่าน
ไลบรารี่ (TCPDF) สาหรับเว็บแอปพลิเคชันที่ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้พฒั นาขึ้นได้นาไปให้ผทู ้ ี่สนใจได้
ทดลองใช้งานระบบดังกล่าวพบว่ามีการตอบรับจากผูท้ ี่ทดลองใช้งานเป็ นอย่างดี
คาสาคัญ : หุน้ ออนไลน์, การเข้ารหัส, การสุ่ ม

ค
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
“ตลาดหุน้ ” เป็ นแหล่งระดมทุนของผูต้ อ้ งการเงินทุนไปใช้ในกิจการและแหล่งลงทุนของผู ้
มีเงินออม โดยฝ่ ายกิจการที่ระดมทุนจะได้เงิ นลงทุนที่มีตน้ ทุนทางการเงินต่ ากว่าการกูย้ ืมเงิ นผ่าน
สถาบัน การเงิ น แลกกับ การเสี ย สั ด ส่ ว นความเป็ นเจ้า ของในกิ จ การ ส่ ว นฝ่ ายนัก ลงทุ น จะได้
ผลตอบแทนในรู ปแบบของเงิ นปั นผล รวมกับส่ วนต่างของราคาที่ จะขายในอนาคตกับราคาซื้ อ
ผลตอบแทนที่เป็ นบวกจะกลายเป็ น “กาไร” ให้แก่นกั ลงทุน ซึ่ งสิ่ งนี้ เองจะเชิ ญชวนให้ประชาชน
ทัว่ ไปที่สนใจจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็ นนักลงทุน และในโลกปั จจุบนั ที่สื่อต่างๆมีมากมาย เข้าถึง
ได้ง่าย ทาให้เรามักพบเห็ นข่าวสารเกี่ ยวกับการลงทุนและตลาดหุ ้น รวมทั้งผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จ
จากการลงทุ นมากมาย สิ่ งที่ น่าสนใจคือแม้ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่
ก่อตั้งตลาดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2505 ที่เริ่ มต้นจากดัชนี 100 จุด ในวันก่อตั้ง จนกระทัง่ ตอนนี้ ดชั นีตลาด
หุ ้ น ไทยไปไกลกว่ า 10 เท่ า แต่ ส ถิ ติ ก ลับ พบว่ า นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ใ นตลาดหุ ้ น กลับ พบกับ
ผลตอบแทนที่เป็ นลบหรื อ “ขาดทุน” นัน่ เอง
ด้วยเหตุ น้ ี ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงคิดว่าหากสามารถถ่ ายทอดพื้นฐานความรู ้ ให้แก่ประชาชน
ทัว่ ไปที่สนใจจะเข้าสู่ เส้นทางการลงทุนตลาดหุ ้นได้บา้ ง ก็จะสามารถช่วยเหลื อให้นกั ลงทุนหน้า
ใหม่ๆสามารถมีโอกาสทากาไรหรื ออย่างน้อยที่สุดก็คือลดโอกาสการขาดทุนจากการลงทุนในการ
ลงทุ นหุ ้นได้ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาคิดค้นระบบสอนการเล่ นหุ ้นออนไลน์ (Stock Education System)
เป็ นเว็บแอปพลิ เคชัน (WEB APPLICATION) โดยใช้ภาษา HTML, CSS, PHP และSQL ในการ
เขี ยนโปรแกรม ส่ วนการเก็บรหัสผ่าน นั้นผ่านการใช้ FUNCTION PASSWORD_HASH ซึ่ งเป็ น
การเข้ารหัส ให้กบั รหัสผ่านนัน่ เอง เมื่อผูใ้ ช้งานล็อคอินเข้าสู่ ระบบจะมีบทเรี ยนให้ศึกษา หลังจาก
นั้น จะมี แ บบทดสอบให้ ท ดลองท าโดยใช้ SQL RAND() สุ่ ม ค าถามและค าตอบ จากนั้น จะน า
คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบของผูใ้ ช้งาน หากผลคะแนนในการทาแบบทดสอบผ่านเกณฑ์
ระบบก็จะทาการออกใบประกาศนียบัตรผ่าน TCPDF ให้ผใู้ ช้งาน

2

1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์
เพื่อศึกษาและทบทวนความรู้ทางด้านการลงทุนในตลาดหุ ้น
เพื่อพัฒนาระบบสอนการเล่นหุ น้ ออนไลน์
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
ระบบสอนการเล่นหุ น้ ออนไลน์พฒั นาด้วยภาษา hmtl, css, php, sql และภาษา javascript
สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ ระบบ
สามารถนาคะแนนการสอบมาคานวณเมื่อคะแนนมากกว่าที่กาหนดเพื่อออกใบ
ประกาศนียบัตร
เว็บแอปพลิเคชันสาหรับเข้าใช้งานระบบโดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
การเข้าใช้งานระบบโดยผูด้ ูแลระบบ (Administrator) ที่สามารถจัดการข้อมูลได้ดงั นี้
จัดการข้อมูลสมาชิกในระบบได้
จัดการข้อมูลผูด้ ูแลระบบได้
จัดการข้อมูลคาศัพท์ได้
จัดการข้อมูลข้อสอบได้
จัดการเงื่อนไขในการสอบได้
การเข้าใช้งานในระบบโดยผูใ้ ช้ (User) มีฟังก์ชนั การทางานดังนี้
สามารถเข้าสู่ บทเรี ยนได้
สามารถทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนได้
สามารถดูคาศัพท์ได้
สามารถสอบได้เมื่อผ่านการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
สามารถออกใบประกาศนี ยบัตรได้เมื่อผ่านการสอบโดยคะแนนเกิ นกว่าเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ช่วยให้ผใู ้ ช้งานมีความรู ้ความเข้าใจในการลงทุนในหุ น้ ออนไลน์มากขึ้น
ช่วยลดความเสี่ ยงในการเล่นหุ น้ ออนไลน์
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Study and Data Collection)
ศึกษาข้อมูลและวิธีการลงทุนในหุน้ ออนไลน์
ศึกษาการทาระบบ และอัลกอริ ทึมของระบบ
ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
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ศึกษางานวิจยั ทางด้านการลงทุน และงานวิจยั ด้านการพัฒนาระบบ
รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนในหุ น้ ออนไลน์
วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
นาองค์ความรู้ ที่ได้รวบรวมจากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการทาระบบ
น าเสนอถึ ง นิ ย ามและวัต ถุ ป ระสงค์ข องตลาดหุ ้น โดยเขี ย นสรุ ป แสดงผลขั้น ตอน
กระบวนการท างานในรู ป แบบ Workflow, Use Case Diagram, Sequence Diagram,
Class Diagram และ Entity Relationship Diagram
ออกแบบระบบ (System Design)
ออกแบบฐานข้อมูล
ออกแบบหน้ า จอการแสดงผลข้ อ มู ล แบบ Responsive เพื่ อ ให้ มี UI (User
Interface)ที่สบายตา และUX (User Experience) ที่ใช้งานง่าย
การพัฒนาระบบ (System Development)
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยชุดคาสั่งภาษา HTML, PHP และ SQL
การพัฒนาเซอร์ วสิ สาหรับการรับส่ งข้อมูลระหว่างฝั่งServer และ Client
การทดสอบระบบ (System Testing)
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบการทางานของเว็บแอปพลิเคชัน ทดสอบการทางานของ
แต่ละฟั งก์ชนั โดยการจาลองการเข้าใช้ระบบในฐานะผูใ้ ช้งาน ตั้งแต่เข้าสู่ ระบบ
ไปจนถึงการออกใบประกาศนียบัตร
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการจาลองเข้าสู่ ระบบด้วยการ Brute Force Password เพื่อทดสอบการ
สุ่ มรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบ
จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์ (Documentation)
จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์ ประกอบไปด้วยแนวทางในการจัดทา
ปริ ญญานิพนธ์ วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานของปริ ญญานิพนธ์ อักทั้งยังเป็ น
เอกสารสาหรับการนาเว็บแอปพลิเคชันไปพัฒนาต่อในอนาคต
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1.6 ระยะเวลำดำเนินปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดาเนินปริ ญญานิพนธ์
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน

2561

2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1. รวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
7. จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ
ฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ Macbook Pro 2012
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ (PC)
ซอฟต์แวร์
ระบบปฎิบตั ิการ MAC OS X
ระบบปฎิบตั ิการ Window 7
โปรแกรม Sublime Text
โปรแกรม Notepad++
โปรแกรม Xampp
โปรแกรม Photoshop

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาระบบสอนการเล่นหุ น้ ออนไลน์ (Stock Education System) ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฎษฎี และเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาระบบให้
ได้ตามวัตถุประสงค์ซ่ ึงประกอบไปด้วย WEB APPLICATION, TCPDF, RAND() และ
PASSWORD_HASH
2.1 WEB APPLICATION 1
WEB APPLICATION หรื อ เว็บแอปพลิ เคชัน คื อเว็บที่ นาเอาการเขีย นโปรแกรมเข้ามามี
ส่ วนเกี่ ยวข้องด้วยโดยมีการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูล ทาให้มีการทางานที่หลากหลาย มีการคานวณ
แสดงผล และมีการรับส่ งข้อมูลระหว่างเซิ ร์ฟเวอร์ และไคลเอนท์

รู ปที่ 2.1 Web Application
ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรื อเรี ยกโดยทับศัพ ท์วา่ เว็บ
แอพพลิเคชัน่ คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่าง
อินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชัน่ เป็ นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดท และ
ดูแล โดยไม่ตอ้ งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องผูใ้ ช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้แก่ เว็บ
เมล การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก เป็ นต้น

__________________________________________
1

อ้างอิง http://aicomputer.co.th/sArticle/002--Web-Application-คืออะไร.aspx
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2.2 TCPDF 2
TCPDF คือ ไลบราลี่ตวั นึงที่ถูกพัฒนาให้เมื่อเรี ยกใช้จะสามารถแปลง HTML เป็ น PDF

รู ปที่ 2.2 TCPDF
TCPDF เป็ น Library ที่พฒั นาขึ้นด้วยภาษา PHP ใช้สาหรับสร้างเอกสารเป็ นไฟล์ PDF เริ่ มพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2002 โดยนา Library ที่ชื่อ FPDF มาปรับปรุ งเพิ่มความสามารถต่างๆ เข้าไป และอัพเดท
อย่างต่อเนื่ อง นักพัฒนาที่สนใจนาไปใช้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีผดู ้ าวน์
โหลดไปใช้งานมากกว่าล้านครั้ง รวมถึงระบบเว็บไซต์สาเร็ จรู ป (CMS), PHP Framework และ
Library อื่นๆ ก็รวม TCPDF เข้ากับตัวหลักในระบบสาหรับใช้สร้างเอกสาร PDF เช่น Drupal,
Moodle, phpMyAdmin, SugarCRM, Symfony, Yii และอีกมากมาย
2.3 RAND()3
RAND() คือฟังก์ชนั ที่สามารถสุ่ มค่าต่างๆที่เรากาหนดไว้ได้ เช่น ค่าตัวเลข 1-100 เราจะสามารถนา
ความสามารถนี้ไปใช้งานได้ในหลายๆด้านเช่น การสุ่ มหาเลขผูโ้ ชคดี การสุ่ มหาลาดับตัวอักษร และ
อื่นๆ ซึ่งฟังก์ชนั นี้มีอยุแ่ ล้วใน SQL แทบจะทุกเวอร์ ชนั เพราะเป็ นฟังก์ชนั พื้นฐาน เราสามารถเรี ยก
มาใช้โดยการอิมพอร์ ตออกมาใชได้เลย

__________________________________________
2

อ้างอิง https://www.mindphp.com/developer/php-pdf/5028-tcpdf-library.html
3
อ้างอิง http://computer.todaygoods.com/php/rand.html
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2.4 PASSWORD_HASH4
PASSWORD_HASH คือฟังก์ชนั ในคาสั่ง PHP เป็ นการเข้ารหัส ส่ วนใหญ่นิยมใช้กบั รหัสผ่าน
ข้อมูลประเภทรหัสผ่านของบุคคลนั้น มีความสาคัญมากกว่าที่หลายคนคิด เพราะจากสถิติที่
ผ่านมา พบว่าคนเรามักจะใช้รหัสผ่านซ้ าๆ กันในแต่ละระบบที่ตนเองใช้งาน เช่ นผูใ้ ช้จานวนไม่
น้อยที่ใช้รหัสผ่านเดียวกันทั้งระบบอีเมล และ Web application ขององค์กร รวมถึงยังเอารหัสผ่านนี้
ไปใช้กบั อีเมลส่ วนตัวด้วย ทาให้เมื่อผูไ้ ม่ประสงค์ดีเจาะเอารหัสผ่านใน Web application ออกไปได้
แล้ว ก็สามารถใช้รหัสผ่านนี้ เพื่อเข้าถึงอีเมลของผูใ้ ช้คนนั้น ทั้งในองค์กรและอีเมลส่ วนตัวได้อย่าง
สบาย
การเก็บรหัสผ่านในฐานข้อมูล หรื อในไฟล์ขอ้ มูลก็ดี เป็ นวิธีการปกติในการใช้งานรหัสผ่าน
ของ Application ต่างๆ อยู่แล้ว ดังนั้นฐานข้อมูล หรื อไฟล์ดงั กล่าวนี้ จึงเปรี ยบเสมื อนกุญแจเข้าสู่
ระบบทั้งหมด ที่ผดู ้ ูแลระบบต้องคอยระมัดระวัง ไม่ให้ผไู ้ ม่ประสงค์ดีมาเอาออกไปได้ หรื อถ้าเอา
ออกไปได้ก็ ต้องนาไปใช้ป ระโยชน์ ไ ม่ไ ด้ ซึ่ ง ในกรณี หลังนี้ ถ้า ถามผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นความมัน่ คง
ปลอดภัย ก็คงได้คาตอบว่า อย่าเก็บรหัสผ่านเอาไว้แบบ Plain text นัน่ เอง ถ้าไม่เก็บแบบ Plain text
แล้ว จะเก็ บ แบบใด ถ้า พู ด ถึ ง การเก็ บ ข้อ มู ล ให้ เ ป็ นความลับ หลายคนคงนึ ก ถึ ง การเข้า รหัส ลับ
(Encrypt) ซึ่ งมีหลายรู ปแบบด้วยกัน แต่การเก็บรหัสผ่านด้วยรหัสลับดูจะไม่เป็ นวิธีที่ดีนกั เนื่ องจาก
ขึ้นชื่ อว่าเป็ นการเข้ารหัสลับแล้ว ก็ตอ้ งมี Key ที่ใช้ถอดรหัสลับ (Decrypt) ซึ่ งก็ไม่พน้ ที่จะต้องเก็บ
เอาไว้ที่ใดที่ หนึ่ ง เช่ นในตัว Application เอง ในกรณี น้ ี ถ้าพิจารณาจากรู ปแบบการโจมตีของผูไ้ ม่
ประสงค์ดีที่ผา่ นๆ มาแล้ว จะพบว่าส่ วนมากผูโ้ จมตีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่ อง Web server ได้
ด้วย ดังนั้นนอกจากจะได้ขอ้ มูลที่มีการเข้ารหัสลับออกไปแล้ว ก็มกั จะได้ Key ที่ส่วนมากจะซ่อนอยู่
ในตัว Web application ออกไปด้วยเช่ นกัน เปรี ยบเหมือนใช้ตูเ้ ซฟอย่างดี แต่กลับวางกุญแจไว้บน
โต๊ะข้างๆ กัน
Hashing
รู ปแบบการเก็บรหัสผ่านที่นิยมใช้กนั ก็คือ การเก็บรหัสผ่านในรู ปแบบของ Hash หรื อชื่ ออย่างเป็ น
ทางการคือ Cryptographic Hash ความสามารถของ Hash คือ สร้าง “ข้อมูลแทนตัว” ของข้อมูลใดๆ
ซึ่ งในที่น้ ี คือรหัสผ่านนัน่ เอง ข้อดี ของ Hash ที่เหนื อกว่าการเข้ารหัสลับก็คือค่า Hash หรื อ “ข้อมูล
แทนตัว” จะไม่สามารถถอดรหัส หรื อกระทาการใดๆ เพื่อให้กลับออกมาเป็ นค่าที่แท้จริ งของข้อมูล
นั้นๆ ได้ เช่นถ้าผูไ้ ม่ประสงค์ดี ได้ Hash ที่มีค่าเป็ น
3fd7e602e98245a83eed414d798040e952e01cbee0979269d2a0150dbd37172030d6e8d6a2b1baaf2
3c2acfe1624d112b9fd6a7cd678b36e7aff411e9b09f0c7 ออกไปจากการเจาะระบบ ก็จะไม่สามารถ
ทราบว่า รหัสผ่านที่แท้จริ งคือ thisismysecretpassword เป็ นอันขาด
__________________________________________
4

อ้างอิง https://www.thaicert.or.th/papers/technical/2012/pa2012te013.html
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เราอาจจะสงสัยว่า ในเมื่ อไม่ มีทางที่ จะ “ถอดรหัส ” ค่ า Hash ออกมาได้ ตัว Web application จะ
ทราบได้อย่างไรว่าผูใ้ ช้งานป้ อนรหัสผ่านเข้ามาถู กต้องแล้ว คาตอบก็คือ ตัว Web application ไม่
จาเป็ นต้องทราบว่ารหัสผ่านที่ถูกต้องคืออะไร ขอเพียงแค่เมื่อเอารหัสผ่านที่ผใู ้ ช้ป้อนเข้ามา ไปผ่าน
Hash แบบเดียวกันกับที่ใช้กบั รหัสผ่านที่เก็บในระบบ ถ้าผลที่ได้ออกมาตรงกับค่าที่เก็บเอาไว้ก็เป็ น
อันทราบได้แน่วา่ รหัสผ่านที่ผใู ้ ช้งานป้ อนเข้ามานั้นถูกต้องแล้ว
Hash นั้นมี หลายแบบ ที่ เป็ นที่ รู้จกั กันมากที่ สุ ดดู เหมื อนจะเป็ น MD5 ซึ่ ง มี ข่ า วใหญ่ เมื่ อหลายปี
มาแล้วว่ามีผู ้ Crack ได้สาเร็ จ จนเกิดความวิตกกังวลไปทัว่ โดยเฉพาะผูท้ ี่ได้ยนิ ข่าวมาโดยไม่ทราบ
รายละเอียดที่แท้จริ ง รายละเอียดของเรื่ องนี้ ก็คือ Hash ทุกชนิ ด มีขอ้ จากัดอยูอ่ ย่างหนึ่ งคือการเกิ ด
Collision หรื อการซ้ ากันของค่า Hash ซึ่ งถ้าลองพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าเรื่ องนี้ ไม่ใช่เรื่ องแปลกเลย
เนื่องจากคุณสมบัติของ “ข้อมูลแทนตัว” ที่ Hash สร้างขึ้นจะมีความยาวคงที่เสมอสาหรับ Hash แต่
ละแบบ เช่นในกรณี ของ MD5 จะมีขนาด 16 ไบต์ (128 บิต) ดังนั้นค่า MD5 ทั้งหมดในโลกนี้ ที่จะมี
ได้คือ 256^16 หรื อ 2^128 ค่าเท่านั้น ในขณะที่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการหาค่า Hash นั้นอาจเป็ นข้อมูลอะไรก็
ได้ ซึ่ งย่อมมีความหลากหลายมากกว่า จานวน 256^16 หรื อ 2^128 แน่นอน จึงเป็ นไปได้ที่จะพบว่า
มีขอ้ มูลมากกว่า 1 ชุ ด ที่มีค่า Hash ตรงกัน และเช่ นกัน สาหรับการใช้ Hash เก็บข้อมูลรหัสผ่าน ก็
ย่อมมีโอกาสที่จะมีรหัสผ่านมากกว่า 1 ชุด ที่ให้ค่า Hash ออกมาตรงกันด้วย
ดูเหมือน Hash collision จะเป็ นกฏธรรมชาติที่ไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ แต่ในกรณี ของ MD5 จะมี
ความพิเศษมากขึ้นอีกขั้น เมื่อมีผคู ้ น้ พบวิธีการสร้างข้อมูลใดๆ ก็ตาม ให้มีค่า Hash ตรงกัน จึงทาให้
หน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น US-CERT ได้ระบุวา่ MD5 เป็ น Hash แบบที่มีความมัน่ คง
ปลอดภัยไม่เพียงพอในปั จจุบนั และควรหลีกเลี่ยงไปใช้การ Hash แบบอื่น ส่ วน NIST ก็ได้แนะนา
ให้หน่ วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ใช้การ Hash แบบ SHA-2 ซึ่ งมี ความยาวของค่า Hash ตั้งแต่ 28
ไบต์ (224 บิต) ขึ้นไปแทน
Hash cracking
อย่างไรก็ตาม การมีจุดอ่อนเรื่ อง Hash collision ก็ยงั ไม่ใช่จุดอ่อนโดยตรงที่จะทาให้การเก็บ
รหัส ผ่า นด้วย MD5 ไม่ มนั่ คงปลอดภัย เพราะถึ งแม้ผูโ้ จมตี จะได้รหัส ผ่า นที่ ถูก Hash ด้วย MD5
เอาไว้ออกไป ก็ ยงั ไม่สู้ จะมี ป ระโยชน์ ต่อการใช้เข้าสู่ ระบบนัก (ยกเว้นมี ค วามผิดพลาดในการ
ออกแบบ Application ซึ่ งจะกล่าวถึงในโอกาสหน้า) ผูโ้ จมตีจาเป็ นต้องหาทาง “ถอดรหัส” ของค่า
Hash ออกมาให้เป็ นรหัสผ่านได้เสี ยก่อน
ความจริ งแล้ว Hash ไม่สามารถถอดรหัสได้ เนื่องจาก Hash ทุกชนิด ไม่ใช่การเข้ารหัส กระบวนการ
Hash คื อกระบวนการที่ เรี ยกว่า “ฟั งก์ชันทางเดี ย ว” (One way function) ที่ ไม่สามารถกระทาการ
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ย้อนกลับ (Reverse) ได้ ลองคิดถึงการนาข้อมูลขนาด 1 เทระไบต์ มา Hash ด้วย MD5 ซึ่ งจะได้ 16
ไบต์เสมอ ถ้า สามารถหาวิธี แปลงข้อมูล 16 ไบต์กลับเป็ น 1 เทระไบต์ ได้ก็เท่า กับว่า MD5 เป็ น
วิธีการบีบอัดข้อมูลที่ดีที่สุดในโลก
ดังนั้น การ “ถอดรหัส” ของ Hash ในความหมายที่เข้าใจกันทัว่ ไปก็หมายถึง การหาค่าตั้งต้นก่อนที่
จะถูก Hash นัน่ เอง ซึ่ งวิธีการที่นิยมใช้กนั ก็คือ การใช้วิธีพยายามสุ่ มรหัสผ่านที่เป็ นไปได้ทีละค่า
และน าไปผ่า น Hash แบบเดี ย วกับ ที่ ใ ช้ Hash รหัส ผ่า นที่ ไ ด้ม า แล้วเที ย บกัน จนกว่า จะพบค่ า ที่
ตรงกัน ซึ่ งอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการ Bruteforce รู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งถ้าหากรหัสผ่านมีความยาวหรื อความ
ซั บ ซ้ อ น ม า ก ก ว่ า จ ะ สุ่ ม ห า ร หั ส ผ่ า น ที่ 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
การหาค่าตั้งต้นของ Hash จาเป็ นต้องใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ในการคานวณค่า ซึ่ งปั จจุบนั
นิ ยมใช้ GPU (Graphic Processing Unit) ของการ์ ดแสดงผล (Display Adapter หรื อ Display Card)
มาคานวณแทน เนื่ องจากมี ค วามสามารถในการค านวณทางคณิ ตศาสตร์ ดีก ว่า CPU มาก และ
สามารถเพิ่มขยายความสามารถได้ด้วยการเพิ่มจานวนการ์ ดแสดงผลในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
สะดวกกว่าการเปลี่ยน CPU หรื อเพิ่มจานวน CPU
จากการทดลองด้วยโปรแกรม oclHashcat ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ใช้หาค่าตั้งต้นของ Hash ด้วยการสุ่ ม
ค่า บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ GPU ของ ATI รุ่ น RADEON 5450 ซึ่ งเป็ น GPU รุ่ นพื้นฐาน พบว่า
สาหรับรหัสผ่านที่มีความยาว 6 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษรทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ สัญลักษณ์
และตัวเลข จะใช้เวลาไม่เกิ น 1 ชัว่ โมง ในการสุ่ มค่าจนครบทุกค่าที่เป็ นไปได้ใน Hash ชนิ ด MD5
นัน่ หมายความว่า ถ้าผูใ้ ช้งานใช้รหัสผ่านที่ มีความยาวเพียง 6 ตัวอักษรในระบบที่ใช้ Hash ชนิ ด
MD5 ผูโ้ จมตีจะสามารถ “ถอดรหัส” ได้อย่างแน่นอนในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง แม้จะใช้เพียง GPU
รุ่ นพื้นฐานที่มีอายุร่วม 2 ปี แล้ว แต่ถา้ เพิ่มความยาวรหัสผ่านเป็ น 8 และ 9 ตัวอักษร จะต้องใช้เวลา
มากขึ้นเป็ นกว่า 300 วัน และกว่า 10 ปี ตามลาดับ เพื่อสุ่ มค่าจนครบทุกค่าที่เป็ นไปได้ บน GPU ตัว
เดิม
สาหรับตัวเลขของระยะเวลาตรงนี้ คงต้องมีการอธิ บายเพิ่มเติมเล็กน้อยว่า เป็ นระยะเวลา “สู งสุ ด” ที่
ต้องใช้ ซึ่ งทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการสุ่ มค่าของโปรแกรม เช่นถ้ารหัสผ่านที่แท้จริ งเป็ น 000000001
และโปรแกรมเริ่ มสุ่ มตั้ ง แต่ 000000000 ก็ ค งทราบได้ ท ั น ที ว่ า ไม่ ต้ อ งรอถึ ง 10 ปี แน่ น อน
ถ้ารหัสผ่านมีการเก็บด้วย Hash แบบอื่น เช่น SHA-1 หรื อ SHA-2 ซึ่ งใช้เวลาในการคานวณมากกว่า
ระยะเวลาที่ใช้ในการหาค่าตั้งต้นก็ยอ่ มนานขึ้นไปอีก ดังนั้นแนวคิดของการใช้ Hash ที่คานวณยาก
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ขึ้ น (เช่ น SHA-2 ขนาด 512 บิ ต) ย่อมช่ วยให้ก าร “ถอดรหัส ” เป็ นไปได้ย ากขึ้ น รวมถึ ง การใช้
รหัส ผ่า นที่ มี ค วามยาวมากๆ เช่ น 9 ตัวอัก ษรขึ้ นไป หรื อใช้ Salt ช่ วย ในการเพิ่ ม ความยาวของ
รหัสผ่านเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง
Rainbow Table
ถึงแม้ GPU ระดับปานกลางที่สามารถคานวณ Hash แบบ MD5 ได้ในระดับ 10 ล้าน Hash
ต่ อวินาที จะราคาไม่ แพงมากนัก แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก คนที่ จะมี GPU แบบนี้ ใช้ง าน จึ ง มี ผูค้ ิ ดค้นวิธี ที่
สามารถนาผลลัพธ์จากการคานวณ Hash มาใช้ซ้ าได้หลายๆ ครั้ง โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาคานวณใหม่
หลักการคือเก็บค่ารหัสผ่านที่สุ่มขึ้นมา พร้อมกับค่า Hash ที่คานวณออกมาได้เอาไว้ในไฟล์ โดยอาจ
แบ่งแยกตามความยาวของรหัสผ่านเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย เวลานามาใช้งานก็เพียงแค่เทียบค่า Hash ที่
ต้องการหาค่า ตั้งต้นมาเที ย บกับ ค่ าที่ มี ในไฟล์ วิธี น้ ี ก็ จะใช้แค่ ค วามสามารถในการค้นหาข้อมู ล
เท่านั้น ไม่จาเป็ นต้องใช้ความสามารถในการคานวณเลย ไฟล์ที่เก็บข้อมูล Hash และค่าตั้งต้นนี้
เรี ยกว่า Rainbow Table
สาหรับ ผูท้ ี่มี GPU ดี ๆ ใช้งาน อาจจะยอมเสี ยเวลาครั้ ง เดี ยวเพื่อสร้ าง Hash ตามความยาว
ความซับซ้อน และรู ปแบบการ Hash ที่ตอ้ งการออกมาเก็บเอาไว้ ส่ วนครั้งต่อไปที่ตอ้ งการใช้งานก็
เอาไฟล์น้ ี ไปใช้ได้ทนั ที แต่ถา้ ไม่มี GPU หรื อไม่ตอ้ งการเสี ยเวลาก็อาจใช้วิธีดาวน์โหลด Rainbow
Table ที่มีผูส้ ร้ างขึ้นมาเสร็ จแล้ว และมีแจกจ่ายบนอิ นเตอร์ เน็ ตมาใช้งาน ซึ่ ง Rainbow Table ที่มี
แจกจ่ายนี้ ส่ วนมากจะอยู่ในรู ปแบบเฉพาะสาหรับโปรแกรม “ถอดรหัส” Hash แต่ละตัว เช่ นไฟล์
ชนิด .rti สาหรับโปรแกรม rcracki_mt และแบ่งแยกตามชนิ ดของ Hash ความยาวของค่าตั้งต้น (ใน
ที่น้ ีคือรหัสผ่าน) กับความซับซ้อนของรหัสผ่าน เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษหรื อไม่ เป็ นต้น
ความเชื่ ออย่างหนึ่ งเกี่ ยวกับ Rainbow Table ก็คือ มันสามารถ “ถอดรหัส” Hash ได้ทุกชนิ ด
เรี ยกว่าการที่ผไู ้ ม่ประสงค์ดีได้ Hash ของรหัสผ่านไปนั้นก็เท่ากับได้รหัสผ่านไปโดยตรงนัน่ เอง
ความเชื่ อนี้ อาจจะไม่ผิดโดยสิ้ นเชิ ง แต่อาจกล่าวได้วา่ ยังไม่ถูกต้องนัก เพราะการที่จะใช้ Rainbow
Table ในการหารหัสผ่านที่ถูกต้องจาก Hash ใดๆ จะต้องใช้ Rainbow Table ที่สร้างขึ้นมาจาก Hash
ที่ตรงกัน ความยาวรหัสผ่านตรงกัน (ไม่มากกว่าหรื อน้อยกว่า) และมีความซับซ้อนระดับเดียวกัน
หรื อมากกว่า ขั้นแรก ผูท้ ี่จะ “ถอดรหัส” Hash จะต้องรู ้วา่ เป็ น Hash ชนิ ดใด จากนั้นก็ตอ้ งเดาความ
ซับซ้อนของรหัสผ่าน ว่าต้องใช้ระดับใด ซึ่ งในส่ วนนี้ อาจจะใช้วิธีเลื อกความซับซ้อนที่สูงที่ สุด
เอาไว้ก่อนก็ได้ ส่ วนสุ ดท้าย ที่ยากที่สุด คือ เดาความยาวของรหัสผ่าน เพราะอย่างที่ทราบแล้วว่า ค่า
Hash จะมีค่าความยาวคงที่ ไม่วา่ จะมีค่าตั้งต้นขนาดเท่าไหร่ ก็ตาม การพิจารณาความยาวของค่าตั้ง
ต้นจากค่า Hash จึงเป็ นไปได้ยาก ผูไ้ ม่ประสงค์ดีจะรู ้ได้วา่ Rainbow Table ที่นามาใช้มีความยาวของ
ค่าตั้งต้นไม่ตรงกับรหัสผ่านที่ Hash เอาไว้ได้ก็ต่อเมื่อเสี ยเวลาลงมือไปแล้วเท่านั้น
นอกจากนี้ ในปั จจุ บนั ก็ยงั ไม่ได้มีการสร้ าง Rainbow Table ขึ้นมาสาหรั บ Hash ทุกชนิ ด หรื อทุก
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ความยาวของรหัสผ่าน เพราะถึงแม้จะมี CPU หรื อ GPU ที่มีความสามารถสู งๆ มากมาย แต่สาหรับ
Hash ที่ตอ้ งใช้พลังในการประมวลผลมาก เช่น SHA-2 ขนาด 256 บิตขึ้นไป รวมถึง Hash พื้นฐาน
เช่น MD5 เอง ในระดับความยาว 10 หรื อ 12 ตัวอักษร หรื อใช้ MD5 ซ้ าๆ หลายๆ ครั้ง ก็ยงั จะต้อง
ใช้เวลาในการสร้าง Rainbow Table มากจนไม่สามารถใช้ GPU ทัว่ ไปได้ ทาให้ยงั ไม่พบว่ามีการ
สร้าง Rainbow Table สาหรับ Hash ประเภทนี้ข้ ึนมาแจกจ่ายเช่นกัน
Salting
จากที่กล่าวมาแล้วว่า รหัสผ่านยิ่งยาว ยิง่ ต้องใช้เวลามากในการ “ถอดรหัส” แต่การบังคับให้
ผูใ้ ช้งานระบบใดๆ สร้างรหัสผ่านขนาด 10 ตัวอักษรขึ้นไปก็อาจจะไม่เป็ นการสะดวกแก่ผใู ้ ช้งาน
นัก วิธีการหนึ่ งที่สามารถนามาใช้เพิ่มความยาวให้กบั รหัสผ่านโดยมีผลกระทบกับผู ้ ใช้นอ้ ยก็คือ
การเพิ่มข้อมูลที่สุ่มขึ้นมาจานวนหนึ่ งเข้าไปในรหัสผ่านที่ผู ้ ใช้ป้อนก่อนจะนาไป Hash ข้อมูลชุดที่
เพิ่ มขึ้ นนี้ เรี ยกว่า Salt ตัวอย่า งเช่ น เมื่ อผูใ้ ช้ง านตั้ง ค่ ารหัสผ่า นขึ้ นมาเป็ น “secretpassword” ซึ่ งมี
ความยาว 14 ตัวอักษร ระบบจะสุ่ มค่า Salt ขึ้นมาค่าหนึ่ง สมมุติให้เป็ นค่า “fojgshU1” ซึ่งมีความยาว
8 ตัวอักษร ก่อนที่จะนารหัสผ่านไปเก็บ ระบบจะนารหัสผ่านกับ Salt มาต่อกัน แล้วจึงหา Hash ซึ่ ง
จะเท่ากับ Hash นี้ มีค่าตั้งต้นถึง 22 ตัวอักษร ซึ่ งต้องใช้เวลาในการ “ถอดรหัส” นานกว่า Hash ของ
รหัสผ่านเดิ มมาก ถึ งแม้ว่าผูไ้ ม่ประสงค์ดีจะสามารถอ่านค่า Salt ของแต่ละรหัสผ่านได้โดยตรง
(เนื่ องจากปกติจะเก็บ Salt เป็ น Plain Text) แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้การสุ่ มหารหัสผ่านที่ถูกต้องง่ายขึ้นแต่
อย่างใด เพราะอุปสรรคของการ “ถอดรหัส” Hash อยูท่ ี่จานวนครั้งที่ตอ้ งคานวณ Hash เป็ นสาคัญ
ในกรณี ที่ให้รหัสผ่านเป็ นตัวอักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ และตัวเลขเท่านั้น ซึ่ งจะมี ความเป็ นไปได้ 62
แบบ จะเท่ากับว่า ถ้ารหัสผ่านยาว 14 ตัวอักษร ผูไ้ ม่ประสงค์ดีอาจต้อง Hash ถึง 62^14 ครั้ง ถึงจะได้
ค่ารหัสผ่านที่ถูกต้อง แต่ถา้ เพิ่ม Salt เข้าไปอีก 8 ตัวอักษร จานวนครั้ งที่อาจต้องใช้จะมี ถึง 62^22
ครั้ง ต่างกันถึง 218,340,105,584,896 เท่า ซึ่ งเป็ นเวลาที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียว
Conclusion
-ควรเก็บรหัสผ่านในรู ปแบบ Hash เท่านั้น การเข้ารหัสลับ (Encyption) อาจไม่แตกต่างจาก
การเก็บรหัสผ่านเป็ น Plain Text เมื่อถูกโจมตี
-รหัสผ่านยิง่ ยาว ยิง่ ใช้เวลาในการ “ถอดรหัส” มาก
-MD5 ยังเพียงพอที่ จะใช้เก็บรหัสผ่าน ถ้าใช้ถูกวิธี แต่ก็ยงั สู ้ SHA-2 เมื่อใช้งานอย่างถู กวิธี
เช่นกันไม่ได้
-การใช้ Salt หรื อ Hash ซ้ าๆ หลายๆ ครั้งช่วยเพิ่มความมัน่ คงปลอดภัยได้
ที่ดีที่สุดคือ ระวังอย่าให้รหัสผ่านที่เก็บอยู่ ถูกเข้าถึงได้จากบุคคลภายนอก
หมายเหตุ
ด้วยเหตุน้ ีทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ใช้การเข้ารหัส password_hash ด้วย SHA-2 ขนาด 512 บิต และSALT

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
ระบบสอนการเล่นหุ น้ ออนไลน์ เป็ นระบบที่นาความรู ้พ้นื ฐานด้านการลงทุนในหุ น้ ออนไลน์
มาอธิ บายและจัดทาเป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ นอกจากนี้ระบบยังมีแบบทดสอบเพื่อวัดความรู ้ เมื่อทาแบบ
ทดสอบแล้วได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระบบจะทาการออกใบประกาศนี ยบัตรให้แก่ผใู ้ ช้
งาน ซึ่ งจะสามารถลดความเสี่ ยงในการลงทุนแล้วขาดทุนนัน่ เอง
3.2 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram

รู ปที่ 0.1 Use Case Diagram
ระบบสอนการเล่นหุ น้ ออนไลน์
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3.3 แผนภาพแสดงลาดับการทางาน (Sequence Diagram)

รู ปที่ 0.2 Sequence Diagram : Register
สมัค รสมาชิ ก

รู ปที่ 0.3 Sequence Diagram : Login
เข้าสู่ ระบบ
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3.4 แผนภาพแสดงลาดับขั้นตอนการใช้ งานระบบ

รู ปที่ 0.4 Flow Chart System
ขั้น ตอนการทางานของระบบ
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3.5 แผนภาพแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 0.5 Entity Relationship Diagram
ระบบสอนการเล่นหุ น้ ออนไลน์

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้ใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งโครงสร้ างของข้อมูล
ประกอบไปด้วยตารางข้อมูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 0.1 รายละเอี ย ดของตารางข้อ มู ล member
Relation :
Attribute
id
username
email
password
salt

Description

Attribute
Domain

รหัสผูใ้ ช้
ชื่อผูใ้ ช้
อีเมล์
รหัสผ่าน
เข้ารหัส

Type

PK

FK

Reference

int(11)
Yes
varchar(30)
varchar(50)
char(128)
char(128)

ตารางที่ 0.2 รายละเอี ย ดของตารางข้อ มู ล backend
Relation :
Attribute
id
username
email
password
salt

Description
รหัสผูใ้ ช้
ชื่อผูใ้ ช้
อีเมล์
รหัสผ่าน
เข้ารหัส

Attribute
Domain

Type

PK

int(11)
Yes
varchar(30)
varchar(50)
char(128)
char(128)

FK

Reference
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ตารางที่ 0.3 รายละเอี ย ดของตารางข้อ มู ล words
Relation :
Attribute
id
name
mean

Description

Attribute
Domain

รหัสคาศัพท์
ชื่อคาศัพท์
ความหมาย

Type

PK

int(11)
text
text

FK

Reference

Yes

ตารางที่ 0.4 รายละเอี ย ดของตารางข้อ มู ล questions
Relation :
Attribute

Description

Attribute
Domain

Question_number รหัสคาถาม
question
คาถาม

Type

PK

int(11)
text

Yes

FK

Reference

ตารางที่ 0.5 รายละเอี ย ดของตารางข้อ มู ล scores
Relation :
Attribute
id
userid
score

Description
หมายเลขคะแนน
รหัสผูใ้ ช้
คะแนน

Attribute
Domain

Type

PK

int(11)
text
int(3)

Yes

FK

Reference
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ตารางที่ 0.6 รายละเอี ย ดของตารางข้อ มู ล choice
Relation :
Attribute

Description

id
Question_number
Is_correct
choice

หมายเลขคาตอบ
หมายเลขคาถาม
หมายเลขข้อที่ถูก
คาตอบ

Attribute
Domain

Type

PK

int(11)
Yes
int(11)
tinyint(4)
text

4.2 โครงสร้ างของเว็บไซต์ (Site Map)

รู ปที่ 0.1 โครงสร้างของเว็บไซต์

FK

Reference
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ตารางที่ 0.7 อธิ บ ายรายละเอี ย ดโครงสร้ า งเว็บ ไซต์ ร ะบบสอนการเล่ น หุ ้ น ออนไลน์
Index
Login
Student index
Classroom
Words
Exam
Certification

แสดงเมนูต่างๆ
แสดงหน้าเข้าสู่ ระบบ
แสดงข้อมูลข่าวสารสาคัญ
แสดงข้อมูลเนื้อหาการเรี ยน
แสดงข้อมูลคาศัพท์
แสดงข้อมูลแบบทดสอบ
แสดงข้อมูลคะแนน
แสดงข้อมูลใบประกาศนียบัตร

4.3 การออกแบบหน้ าจอติดต่ อกับผู้ใช้ UI (User Interface)

รู ปที่ 0.2 เป็ นหน้าแรก บรรยายถึงการใช้งานของตัวระบบ
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รู ปที่ 0.3 หน้า login เข้าสู่ ระบบล็อคอิน
จากรู ปที่ 0.3 เป็ นหน้าเข้าสู่ ระบบ โดยผูใ้ ช้งานจะต้องมีอีเมล์และรหัสผ่านในฐานข้อมูล
ก่อนผูใ้ ช้งานกรอกอีเมล์และรหัสผ่าน กดปุ่ ม Login

รู ปที่ 0.4 หน้า sign up สมัครสมาชิก
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จากรู ปที่ 0.4 เป็ นหน้าสมัครสมาชิก โดยผูใ้ ช้งานต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุก Field
รหัสผ่านต้องมีความยากในการคาดเดา ผสมไปด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กและตัวเลข

รู ปที่ 0.5 Term of Use กฎการใช้งาน
จากรู ปที่ 0.5 term of use เป็ น modal กฎระเบียบการใช้งาน

รู ปที่ 0.6 หน้า student/index.php หน้าแรก
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จากรู ปที่ 0.6 เป็ นหน้าแรก เมื่อผูใ้ ช้เข้าใช้งานโดยผ่านการเข้าสู่ ระบบยืนยันตัวตน มีขอ้ มูล
หมวดหมู่หุ้น ราคา ดัชนีอื่นๆในการชี้ วดั มีข่าวสารสาคัญ ระบบได้นามารวมไว้ในหน้าแรก เพื่อง่าย
ต่อการใช้งาน

รู ปที่ 0.7 หน้า classroom1.php หน้าบทเรี ยนแรก
จากรู ปที่ 4.7 เป็ นหน้าสาหรับบทเรี ยนแรก อธิ บายเนื้ อหาการเตรี ยมความพร้อมก่อนลงทุน
หุ น้ ออนไลน์ ว่าสิ่ งไหนควรรู ้ สิ่ งไหนสาคัญ

รู ปที่ 0.8 classroom2.php หน้าบทเรี ยนที่ 2
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จากรู ปที่ 4.8 เป็ นหน้าสาหรับบทเรี ยนที่ 2 ทาไมต้องลงทุนในหุ ้น เน้นเนื้ อหาในการตอบข้อสงสัย
ต่างๆ

รู ปที่ 0.9 classroom3.php หน้าบทเรี ยนที่ 3
จากรู ปที่ 4.9 เป็ นหน้าสาหรับบทเรี ยนที่3 รู ้จกั กลไกตลาดสักนิ ด ก่อนคิดซื้ อขายหุ น้ อธิ บาย
ถึงกลไกตลาด วิธีคิดคานวณ การซื้ อขายหุ น้ ออนไลน์
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รู ปที่ 0.10 หน้า classroom4.php หน้าบทเรี ยนที่4
จากรู ป ที่ 4.10 เป็ นหน้า บทเรี ยนที่ 4 รู ้ จกั ใช้ง านฟั งก์ชันหลัก อธิ บายเกี่ ย วกับการใช้งาน
โปรแกรม ใช้งานฟังก์ชนั สาหรับซื้ อขายหุ น้ ออนไลน์

รู ปที่ 0.11 หน้า classroom5.php หน้าบทเรี ยนที่ 5
จากรู ปที่ 4.11 เป็ นหน้าสาหรับบทเรี ยนที่ 5 ฟังก์ชนั หลักต่อเนื่องจากบทเรี ยนที่ 4
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รู ปที่ 0.12 หน้า classroom6.php หน้าบทเรี ยนที่ 6
จากรู ปที่ 4.12 เป็ นหน้าสาหรับบทเรี ยนที่ 6 ฟังก์ชนั หลักบทสุ ดท้ายต่อจากบทที่ 5

รู ปที่ 0.13 หน้า classroom7.php หน้าบทเรี ยนที่ 7
จากรู ปที่ 4.13 เป็ นหน้าสาหรับบทเรี ยนที่ 7 ใช้งานฟั งก์ชนั เสริ มเพื่อช่ วยหาคาตอบในการ
ลงทุน
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รู ปที่ 0.14 หน้า classroom8.php หน้าบทเรี ยนที่ 8
จากรู ปที่ 4.14 เป็ นหน้าสาหรับบทเรี ยนที่ 8 บทเรี ยนสุ ดท้าย ให้รู้จกั แหล่งข้อมูลออนไลน์

รู ปที่ 0.15 หน้า words.php หน้าคาศัพท์
จากรู ปที่ 4.15 เป็ นหน้าสาหรับเรี ยนรู ้คาศัพท์เกี่ยวกับการลงทุน
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รู ปที่ 0.16 หน้า exam.php หน้าข้อสอบ
จากรู ปที่ 4.16 เป็ นหน้าสาหรั บทาข้อสอบ โดยข้อสอบนั้นนาเนื้ อหามาจากบทเรี ยนที่ได้
ผ่านไปก่อนหน้านี้

รู ปที่ 0.17 หน้า certification.php หน้าจอแสดงผลคะแนน
จากรู ปที่ 4.17 เป็ นหน้าสาหรับแสดงผลคะแนนในการสอบ หากมากกว่าที่กาหนดจะแสดง
ปุ่ มให้กดเพื่อมอบประกาศนียบัตร
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รู ปที่ 0.18 หน้าประกาศนียบัตร
จากรู ปที่ 4.18 เป็ นหน้าที่ใช้ TCPDF แปลงเป็ น ไฟล์ pdf และดึงชื่อของผูใ้ ช้งานมา
แสดงในใบประกาศนียบัตร

บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลปริญญานิพนธ์
การพัฒนาระบบสอนการเล่นหุ ้นออนไลน์ ( Stock Education System ) ได้พฒั นาเสร็ จสิ้ นลง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยในส่ วนขอบเขตของระบบสามารถเรี ยนพื้นฐานการเล่นหุ ้นออนไลน์
สมัครสมาชิก เข้าสู่ ระบบ ทาแบบทดสอบ และรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ได้
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการพัฒนาระบบสอนการเล่ นหุ ้นออนไลน์ ( Stock Education System )
โดยใช้ภาษา HTML ในการสร้างเว็บไซต์ตามโครงสร้างที่ออกแบบ ใช้ภาษา CSS ในการปรับแต่ง
ความสวยงามของเว็บไซต์ ใช้ภาษา SQL ในการออกแบบฐานข้อมูล ใช้ภาษา PHP ในการเชื่ อม
ฐานข้อมูล เพื่อเข้าสู่ ระบบ เรี ยกข้อมูลเนื้ อหาบทเรี ยน คาศัพท์ และแบบทดสอบออกมาแสดง ใช้
ไลบรารี่ TCPDF ในการดึงข้อมูลเพื่อออกใบประกาศนียบัตร
หลังจากระบบเสร็ จสมบูรณ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการอัพโหลดระบบลงบน
เซิ ร์ฟ เวอร์ เพื่ อให้ระบบออนไลน์ พร้ อ มทั้ง ได้ท ดลองให้ ผูใ้ ช้ง าน ได้เข้า มาใช้ง าน ผลตอบรั บ
หลังจากที่ ผใู ้ ช้งานส่ วนใหญ่ได้ใช้งานระบบปรากฏว่า ผูใ้ ช้งานสามารถได้รับความรู ้ การเล่นหุ ้น
ออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี มี ปัญหาบางส่ วนในเรื่ องของค่าใช้จ่ายในการดาวโหลดเนื้ อหาวิดีโอใน
บทเรี ยน ซึ่ งใช้ทรั พยากรจากเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นส่ วนใหญ่ คาดการว่าปั ญหานี้ จะหมดไปในอนาคต
เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะลดลงตามการพัฒนาเทคโนโลยีเนื้อที่ในความจาของเซิ ร์ฟเวอร์
5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 สามารถลดความเสี่ ยงในการขาดทุนของนักลงทุนผูใ้ ช้งานระบบ
5.2.2 เข้าใจง่ายและประหยัดเวลาในการเรี ยนรู ้
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
5.3.1 ปริ มาณของไฟล์วิดีโอในระบบมีปริ มาณมาก ทาให้ทรัพยากรของเซิ ร์ฟเวอร์ ไม่พอใช้
ปั จจุบนั Source Code ของตัวระบบถู กคณะผูจ้ ดั ทาใช้ภาษาและฟั งก์ชันที่เป็ นเวอร์ ชัน
ล่าสุ ดในการพัฒนาทาให้มีความปลอดภัยที่สุด แต่อนาคตอาจจะมีช่องโหว่ใหม่ๆทาให้
ระบบมีความเสี่ ยงในด้านความปลอดภัยของระบบ ต้องหมัน่ อัพเดทและตรวจสอบ
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 สามารถนาระบบไปพัฒนาโดยใช้ภาษา หลักการ และ อัลกอริ ทึมที่ทนั สมัย เพื่อสะดวก
รวดเร็ ว และให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
5.4.2 ในอนาคตหน่วยความจาจะมีปริ มาณมากยิง่ ขึ้นต่อการรองรับปริ มาณวิดีโอ ทาให้สามารถเพิ่ม
จานวนวิชาที่สอน จานวนคลิปวิดีโอ และเนื้ อหาต่าง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เฉลยแบบทดสอบ
แบบทดสอบบทที่1
1.ข้อใดไม่ใช่ขอ้ ดีของการลงทุนหุ น้ ออนไลน์?
a.สะดวก รวดเร็ ว b.ไม่เสี ยค่าคอมมิชชัน่ c.ปลอดภัย d.มีเครื่ องมือให้สามารถเลือกใช้งานได้
หลากหลาย
2.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แรกเริ่ มทาการซื้ อขายหุ น้ โดยวิธีใด?
a.เคาะกระดาน b.เพจเจอร์ c.จดหมาย d.โทรศัพท์
3.ค่าคอมมิชชัน่ การซื้ อขายหุ ้นจะเหลือไม่เกิน 1% เมื่อมีมูลค่าการซื้ อขายเกิน 20 ล้านบาท มูลค่า
ดังกล่าวคิดคานวณต่อระยะเวลาเท่าใด?
a.ต่อการซื้ อขาย 1 ครั้ง b.ต่อการซื้ อขายใน 1 ชัว่ โมง c.ต่อการซื้ อขายใน 1 วัน d.ต่อการซื้ อขาย
ใน 1 สัปดาห์
4.รหัสชั้นที่ 2 สาหรับซื้ อขายหลักทรัพย์ เรี ยกอีกอย่างว่าอะไร?
a.Password b.Code c.ID d.PIN
5.บุคคลใดไม่เหมาะที่จะใช้ internet trading?
a.กาสะลองไม่เคยลงทุนในหุ น้ มาก่อน b.ซ้องปี ปไม่มีอาชี พประจา c.พิมพ์ใช้โทรศัพท์เครื อข่ายที่แย่
ที่สุดในประเทศ d.หมอทรัพย์ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่เป็ นและโทรศัพท์ไม่สามารถเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต
ได้
6.สถานะทางการเงินของโบรกเกอร์รายใดที่นกั ลงทุนควรไปเปิ ดพอร์ ตด้วยมากที่สุด ?
a.มีหนี้สินน้อยกว่าปี ที่แล้ว b.มีทุนมากกว่าหนี้สิน c.มีรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่าย d.ไม่ก่อหนี้เพิ่ม
ตลอด 3 ปี
7.เวียร์เปิ ดพอร์ทหุน้ แบบ cash account และได้อนุมตั ิวงเงิน 1 ล้านบาท วันหนึ่งเวียร์ ตอ้ งการซื้ อ
หุน้ SIAMU มูลค่า 1 แสนบาท เวียร์ ตอ้ งฝากเงินเข้าบัญชีหุ้นอย่างน้อยเท่าไหร่ จึงจะทาการซื้ อได้?
a.15,000 บาท b.50,000 บาท c.100,000 บาท d.150,000 บาท
8.ถ้านายตู่ขายหุ น้ วันพฤหัสบดี จะสามารถถอนเงินสดไปใช้ได้ในวันใด?
a.ศุกร์ b.เสาร์ c.จันทร์ d.อังคาร
9.เหตุใดโบรกเกอร์ ต่างๆจึงคิดค่าคอมมิชชัน่ ของบัญชี Cash account สู งกว่า Cash balance?
a.ต้องใช้เจ้าหน้าที่เยอะกว่า b.ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ตลาดหลัพทรัพย์สูงกว่า c.มีความเสี่ ยง
มากกว่า d.ใช้เอกสารมากกว่า

10.นักลงทุนที่ตอ้ งการเปิ ดพอร์ทแบบ Cash account ต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมมากกว่าการเปิ ด
บัญชีแบบ Cash balance?
a.สาเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง b.ทะเบียนสมรส c.หนังสื อรับรองการทางาน d.หนังสื อเดินทาง

