บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 วิเคราะห์ ระบบงาน
2.1.1 ขั้นตอนการทางานของระบบงาน
ระบบงานเดิมจะเป็ นระบบ Call Centerโดยลูกค้าจะโทรศัพท์เข้ามาที่บริ ษทั จะมี
เจ้าหน้าที่รับงานและสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และทาการแจ้งไปทางแอดมิน ทาง
แอดมิ นเตรี ยมอุปกรณ์ ส่งให้ช่างเทคนิ ค เมื่อช่ างเทคนิ ครับงานและเข้าแก้งานลู กค้าเสร็ จ
แล้ว ช่างเทคนิคจึงกลับมาปิ ดงานกับแอดมินที่บริ ษทั
2.1.2 ปัญหาของระบบงาน
2.1.2.1 เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลจากเอกสาร
2.1.2.2 เนื่องจากข้อมูลเก็บในรู ปแบบของเอกสารจึงทาให้ขอ้ มูลอาจเกิดความ
เสี ยหาย เช่น ขาด ชารุ ด
2.1.2.3 มีความล่าช้าเพราะว่ากว่าจะช่างจะได้รับงานต้องผ่านหลายขั้นตอน
2.1.2.4 ลูกค้าเสี ยเวลาให้ขอ้ มูลในการแจ้งซ่อมทุกครั้ง
2.1.3 Work flow diagram ระบบงานเดิม
ตาราง 2.1 Work flow diagram ของระบบงานเดิม
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2.1.4 Work flow diagram ระบบงานใหม่
ตาราง 2.2 Work flow diagram ของระบบงานใหม่

2.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
2.2.1 HTML
HTML คือภาษาที่ใช้เขียนเว็บเพจ ย่อมาจากคาว่า Hypertext Markup Language
โดย Hypertext หมายถึ งข้อความที่เชื่ อมต่อกันผ่านลิ งค์ Maekup หมายถึงวิธีการเขียน
ข้อ ความ Language หมายถึ ง ภาษา ดัง นั้น HTML จึ ง หมายถึ ง ภาษาที่ ใ ช้ใ นการเขี ย น
ข้อความลงบนเอกสารที่ต่างก็เชื่อมต่อกันใน Cyberspace ผ่าน Hyperlink นัน่ เอง
ความเป็ นมาของ HTML เริ่ มขึ้นเมื่อปี 1980 เมื่อ Tim Berners Lee เสนอต้นแบบ
สาหรับนักวิจยั ใน CERN เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลด้านการวิจยั โดยใช้ชื่อว่า Enquire
ในปี 1990 เขาได้เขียนโปรแกรมเบราเซอร์ และทดลองรันบนเซิ ฟเวอร์ ที่เ ขาพัฒนาขึ้ น
HTML ได้รับการรู ้จกั จาก HTML Tag ซึ่ งมีอยู่ 18 Tag ในปี 1991
HTML ถูกพัฒนาจาก SGML และ Tim ก็คิดเสมือนว่า HTML เป็ นโปรแกรมย่อย
ของ SGML อยูใ่ นตอนนั้น ต่อมาในปี 1996 เพื่อกาหนดมาตรฐานให้ตรงกัน W3C World
Wide Web Consortium จึงเป็ นผูก้ าหนดสเปกทั้งหมดของ HTML และปี 1999 HTML 4.01
ก็ถือกาเนิ ดขึ้น โดยมี HTML 5 ซึ่ งเป็ น Web Hypertext Application ถูกพัฒนาต่อมาในปี
2014 นอกจากนี้ยงั พัฒนาไปเป็ น XHTML ซึ่ งคือ Extended HTML ซึ่ งมีความสามารถและ
มาตรฐานที่รัดกุมกว่าอีกด้วย โดยอยู่ภายใต้การควบคุ มของ W3C (World Wide Web
Consortium)
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2.2.2 PHP
PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home
PageTools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์ จาพวก scripting language ภาษาจาพวกนี้ คาสั่งต่างๆ
จะเก็บอยูใ่ นไฟล์ที่เรี ยกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุ ดคาสั่ง ตัวอย่างของ
ภาษาสคริ ปก็เช่น JavaScript , Perl เป็ นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์
แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้ างเอกสาร
แบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้ อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า
PHP เป็ นภาษาที่เรี ยกว่า server-side หรื อ HTML-embedded scripting language นั้นคือใน
ทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งให้บริ การเป็ น Web server จะส่ งหน้าเว็บเพจที่เขียน
ด้วย PHP ให้เรา มันจะทาการประมวลผลตามคาสั่งที่มีอยู่ให้เสร็ จเสี ยก่อน แล้วจึ งค่อย
ส่ ง ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ใ ห้เรา ผลลัพธ์ ที่ ไ ด้น้ ันก็ คื อเว็บ เพจที่ เราเห็ นนั่นเอง ถื อได้ว่า PHP เป็ น
เครื่ องมือที่สาคัญชนิ ดหนึ่ งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web Page (เว็บเพจมีการ
ตอบโต้กบั ผูใ้ ช้)ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและมี ลู กเล่ นกับ ผูใ้ ช้เว็บ เพจนั้นๆได้มากยิ่งขึ้ น
PHP เป็ นผลงานที่ เติ บโตมาจากกลุ่ มของนักพัฒนาในเชิ งเปิ ดเผยรหัสต้นฉบับ
หรื อ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว และแพร่ หลายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Web server ระบบปฏิบตั ิอย่างเช่น Linux หรื อ FreeBSD
เป็ นต้น ในปั จจุบนั PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบตั ิการ
อย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็ นต้น
2.2.3 JavaScript
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต
ที่กาลังได้รับความนิ ยมอย่างสู ง Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิ งวัตถุ ซึ่ งมีวิธีการ
ทางานในลักษณะแปลความและดาเนิ นงานไปทีละคาสั่งหรื อเรี ยกว่า ออบเจคโอเรี ยลเตด
ที่มีเป้ าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์ เน็ต สาหรับผูเ้ ขียน
ด้วยภาษา HTML สามารถทางานข้ามแพลตฟอร์ มได้ โดยทางานร่ วมกับภาษา HTML และ
ภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์(Client)และทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) สามารถทาให้การ
สร้างเว็บเพจมีลูกเล่นต่างๆมากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที เช่ น การ
ใช้เมาส์คลิก หรื อ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็ นต้น
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2.2.4 SQL
SQL ย่อมาจาก Structured Query Language คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็ นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์
และเป็ นระบบเปิ ด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คาสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิ ดใด
ก็ได้ และ คาสั่งงานเดี ยวกันเมื่อสั่งงานผ่าน ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์
เหมือนกัน ทาให้เราสามารถเลื อกใช้ฐานข้อมูลชนิ ดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใด
ฐานข้อมูลหนึ่ งนอกจากนี้ แล้วSQLยังเป็ นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่ งโปรแกรม SQL เป็ น
โปรแกรมฐานข้อมู ลที่ มีโครงสร้ างของภาษาที่ เข้าใจง่ ายไม่ซับซ้อนมีประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานสู ง สามารถทางานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คาสั่งเพียงไม่กี่คาสั่งโปรแกรม SQL จึง
เหมาะที่จะใช้กบั ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
SQL คิดค้นโดยบริ ษทั IBM ภาษา SQL เป็ นภาษาที่ใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งใช้ในการจัดการ เรี ยกดูฐานข้อมูลโดยเฉพาะ และเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง
ของระบบฐานข้อมูลแบบรี เลชัน่ แนล (Relational Database) ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมอย่าง
มาก เนื่ องจากเป็ นระบบฐานข้อมู ลที่ ไ ม่ ซับ ซ้อน ง่ ายต่ อการเข้าใจ มี ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานสู ง สามารถทางานที่ ซับซ้อนได้โดยใช้คาสั่งเพียงไม่กี่คาสั่ง แต่จะอยู่ในรู ปแบบ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นภาษาสากล
ปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS ) ที่สนับสนุ นการใช้คาสั่ง
SQL เช่ น Oracle , DB2, MS-SQL, MS-Access นอกจากนี้ ภาษาSQLถูกนามาใช้เขียน
ร่ วมกับโปรแกรมภาษาต่างๆเช่นภาษา C/C++ , Visual Basic และ Java
2.2.4 C#
C# คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภท object-oriented programming ได้รับการพัฒนา
โดย Microsoft โดยมีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการคานวณของ C++ ด้วยการ
โปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย C# มีพ้ืนฐานจาก C++ และการทางานคล้ายกับ
Java
C# ได้รับการออกแบบให้ทางานกับ .NET platform ของ Microsoft จุดมุ่งหมายคือ
อานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ ยนสารสนเทศและบริ การผ่านเว็บ และทาให้ผพู ้ ฒั นา
สร้ างโปรแกรมประยุกต์ในขนาดกะทัดรัด C# ทาให้โปรแกรมง่ ายขึ้ นโดยผ่านการใช้
Extensible Markup Language (XML) และ Simple Object Access Protocol (SOAP) ซึ่ ง
ยอมให้เข้าถึ ง ออบเจคของโปรแกรมหรื อเมธอด โดยปราศจากความต้องการให้ผูเ้ ขีย น
โปรแกรมเขี ยนคาสั่ง เพิ่มในแต่ล ะขั้นตอน เนื่ องจากผูเ้ ขี ยนโปรแกรมสามารถสร้ างบน
คาสั่งที่มีอยู่ แทนที่การคัดลอกซ้ า ภาษา C# ถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานของ .NET Framework เป็ นการการนาข้อดีของภาษาต่างๆ (เช่นภาษา
Delphi , ภาษา C++) มาปรับปรุ งเพื่อให้มีความเป็ น OOP (โปรแกรมเชิ งวัตถุ ) มากขึ้น
ขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนในโครงสร้างของภาษาลง (เรี ยบง่ายกว่าภาษา C++) และมี
สิ่ งที่เกินความจาเป็ นน้อยลง (เมื่อเทียบกับ Java)
2.2.5 ASP.Net
ภาษา ASP.NET เป็ นภาษาที่ทางานฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ เรี ยกว่า Server Side Script เป็ น
ของ Microsoft หมายความว่า เป็ นภาษาที่รันบน .NET Framework 4.0 ซึ่ งมาพร้ อมกับ
Visual Studio 2010 ผูอ้ ่านสามารถเขียน ASP.NET 4.0 ได้ 2 ภาษา คือ ภาษา VB 2010 และ
ภาษา VC# 2010 เมื่อผูอ้ ่านสร้างเว็บไซต์ดว้ ย ASP.NET แล้ว สคริ ปต์ของ ASP.NET ถูก
ส่ งไปประมวลผลที่ฝั่ง Server ก่อนจากนั้นจะส่ งกลับมายังเบราเซอร์ ในรู ปแบบของภาษา
HTML เพื่อแสดงให้ผูอ้ ่านเห็ นเป็ นหน้าเว็บเพจ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบแอพพลิเคชันที่สร้างเพื่อ
ทางานบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ โดยจะโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานเหมือนเว็บเพจทัว่ ไป
ASP.NET Web Pages คือชุ ดซอฟต์แวร์ และเครื่ องมือต่างๆเพื่อช่วยในการสร้าง
Web Application ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเขียน คาสั่งและเงื่ อนไขต่างๆตาม
ต้องการ ซึ่ งแตกต่างจากการสร้าง Web โดยใช้เพียง HTML อย่างเดียวที่จะได้ Web แบบ
ปรับเปลี่ยนไม่ได้คงที่ ถาวร Web ที่ปรับเปลี่ยนได้ดว้ ยการเขียนคาสั่งช่วยให้คุณสามารถ
สร้ าง Web Application ที่ มีการท างานได้ทุกอย่างตามที่ ตอ้ งการ คุ ณสามารถ สร้ าง
แบบฟอร์ มเพื่อถามข้อมูลต่างๆและเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของแบบฟอร์ มด้วยการเขียน
คาสั่ง สามารถนาไปจัดเก็ บลงระบบฐานข้อมู ล และนามาแสดงเป็ นรายการข้อมูลใน
ภายหลัง คุณสามารถส่ งอีเมล์จาก Website ของคุณ คุณสามารถติดต่อกับบริ การต่างๆบน
Web เช่น บริ การแผนที่และสร้างหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลจากบริ การต่างๆเหล่านั้น
คัดลอกมาจาก : https://th.wikibooks.org/wiki/web
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2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
2.3.1 Visual Studio
Visual Studio คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริ ง ของค่าย Microsoft ซึ่ ง
ช่ ว ยให้ ผู ้ที่ ต้อ งการสร้ า งเว็บ เพจไม่ ต้อ งเขี ย นภาษา HTML หรื อ โค๊ด โปรแกรมเอง ที่
โปรแกรม Visual Studio มี ฟังก์ชันที่ทาให้ผูใ้ ช้สามารถจัดวางข้อความ รู ปภาพ ตาราง
ฟอร์ ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
โดยไม่ตอ้ งใช้ภาษาสคริ ปต์ที่ยงุ่ ยากซับซ้อนเหมือนก่อน โปรแกรมVisual Studio รองรับ
ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ห ล า ย ภ า ษ า เ ช่ น C++,C#,Java,VB,VB.NET, PHP,PYTHON,
GROOVY และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ งภาษาแต่ละภาษาก็มีความสามารถและการใช้งาน
ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ระบบที่ตอ้ งการพัฒนา ในปั จจุบนั ได้มีเครื่ องมือหรื อโปรแกรม
ที่ เข้า มาช่ วยให้ผูพ้ ฒ
ั นาไม่ จาเป็ นต้องเขี ย นภาษาพู ดคุ ย กับคอมพิ วเตอร์ เองทั้ง หมด แต่
โปรแกรมจะช่ วยพูดคุ ยกับคอมพิวเตอร์ ให้ในระดับหนึ่ งแล้ว ซึ่ งช่ วยอานวยความสะดวก
และลดเวลาการทางานให้แก่ผพู ้ ฒั นาได้เป็ นอย่างมาก ซึ่ งโปรแกรมเหล่านี้ ก็มีเป็ นจานวน
มากเช่นกัน ขึ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้ภาษาใดเขียน และโปรแกรมใดที่เหมะสมกับภาษานั้น ซึ่ งจะ
ขอแนะนาโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Visual Studio
Visual Studio (วิชวลสตูดิโอ) คือ โปรแกรมตัวหนึ่ งที่เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และระบบต่างๆ ซึ่ งสามารถติดต่อสื่ อสารพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ ได้ในระดับหนึ่ ง
แล้ ว แต่ ย ัง ไม่ ส ามารถพัฒ นาเป็ นระบบเองได้ เ หมาะสมส าหรั บ ภาษาVB และ
VB.NET เนื่ องจากไมโครซอฟต์ได้พฒั นาโปรแกรมและภาษาขึ้ นมาควบคู่กนั เพื่อให้ใช้
งานได้ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งนักโปรแกรมเมอร์ จะนาเครื่ องมือมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิด
เป็ นระบบต่างๆหรื อเป็ นเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ
ดัง นั้ น วิ ช วลสตู ดิ โ อจึ ง เป็ นโปรแกรมตัว หนึ่ งที่ เ ป็ นเครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ และระบบต่างๆ ซึ่ งโปรแกรมได้มีการติ ดต่อสื่ อสารกับคอมพิวเตอร์ ในระดับ
หนึ่ ง แล้ว แต่ ไ ม่ ส ามารถพัฒนาเป็ นระบบได้ด้วยตนเอง นัก พัฒนาจะนาเครื่ องมื อของ
โปรแกรมมาใช้พ ฒ
ั นาต่ อให้เกิ ดเป็ นซอฟต์แวร์ หรื อระบบต่ า งๆ เพื่ อช่ วยอานวยความ
สะดวก และลดเวลาการทางานและข้อผิดพลาดได้เป็ นอย่างมาก
Visual Studio คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริ ง ของค่าย Microsoft ซึ่ ง
ช่ ว ยให้ ผู ้ที่ ต้อ งการสร้ า งเว็บ เพจไม่ ต้อ งเขี ย นภาษา HTML หรื อ โค๊ด โปรแกรมเอง ที่
โปรแกรม Visual Studio มี ฟังก์ชันที่ทาให้ผูใ้ ช้สามารถจัดวางข้อความ รู ปภาพ ตาราง
ฟอร์ ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
โดยไม่ตอ้ งใช้ภาษาสคริ ปต์ที่ยงุ่ ยากซับซ้อนเหมือนก่อน โปรแกรมVisual Studio รองรับ
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ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ห ล า ย ภ า ษ า เ ช่ น C++,C#,Java,VB,VB.NET, PHP,PYTHON,
GROOVY และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ งภาษาแต่ละภาษาก็มีความสามารถและการใช้งาน
ที่แตกต่างกันไป
คัดลอกมาจาก : http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3639-visual-studio-วิชวล
สตูดิโอ-คืออะไร.html
2.3.2 Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server (ไมโครซอฟท์-เอส-คิว-แอล-เซิ ร์ฟเวอร์ ) ระบบฐานข้อมูล
สาหรั บใช้พฒั นาเว็บไซต์ร่วมกับภาษา PHP ปั จจุบนั ได้รับความนิ ย มจากนัก พัฒนาเว็บ
แอพลิเคชัน่ อย่างมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นฐานข้อมูลที่จดั การง่าย สาหรับการพัฒนาเว็บไซต์
ระบบฐานข้อมูลเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ทั้งนี้ เพราะในบางครั้งเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์ไป
อีกขั้นหนึ่ง เราจะต้องใช้เว็บไซต์เก็บข้อมูลต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น ใช้ฐานข้อมูลเก็บ
ข้อมูลสิ นค้า เก็บข้อมูลรายการสั่งซื้ อสิ นค้า เก็บข้อมูลประวัติต่าง ๆ เป็ นต้น นอกเหนื อจาก
การเก็ บข้อมู ลแล้ว ก็เพื่ อประโยชน์ ในการเรี ย กใช้ข ้อมู ลจากข้า งต้น เพื่อนามาแสดงผล
ข้อมูล สื บค้นข้อมูล การอัพเดต ปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์มีให้
เลือกใช้อยูห่ ลายตัว แต่ถา้ หากกล่าวถึงระบบฐานข้อมูลที่เหมาะกับการพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ย
ภาษา PHP แล้ว MySQL ถือได้วา่ เป็ นตัวเลือกที่ดีที่สุด ทั้งนี้ เพราะเป็ นฐานข้อมูลฟรี ที่ใคร
ก็สามารถใช้ได้ มีการใช้งานในวงกว้าง ทาให้การพัฒนาฐานข้อมูลมีการพัฒนาอยู่อย่าง
สม่าเสมอเป็ นต้น Microsoft SQL Server ยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการได้
มากมาย เช่น Mac, Unix และรวมทั้ง Windows และนอกจากนี้ แล้วยังสามารถใช้งาน
ใน ลักษณะ Web Development Platform เช่น C, C++, Java, Perl, ASP รวมทั้ง PHP
คัดลอกมาจาก : www.sut.ac.th/ist/Courses/204204_461/Lecture/204204_46_11.doc
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2.3.3 Adobe Photoshop
Photoshop เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สาหรับตกแต่งภาพถ่ ายและ
ภาพกราฟิ ก ได้อย่างมีประสิ ทธิ์ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านสิ่ งพิมพ์ นิ ตยสาร และงานด้าน
มัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและสร้ างภาพ ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมสู ง
มากในขณะนี้ เราสามารถนาโปรแกรมPhotoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆ
ให้กบั ภาพและตัวหนังสื อ การทาภาพขาวดาและการทาภาพถ่ายเป็ นภาพเขียน การนาภาพ
ต่างๆ มารวมกัน การRetouch ตกแต่งภาพ เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้ว โปรแกรมPhotoshop ยัง
เป็ นโปรแกรมสร้ างและแก้ไขรู ปภาพอย่างมืออาชี พโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการ
ย่อมรู ้ จกั โปรแกรมตัวนี้ ดี โปรแกรม Photoshop เป็ นโปรแกรมที่มีเครื่ องมือมากมายเพื่อ
สนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่ งพิมพ์ งานวิดีทศั น์ งานนาเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจน
งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในชุ ดโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้วย
โปรแกรมสองตัวได้แก่ Photoshop และ ImageReady การที่จะใช้งานโปรแกรม Photoshop
คุ ณ ต้อ งมี เ ครื่ องที่ มี ค วามสามารถสู ง พอควร มี ค วามเร็ ว ในการประมวลผล และมี
หน่วยความจาที่เพียงพอ ไม่เช่นนั้นการสร้างงานของคุณคงไม่สนุกแน่
ลักษณะงานที่ เหมาะสมกับโปรแกรม Photoshop งานที่ เหมาะสมกับการใช้งาน
โปรแกรม Photoshop มีหลากหลายมา แล้วแต่ความต้องการของผูอ้ อกแบบเช่น งานรี ทชั
ภาพ งานอาร์ตเวิร์ค งานโปสเตอร์ โปรชัวร์ แบนเนอร์ เป็ นต้น
โฟโตชอปสามารถท างานกับ ระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Grayscale และ
สามารถจัดการกับไฟล์รูปภาพที่สาคัญได้ เช่ น ไฟล์สกุล JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดย
ไฟล์ที่โฟโตชอปจัดเก็บในรู ปแบบเฉพาะของตัวโปรแกรมเอง จะใช้นามสกุลของไฟล์
ว่า PSD จะสามารถจัดเก็บคุ ณลัก ษณะพิเศษของไฟล์ที่เป็ นของโฟโตชอป เช่ น เลเยอร์ ,
ชันแนล, โหมดสี รวมทั้งสไลด์ ได้ครบถ้วน
คัดลอกมาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/อะโดบี_โฟโตชอป

