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บทคัดย่อ 
 

 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ          
ในอ าเภอลาดบัวหลวง จั งหวั ดพร ะนครศรีอยุธย า  มีวัตถุปร ะสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ กรณี ศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงเป็นแนวทางในการช่วยเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนใน
กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ โดยกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้กับงานวิจัยนี้คือ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
โรงเรียนรอซีดี อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนในโครงการประชารัฐ โดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Dreamweaver และภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผลการวิจัยพบว่า 
ระบบสามารถเพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์และสามารถเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนได้ และจากการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจที่มีต่อระบบจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ อยู่ในเกณฑ์ดี 

ค าส าคัญ : ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, โรงเรียนในโครงการประชารัฐ 

Abstract 

 This research aims to develop the electronic commerce system: A case study of 
Pracharath School in Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The system can 
promote and increase the online distribution of student’s product in Pracharath school project 
focus on RawZeeDee school. The system developed using PHP programming via Dreamweaver 
working with MySQL software, a RDBMS (Relational Database Management System) database 
management tool. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย          

 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการใน

ฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพ จึงมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดท าโครงการ

ประชารัฐ และจัดท าบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า 

เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยโรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.

มาจากทุกต าบลในประเทศไทย ต าบลละ 1 โรงเรียน (บัลลังก์  โรหิตเสถียร, 2559) ซึ่งรวมถึงโรงเรียน

รอซีดี โรงเรียนโครงการประชารัฐในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการพัฒนางาน

ฝีมือของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ เช่นการท าถ้วยเบญจรงค์หรือกล่องกระดาษทิชชู่ และ

อีกมากมาย ซึ่งงานฝึมือเหล่านี้สามารถน าไปสร้างรายได้ และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและ

โรงเรียนได้ 

          และในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณ

ต่างๆ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทต่อทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก 

การท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกันได้เข้ามามีบทบาทต่อการซื้อขายสินค้าของคนทุกเพศทุก

วัย ซึ่งผู้คนในยุคปัจจุบันนี้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ และสามารถท างานหลักไปพร้อมกันได้ด้วย 

เพราะในปัจจุบันนี้คนส่วนมากนิยมท าอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้



2 
 

มากขึ้นซึ่งสามารถท าได้ในช่วงเวลาที่ว่างจากงานหลัก และธุรกิจที่นิยมน ามาใช้ในอาชีพเสริมคือ การ

ท าธุรกิจขายสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

          จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนในที่จะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา 

: กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นถึง

ประโยชน์ของการน าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยบริหารจัดการการซื้อขายสินค้าระหว่าง

ลูกค้าและผู้ขายคือนักเรียนในโรงเรียนรอซีดี ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ อ าเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการสร้างงานฝีมือให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นจ านวนมากในหลาย

โรงเรียนของอ าเภอลาดบัวหลวง ซึ่งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้จะเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้สินค้า

ของนักเรียนเป็นที่รู้จักในวงกว้างไม่จ ากัดอยู่แค่ในชุมชนหรือโรงเรียนเดียว สามารถท าให้เกิดการสร้าง

รายได้และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนรอซีดี โรงเรียนในโครงการประชารัฐ อ าเภอลาด

บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการร่วมมือกันในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอีกทางหนึ่ง 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย         

 เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ใน

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

      การวิจัยในครั้งนี้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

      1.3.1 พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

      1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร คือ การศึกษาและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนรอซีดี 

โรงเรียนในโครงการประชารัฐ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ โรงเรียนโรงเรียนรอซีดี โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ใน

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา คือ ระยะเวลาในการท าวิจัย 5 มกราคม 2561- 4 มกราคม 2562 
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1.4  ทฤษฏีสมมติฐานและกรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  แผนการด าเนินการ 

 การศึกษาครั้งนี้ อยู่ในช่วงระหว่างเดือน 5 มกราคม พ.ศ.2561 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2562 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. 

ก าหนดปัญหา             
ศึกษาความเป็นไปได้รวบรวม
ข้อมูล 

            

วิเคราะห์ระบบ             
ออกแบบระบบ             
พัฒนาระบบ             
ทดสอบระบบ             
ปรับปรุงระบบ             
จัดท าคู่มือ             
 

 

ตัวแปรต้น 

   1.  งานฝึมือของนักเรียนในโรงเรียนรอซีดี โรงเรียน

ในโครงการประชารัฐ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

   2. ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของนักเรียนโรงเรียน

รอซีดี  โ รง เรียนในโครงการประชารัฐ  อ า เภอ              

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวแปรตาม 

       ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กลุ่ม

โรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาด

บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การด าเนินธุรกรรมทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อสินค้า ขายสินค้า จัดส่งสินค้าการแลกเปลี่ยนสินค้า /บริการ หรือ

สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2557, หน้า 370) 

 โรงเรียนในโครงการประชารัฐ หมายถึง โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก 

นโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่าง  

 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ใน

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายถึง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ

โรงเรียนในโครงการประชารัฐในเขตอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ในงานวิจัยนี้ได้

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนรอซีดี อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรง เรียนใน

โครงการประชารัฐ  

 

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1  เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์สินค้านักเรียน 

และชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง 

       1.7.2  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนรอซีดโีรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

ประชารัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

       1.7.3  เป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการด้านอื่นๆ ที่สนใจลงทุนน า

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

       1.7.4  เป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือจะได้มีทุนในการศึกษาต่อไป  

 



 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฏีที่น ามาใช้ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมี

เนื้อหาดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

2.2 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

2.3 หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.4 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

“โรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก นโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพ่ือ 

เศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ซ่ึงเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดท า โครงการ“โรงเรียนประชารัฐ” โดยสานพลัง ภ าครัฐ 3 หน่ วยงาน  คือ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พร้อมภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพ่ือช่วยกันยกระดับ

การศึกษาไทยโดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ แผนการด าเนินงานระยะแรก แบ่งคณะท างานออกเป็น  

 5 กลุ่มย่อย เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 10 ประเด็น ดังนี้  

1.  เปลี่ยนข้อมูลที่เคยจ ากัดการเข้าถึง สู่ข้อมูล ที่เปิดเผย เกิดการเปรียบเทียบและแบ่งปันวิธี

ปฏิบัติที่น าไปสู่ผลส าเร็จ (Best Practices)  
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2. เปลี่ยนการสอนจากระบบอนาล็อก ซ่ึงเป็นระบบเก่าที่ไม่สอดคล้องกับวิถีในปัจจุบัน    

จากเดิมการจัดการเรียนการสอนท า ได้เฉพาะในห้องเรียนเพีย งแห่งเดียวไม่ ได้ถูกส่งต่อไปยั ง

กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เปลี่ยนมาสู่ระบบดิจิทัล ซ่ึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้กับงาน

ด้านการศึกษาท าให้การแบ่งปันความรู้เป็นไปอย่างสะดวก กว้างขวาง และรวดเร็ว  

3. เปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนเป็น ศูนย์กลาง ส่งเสริมให้นักเรียนต้ังค าถามและ

คิดวิเคราะห์ 

4. เปลี่ยนผู้น าให้เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง มุ่งม่ัน เพ่ือนักเรียน  

5. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยรัฐเป็นการขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาด ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

จัดต้ังกองทุน โรงเรียนอย่างโปร่งใส 

6. เปลี่ยนมุมมองนักเรียนจากภาพเล็กเป็นภาพใหญ่ เรียนรู้สังคมและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

ชุมชน  

7. เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด สู่มาตรฐานสากลด้วยผู้ เชี่ยวชาญจาก

ต่างประเทศ  

8. เปลี่ยนตารางเรียนวิชาต่าง ๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ และเปิดให้เจ้าของภาษาเข้าร่วมสอน

ภาษาอังกฤษ  

9. เปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ด้านงานวิจัย (Education Hub) โดยมี

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมลงทุน สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยสู่ระดับโลก 

10. เปลี่ยนให้ผู้น ารุ่นใหม่มีบทบาทพัฒนาท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนา

ผู้น าระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยมีระยะเวลา

ด าเนินงานตาม โครงการในระยะแรก 3 ปี ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ 

เป็นโรงเรียน ต้นแบบที่มาจากทุกต าบลในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดการกระจายตัว ในการพัฒนา          

โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา สังคมร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้ารับการพัฒนาใน

ระยะแรกจ านวน 3,342 โรงเรียน จากการด าเนินงานในระยะแรก คณะท างานทั้ง 5 กลุ่มย่อยจะน า

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น มาปรับปรุงแนวทางการพัฒนา โรงเรียนจนครบทั้ง 7,424 โรงเรียน ตาม

เป้าหมาย (ที่มา : จดหมายข่าวรัฐบาลเพ่ือประชาชน ฉบับสานพลังประชารัฐ) 

 



7 
 

 โรงเรียนรอซีดี อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

ประชารัฐโดยซ่ึงเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลอยู่ ก่อนแล้ว จึงท าให้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนประชารัฐ ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 110 โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนรอซีดีนั้นเป็นโรงเรียนในโครงการ

ประชารัฐที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีผลิตภัณฑ์ของโครงงานนักเรียนอีกทั้งยังสามารถที่จะน ามาขาย

ได้จริง ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่มีประกอบด้วย กล่องทิชชูผ้าไทย พวงกุญแจผ้าไทย สร้อยคอ โดยที่โรงเรียนรอ

ซีดีได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุนให้กับทาง

โรงเรียนเพ่ือเป็นเงินทุนให้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพ และสามารถท าผลงานออกมา

เป็นสินค้าและจัดจ าหน่ายในชุมชนและช่องทางทางการขายอ่ืนๆ ได้จริง และยังสามารถเป็นทักษะ

ความรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนน าไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ์และการคิดราคาดังต่อไปนี้ 

 2.1.1  กล่องทิชชูผ้าไทย  

 
ภาพท่ี 2.1 กล่องทิชชูผ้าไทย 
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ตารางท่ี 2.1 การค านวณราคากล่องทิชชูผ้าไทย 

แบบกล่อง ผ้าไทย กระดาษ 
No.24 

กระดาษสา อ่ืนๆ รวมราคา
ทุน 

ท าได้ ราคา ท าได้ ราคา ท าได้ ราคา 

สี่เหลี่ยมสูง 10 13 4 7.50 3 6.67 7 34.17 

สี่เหลี่ยมแบน 14 9.29 6 5 4 5 7 26.29 

หก/แปด/สี่เหลี่ยมหักมุม 16 8.13 6 5 4 5 8 26.13 

Pop-up 18 7.22 9 3.33 7 2.86 7 20.41 

หมายเหตุ ราคาวัสดุคิดตามราคาขายปลีก ผ้าไทย ผืนละ 1.30บาท กระดาษ No.24 แผ่นละ30 บาท 

กระดาษสา แผ่นละ 20 บาท 

 

ตารางท่ี 2.2 ค่าแรง 

แบบกล่อง สร้าง
แบบ 

ตัด/เจาะ/
ต่อ

กระดาษ 

ตัด/รีดผ้า วางแบบ/ตัด
กระดาษสา 

ขึ้นรูป รวม 

สี่เหลี่ยมสูง 5 5 3 2 10 25 

สี่เหลี่ยมแบน 5 5 3 2 10 25 

หก/แปด/สี่เหลี่ยมหักมุม 5 5 3 2 15 30 
Pop-up 4 4 2 2 8 20 

 

ตารางท่ี 2.3 ต้นทุน-ค่าแรง-ราคาขาย-ก าไร 

แบบกล่อง ราคาทุน ค่าแรง รวม ราคาขาย ก าไร 
สี่เหลี่ยมสูง 34.17 25 59.17 89 29.83 

สี่เหลี่ยมแบน 26.29 25 51.29 79 27.71 

หก/แปด/สี่เหลี่ยมหักมุม 26.13 30 56.13 79 22.87 
Pop-up 20.41 20 40.41 49 8.59 

หมายเหตุ ชุดของขวัญ ทุน 88.83 บาท ค่าแรง 75 บาท รวม 163.83 ขาย 219 บาท ก าไร 55.17 

บาท 
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2.1.2  พวงกุญแจผ้าไทย 

 
ภาพท่ี 2.2 พวงกุญแจผ้าไทย 

 

 2.1.2.1  ผ้าไทยท าดอก 1 ผืน ราคา 300 บาท ตัดได้ 450 ดอก ราคาดอกละ 0.75 

บาท (ดอกแก้ว) 

 2.1.2.2  ผ้าไทยท าดอก 1 ผืน ราคา 300 บาท ตัดได้ 450 ดอก ราคาดอกละ 0.65 

บาท (ดอกทิวลิป) 

 2.1.2.3  เชือกแว๊กซ์ 1เมตร ราคา 3 บาท ท าได้ 10 ดอก ราคาดอกละ 0.30 บาท 

 2.1.2.4  ผ้าไทยสีเขียวท าใบ 1 ผืน ราคา 300 บาท ตัดได้ 165 ดอก ราคาใบละ 

1.80 บาท 

 2.1.2.5  ลูกปัดราคา 0.25 บาท 

 2.1.2.6  ห่วงกุญแจราคาห่วงละ 1.25 บาท  

ซ่ึงมีการค านวณรายละเอียดต้นทุนดังนี้ 

ตารางท่ี 2.4 พวงกุญแจดอกแก้ว 

อุปกรณ์ จ านวน ราคา/หน่วย รวมราคา 
ผ้าไทยท าดอก 6 0.75 6*0.75=4.50 

เชือกแว๊กซ์ 3 0.30 3*0.30=0.90 

ผ้าไทยสีเขียวท าใบ 1 1.80 1.80 
ลูกปัดราคา 6 - 0.25 

ห่วงกุญแจ 1 1.25 1.25 
รวมต้นทุน 8.70 
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หมายเหตุ  ต้นทุนในการผลิต 8.70 บาท ค่าแรงในการผลิต 18 บาท ก าไร 12.30 บาท ขายพวงละ 

39 บาท 

ตารางท่ี 2.5 พวงกุญแจทิวลิป 

อุปกรณ์ จ านวน ราคา/หน่วย รวมราคา 

ผ้าไทยท าดอก 3 0.65 3*0.65=1.95 
เชือกแว๊กซ์ 3 0.30 3*0.30=0.90 

ใยสังเคราะห์ 3 0.20 3*0.20=0.60 

ผ้าไทยสีเขียวท าใบ 1 1.80 1.80 
ห่วงกุญแจ 1 1.25 1.25 

รวมต้นทุน 6.50 

หมายเหตุ  ต้นทุนในการผลิต 6.50 บาท ค่าแรงในการผลิต 12.50 บาท ก าไร 10 บาท ขายพวงละ 

29 บาท 

 

2.2  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.1  ความหมาย 

      พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมอร์ซ (e-Commerce) คือการด าเนินธุรกรรมทาง

การค้าผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ เก่ี ยวข้อ งกับกระบวนการซ้ือสิน ค้า ขายสินค้า จัดส่งสิ นค้า           

การแลกเปลี่ย นสินค้า /บริการ หรือสารสนเทศผ่านอิน เทอร์เน็ต นอกจากนี้ ความหมายของ                    

อีคอมเมิร์ซ ยังสามารถถูกนิยามผ่านมุมมองทางด้านต่าง ๆ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2557, หน้า 370) 

ดังต่อไปนี้  

     2.2.1.1  มุมมองเชิงพาณิชย์ เก่ียวข้องกับกระบวนการซ้ือ  การขาย การถ่ายโอน หรือ

การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์/บริการ/สารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปกติมักเป็นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 

         2.2.1.2  มุมมองด้านกระบวนการทางธุรกิจ น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท า

ธุรกิจผ่านกระบวนการทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่ือสารบนระบบเครือข่ายแทนกระบวนการทาง

ธุรกิจแบบเดิมๆ ที่ท าด้วยมือ 
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         2.2.1.3  มุมมองด้านเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการอันพึงประสงค์ของ

รัฐบาลบริษัท ผู้บริโภค และการจัดการ เพ่ือน าไปสู่การลดต้นทุนด้านงานบริการ ในขณะที่การบริการ

ลูกค้ากลับมีคุณภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการเพ่ิมความเร็วในการส่งมอบงานบริการเหล่านั้น 

   2.2.1.4  มุมมองด้านการเรียนรู้ เพ่ือการฝึกอบรมแบบออนไลน์ และสนับสนุ น

การศึกษาภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และองค์กรอ่ืน ๆ เช่น การสร้างบทเรียนใน

รูปแบบ e-Learning เพ่ือการศึกษาแบบทางไกล 

   2.2.1.5  มุมมองด้านการท างานร่วมกัน ใช้ในการด าเนินงาน ในการท างานร่วมกัน

ระหว่างองค์กร 

        2.2.1.6 มุมมองทางสังคม เป็นเครื่องมือสร้างชุมชน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ชุมนุมของ

สมาชิกในรูปแบบชุมชนออนไลน์ เพ่ือการเรียนรู้ การท าธุรกรรม และท ากิจกรรมร่วมกัน โดยชุมชน

เครือข่ายทางสังคมที่นิยม เช่น MySpace และ Facebook เป็นต้น   

2.2.2  รูปแบบการด าเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

       การด าเนินธุรกิจอีคอมเมร์ซ ยังสามารถจ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน  (โอภาส 

เอ่ียมสิริวงศ์, 2557, หน้า 371 - 372) ดังนี้ 

  2.2.2.1  บริคแอนด์มอร์ตาร์ (Brick-and-Mortar) 

              จัดเป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบด้ังเดิม โดยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ และวิธีการส่งมอบสินค้าล้วนเป็นการพบปะกันแบบซ่ึงหน้าที่ เป็นไปตามโครงสร้าง           

เชิงกายภาพทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ร้านค้าสะดวกซ้ือที่เปิดบริการทั่วไป เม่ือลูกค้าต้องการซ้ือสินค้า           

ก็จะต้องเดินทางมาที่ร้าน จากนั้นก็เลือกซ้ือสินค้าและช าระเงิน  หรือเรียกว่า Brick-and-Mortar เป็น

การด าเนินธุรกิจแบบออฟไลน์ที่ มิได้ซ้ือขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามหากธุรกิจที่

ด าเนินอยู่ เดิมนี้  ได้เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าด้วยการออนไลน์ผ่านเว็บ ก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็น 

Click-and-Mortar โดยทันที 

  2.2.2.2  คลิกแอนด์มอร์ตาร์ (Click-and-Mortar) 

    เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบผสมผสาน กล่าวคือ เป็นผลิตภัณ ฑ์ 

กระบวนการ และตัวแทนการส่งมอบจะมีทั้งโครงสร้างเชิงกายภาพและดิจิตอลรวมเข้า ด้วยกัน 

ตัวอย่างเช่น ร้านขายหนังสือของซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์จะมีหน้าร้านที่เปิดด าเนินงานจริง ๆ ตามสาขาใน

จังหวัดต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดเว็บไซต์ www.se-ed.com ในส่วนของ eShop เพ่ิมอีกหนึ่ง
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ช่องทางเพ่ือบริการออนไลน์เข้าไปด้วยท าให้ลูกค้าสามารถเข้ามาชมและเลือก ซ้ือหนังสือที่ร้านด้วย

ตนเอง หรือจะสั่งซ้ือหนังสือผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือจัดส่งมายังที่บ้านก็ได้ 

  2.2.2.3  คลิกแอนด์คลิก  (Click-and-Click) 

    เป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิตอล ที่ไม่มีร้านค้าที่ต้ังอยู่จริง ดังนั้น 

เม่ือลูกค้าต้องการซ้ือสินค้าก็จะต้องด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียว ส าหรับการส่งมอบ

สินค้า กรณีเป็นสินค้าดิจิตอลลูกค้าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ทันทีภายหลังจากการช าระค่า

สินค้า หรือในกรณีเป็นสินค้าทางกายภาพ ก็รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน ตัวอย่างธุรกิจที่ด าเนินการใน

รูปแบบนี้ เช่น amazon.com   

 2.2.3  ประเภทของอีคอมเมิร์ซ 

   ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซมาประยุกต์ใช้งานหลายประเภทด้วยกัน 

และยังสามารถจ าแนกเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบหวังผลก าไรกับไม่หวังผลก าไร ซ่ึงเป็นไปตาม

รายละเอียดดังนี้ 

2.2.3.1  ภาคธุรกิจกับผู้บริโภค (Business-to-Consumer : B2C) 

 เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคใน

รูปแบบการขายตรง (Direct Sale) ซ่ึงสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า e-Tailing ที่ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือ

สินค้าผ่านหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลางท าให้สินค้า /บริการมีราคาถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไป 

โดยหน้าเว็บจะมีการเตรียมแคทตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าคลิกเลือกซ้ือได้

ตามใจชอบ 

2.2.3.2  ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ  (Business-to-Business :B2B) 

เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ซ่ึงทั้งสอง

ฝ่ายสามารถเป็นได้ทั้งผู้ขายและผู้ซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ผลิตด้วยกันหรือผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง เป็นต้น 

การด าเนินธุรกรรมระหว่างภาคธุรกิจอย่าง B2B นั้น จะส่งผลให้เกิดคู่ค้าทางธุรกิจที่สามารถสร้าง

สัมพันธ์อันดีร่วมกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจในยุคปัจจุบันจะเติบโตได้ต้องต่างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน

และกัน 

2.2.3.3  ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer : C2C) 

 เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน  การซ้ือขายสินค้า

ด้วยวิธีนี้  อาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้  ไม่ว่าจะเป็นการประกาศขายสินค้ามือสอง หรือการ
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แลกเปลี่ยนสินค้า โดยหากผู้ซ้ือและผู้ขายมีความพอใจในสินค้าทั้งสองฝ่าย ก็จะตกลงซ้ือขายกันเอง 

จากนั้นก็ท าการนัดแนะสถานที่เพ่ือช าระเงิน หรือเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า 

2.2.3.4  ผู้บริโภคกับภาคธุรกิจ (Consumer-to-Business :C2B) 

 เป็นการด าเนินธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการในอีกรูปแบบ

หนึ่ง ที่ผู้บริโภคกลับมีสถานะเป็นผู้ ค้า และมีบทบาทในการต่อรองเพ่ือต้ังราคาสินค้า (เช่น ต๋ัว

เครื่องบิน และที่พักตามโรงแรมต่าง ๆ) โดยผู้ประกอบการจะเป็นคนกลางในการน าราคาที่ลูกค้าเสนอ  

ส่งให้กับผู้ขายพิจารณาว่า สามารถจ าหน่ายในราคานี้ได้หรือไม่ ดังนั้น อีคอมเมิร์ซในรูปแบบ  C2B 

ลูกค้ากับผู้ประกอบการ จะมีบทบาทย้อนศรสลับกัน ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบ C2B 

คือ priceline.com 

2.2.3.5  ภาคธุรกิจกับพนักงาน (Business-to-Employee :B2E) 

เป็นการน าเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซมาใช้เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี

ยิ่งขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนข่าวสารและสารสนเทศภายในองค์กร โดยพนักงานสามารถรับทราบ

ข่าวสารเหล่านี้ได้จากกระดานข่าวที่ถูกบรรจุไว้บนเครือข่ายอินทราเน็ต นอกจากนี้ ยังช่วยลดงานด้าน

เอกสารลง โดยน าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานแทน ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร 

2.2.3.6  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

เป็นการด าเนินธุรกรรมที่ภาครัฐได้น าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาบริการแก่ภาค

ประชาชน เพ่ือปรับปรุงการบริการแก่ประชาชนทั่วไป  ในขณะเดียวกันก็สามารถน าไปใช้เพ่ือ

บริหารงานตัวภาครัฐเอง อย่างไรก็ตามรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังมีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย 

(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2557, หน้า 373 - 376) ตัวอย่างเช่น 

1)  ภาครัฐกับประชาชน (Government-to-Citizens : G2C) เป็น งาน

บริการที่ มุ่งหวังสร้างจุดบริการของภาครัฐเพ่ือบริการแก่ประชาชน ตัวอย่างเช่น การเปิดเว็บรับแจ้ง

เรื่องราวร้องทุกข์ การบริการยื่นแบบภาษีเงินได้ของกรมสรรพากรเป็นต้น 

2)  ภาครัฐกับภาคธุรกิจ (Government-to-Business : G2B) เป็น การ

ให้บริการแก่ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ผ่านกา รอ านวยความสะดวกในเรื่องการท าธุรกรรมต่างๆ 

และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารเข้ามาเพ่ือแข่งขันการประกวดราคา ไม่ว่าจะเป็นการ

เสนอสินค้าและบริการให้กับภาครัฐภายใต้ความโปร่งใสและเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น การบริการจด

ทะเบียนการค้า และการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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3) ภาครัฐกับภา ครั ฐ (Govern-to-Government : G2G) เป็ นการน า

เทคโนโลยีเว็บและอินเทอร์เน็ตมาใช้เพ่ือด าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของทางภาครัฐเอง เพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องกระบวนการท างาน การประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็น

ทางการระหว่างหน่วยงานภายในและรัฐบาลต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การประสานงานในเรื่องของคดีความที่ช่วยลดเวลาและยังตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันเวลา 

4) ภาครัฐกับพนักงานของรัฐ (Government-to-Employee : G2E) เป็น

การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมและงานบริการต่าง ๆ ระหว่าง

ภาครัฐกับพนักงานของรัฐ เช่น การฝึกอบรม การจัดการเรื่องสวัสดิการ เป็นต้น   

2.2.4  รูปแบบการสร้างรายได้ของอีคอมเมิร์ซ 

  รูปแบบการสร้างรายได้ของบริษัท จะอธิบายของวิธีการที่จะให้บริษัทสามารถสร้าง

รายได้เพ่ือน าไปสู่ผลก าไรได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างผลก าไรเพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่

เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในการที่จะให้บริษัทประสบความส าเร็จและสามารถ

ธ ารงอยู่ได้ต่อไป  จึงควรพิจารณาค้นหาแหล่งลงทุน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลตอบแทนจากการลงทุน

ดังกล่าว แม้ว่าจะมีรูปแบบการสร้างรายได้ส าหรับอีคอมเมิร์ซ ที่ ได้ท าการพัฒนาขึ้นมาเป็นจ านวนมาก

ก็ตามแต่บริษัทโดยส่วนใหญ่ก็มักเลือกน ามาใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจน ามาผสมรวมเข้าด้วยกัน 

ซ่ึงมีรูปแบบการสร้างรายได้ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั้ง  5 ประเภท (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2557, หน้า 

377 - 378) อันประกอบด้วย 

  2.2.4.1  การสร้างรายได้จากการโฆษณา (Advertising Revenue Model) 

    ตามปกติแล้วเว็บไซต์ที่เปิดบริการให้แก่ผู้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา การ

บริการและผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดเตรียมพ้ืนที่โฆษณาเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมโฆษณาสินค้าจากเจ้าของ

บริษัทรายต่าง ๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีชื่อเสียงอย่าง yahoo.com สามารถ

ดึงดูดนักท่องเว็บเข้าไปเยี่ยมชมได้คราวละมาก ๆ ซ่ึงท าให้เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถเรียกเก็บค่าบริการ

โฆษณาในอัตราที่สูงได้ 

2.2.4.2  การสร้างรายได้จากการสมัครเป็นสมาชิก (Subscription Revenue 

Model) 
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      เป็นวิธีการสร้างรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็น

สมาชิก เพ่ือให้เหล่าสมาชิกได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงบริการต่างๆ ที่ นอกเหนือจากการบริการ

พ้ืนฐานที่เตรียมไว้ให้กับบุคคลทั่วไป ดังนั้น หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการ ก็จะต้องช าระค่าสมัครสมาชิก

ก่อน จากนั้นทางเว็บก็จะมอบบัญชีผู้ใช้พร้อมรหัสผ่านให้กับเหล่าสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกล็อกอินเข้าสู่

ระบบและเข้าถึงงานบริการดังกล่าวได้ 

  2.2.4.3  การสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม (Transaction Fee 

Revenue Model) 

   เป็นรูปแบบธุรกรรมที่บริษัทจะท ารายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จากการท าธุรกรรมทางการค้า เช่น ebay.com ได้จัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการประมูลออนไลน์ ใน

ขณะเดียวกันก็จะเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมจากผู้ขายหากขายสินค้าที่ประมูลได้

ส าเร็จ หรือในกรณีของ Paypal.com ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมการช าระเงินผ่านบัญชี

ออนไลน์ เป็นต้น 

2.2.4.4  การสร้างรายได้จากการขาย (sales Revenue Model) 

   เป็นวิธีการสร้างรายได้จากการขายสินค้า บริการ หรือสารสนเทศให้กับ

ลูกค้า ตัวอย่างเช่น amazon.com, Lazada.com ที่สร้างรายได้จากการขายสินค้าประเภทหนังสือ 

เพลง และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ   

2.2.4.5 การสร้างรายได้จากค่านายหน้า (Affiliate Revenue Model) 

   เป็นรูปแบบธุรกิจที่สร้างรายได้จากการเป็นค่าน ายหน้า ด้ วยการรับ

ค่าธรรมเนียมจากการแนะน าร้านค้าในเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรให้กับลูกค้า หรือรับค่าคอมมิชชั่นจาก

ยอดรายได้ที่ มีการจ าหน่ายสินค้าทั้งหมด ส าหรับวิธีการก็คือ จะมีการฝากลิงก์ไว้ตามหน้าเว็บ เพ่ือให้

ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเว็บคลิกเข้าไป จากนั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเจ้าของลิงก์ดังกล่าว  

 

2.3  หลักการและทฤษฎีท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

       2.3.1  เว็บแอปพลิเคชัน 

     เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)  คือ เว็บเพจที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บ   

มีการจัดเก็บข้อมูลลงบนฐานข้อมูล และมีการเขียนด้วยภาษาสคริปต์ (script language) โดยจะถูก
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ประมวลผลบนฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีมากมาย เช่น 

ASP, ASP.NET, JSP/JAVA, PHP, Python 

 เว็บแอปพลิเคชัน เป็นการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างเว็บไซต์ โดย

ใช้ ภ าษา  HTML, XML, PERL, CSS, PHP, JSP, ASP, Cold Fusion, AJEX, JQUERY และอ่ืน  ๆ            

ซ่ึงโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการท างานที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ระบบซ้ือขายสินค้าบนเว็บ ระบบการจองต๋ัว ระบบการสมัคร  เข้า

เรียน หรือค านวณบัญชี ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเว็บแอปพลิเคชัน สามารถเรียกใช้งานได้จาก    

เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ต่าง ๆ อาทิเช่น Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google 

Chrome และอ่ืน ๆ ซ่ึงต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ ใช้ทั่วโลกสามารถใช้

งานเว็บไม่ว่าจะอยู่บนระบบปฏิบัติการใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่ใช้เรียกใช้ข้อมูลได้ 

             2.3.1.1  หลักการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน 

                  การท างานของเว็บแอปพลิเคชันนั้นจะเริ่มจากผู้ใช้ท าการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ 

เช่น Internet Explorer ( IE) ซ่ึงเป็นเครื่องไคล์เอนต์ (ลูกข่าย) แล้วท าการพิมพ์ที่อยู่บน URL เช่น 

www.aru.ac.th เพ่ือเข้ามาดูข้อมูลในเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึง URL ที่ถูกท า

การร้องขอ จะส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังฝั่งผู้ใช้บริการ นั่นคือเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (เครื่องแม่ข่าย) ก็จะท าการส่งข้อมูลหน้าเว็บเพจผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องผู้ใช้ที่

ได้ท าการร้องขอ แต่หากไม่มีการติดต่อหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่มีการประมวลผลอีก การติดต่อระหว่าง

เซิร์ฟเวอร์และเครื่องไคล์เอนต์จะสิ้นสุดลง จนกว่าจะมีการร้องขออีกครั้ง  

              2.3.1.2  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

                   โปรแกรมที่ใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีด้วยกันหลายชนิด ดังต่อไปนี้ 

                               1)  MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL เป็นซอฟต์แวร์ที่

สามารถโหลดใช้งานได้ฟรีที่ได้รับความนิยม MySQL เป็นฐานข้อมูลที่สร้างบน LAMP stack (Linux, 

Apache, MySQL, PHP, Perl, Python) MySQL สามารถท างานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น 

Windows, Linux, OS/X, AIX, HP-UX, Netware 

                        2)  Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในการท างานค่อนข้างสูง ใช้ในการออกแบบ สร้างเว็บเพจ จัดการ

เว็บไซต์ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีคุณสมบัติคือมีเครื่ องมือที่หลากหลาย

http://www.aru.ac.th/
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ช่วยอ านวยความสะดวก ใช้งานง่าย และสามารถสร้างการโต้ตอบกับผู้ชมได้   โดยที่ ผู้ พัฒนาไม่

จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษา  HTML ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้ อีกทั้งยังช่วยในการเขียน

โค้ดส าหรับใช้ในการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล Dreamweaver เป็นโปรแกรมประเภท What you 

See IS What You Get (WYSIWYG) นั่ น คือ  หา ก มี กา ร จั ด วา งภ า พ ห รื อ ข้ อ คว า มล งใน 

Dreamweaver เป็นแบบใดแล้ว โปรแกรมก็จะสร้างโค้ดเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการโดย

อัตโนมัติ ท าให้ผู้ที่ท าหน้าที่ในการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ (เรียกว่า Web Designer) (จีราวุธ         

วารินทร์, 2556, 2) 

       3) ภาษา HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ น าเสนอ

ข้อมูลที่ มีทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง และวีดีโอ มีหลักการในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการ

ก าหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจาก ค าว่า Hypertext Markup Language 

       4) ภาษา PHP เป็นภาษาส าหรับเขียนเว็บที่ เป็นทีน่ิยม โดยสามารถพัฒนา

เว็บแอพพลิเคชันได้หลากหลายเป็น Open Source ซ่ึงสามารถใช้งานร่วมกับ Web Server หลาย  ๆตัวบน

ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ  

 2.3.2  ระบบฐานข้อมูล 

         2.3.2.1  ความหมาย  

                 ระบบ (systems) หมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน โดย

อาจเป็นความสัมพันธ์แบบบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ที่ส าคัญก็คือ แต่ละองค์ประกอบของระบบ 

จะต้องประสานท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ และ สมโภชน์  

ชื่นเอ่ียม, 2558, หน้า 12) 

                   ระบบสารสนเทศ (Information Systems : IS) หมายถึง ระบบงานที่น า

เทคโนโลยีสารสน เทศ (Information Technology : IT) มาใช้เพ่ือการจัดเก็บ ประมวลผล และ

เรียกดูข้อมูล โดยเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อการเพ่ิมผลิตผล การสร้างความได้เปรียบใน

เชิงแข่งขัน รวมถึงการสร้างผลก าไรให้แก่องค์กร (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ และ สมโภชน์  ชื่นเอ่ียม, 

2558, หน้า 12) 

               ดรุณวรรณ  ก าธรเกียรติ (2556 หน้า 1) ได้นิยามว่า ฐานข้อมูล (Database) 

เกิดขึ้นจากความต้องการจัดเก็บ จัดการกับข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน

ของมนุษย์  
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                       วิเชียร  เปรมชัยสวัสด์ิ (2555 หน้า 2) ได้กล่าวว่า ฐานข้อมูล หมายถึง ชุดของ

ข้อมูลที่ มีความสัมพันธ์กันที่ถูกน ามาจัดเก็บไว้ด้วยกัน เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

                    ธันยพัฒน์  วงศ์รัตน์ (2556 หน้า  167) ได้กล่าวว่า ฐานข้อมูล (Database) 

คือ แหล่งที่ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบลักษณะของตารางที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

ระเบียบสามารถน ามาใช้งานได้ง่ายและทันที 

                             ฝ่ายผลิตหนังสือต าราวิชาการคอมพิวเตอร์ (2551, หน้า 12) ได้กล่าวว่า 
ระบบฐานข้อมูล (database System) ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ มีความสัมพันธ์กัน เก่ียวข้องเป็นเรื่อง
เดียวกัน โดยมีรูปแบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบแบบแผน และจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน แจ้งข้ อมูล
พนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าคงคลัง และข้อมูลพนักงานขาย เป็นต้น ซ่ึงแต่เดิมอาจจะเก็บอยู่ใน
รูปแบบแฟ้มข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เม่ือมีการใช้วิธีการจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูล ก็จะน าข้อมูล
เหล่านี้มาจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลขององค์กร ท าให้แต่ละหน่วยงานสามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ เม่ือมีการปรับปรุงข้อมูล ก็สามารถท า
ได้โดยผ่ าน ตัวกลางที่ เรีย กว่ า ร ะบบจัดการฐานข้ อมูล  ( Database Management System 
:  DBMS)  
         2.3.2.2  ประเภทของระบบฐานข้อมูล 

                      ระบบฐานข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

                        1) ฐ า น ข้ อ มู ล แ บ บ ล า ดั บ ชั้ น  (Hierarchical Database Model) 
ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ -ลูก (Parent-
Child Relationship Type: PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบต้นไม้ (Tree) เป็นล าดับชั้น โดย
ชั้นบนสุดเรียกว่าราก (Root) และระดับล่างลงมาเรียกว่า ลูก (Children) การค้นหาข้อมูลจะท า
ตามล าดับ โดยท าการค้นหาจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา ท าให้มีความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล 

    2)  ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database Model) ฐานข้อมูล
แบบเครือข่าย จะมีความสัมพันธ์เป็นแบบ เซท (Set) โดยจะมีระเบียนเจ้าของ และมีระเบียนสมาชิก 
การเข้าถึงข้อมูลสามารถท าได้โดยตรงไม่ต้องเริ่มต้นค้นหาข้อมูลตามล าดับ ท าให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากกว่าแบบล าดับชั้น 

3)  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational Database Model) ฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ เป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ เป็นตาราง (Table) หรือเรียกอีกอย่างว่ารีเลชัน 
(Relation) มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (Row) และเป็นคอลัมน์ (Column) การเชื่อมโยงข้อมูล
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ระหว่างตาราง จะเชื่อมโดยใช้แอททริบิวต์ (attribute) หรือคอลัมน์ที่เหมือนกันในทั้งสองตารางเป็น
ตัวเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้จะเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

  2.3.2.3  ระบบจัดการฐานข้อมูล  

                                ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management System :  DBMS) 
คือโปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการก าหนดลักษณะข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล อ านวยความสะดวก ใน
การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ก าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับก าหนดด้วยว่า
ให้ใช้ได้แบบใด เช่นให้ข้อมูลได้อย่างเดียว หรือให้แก้ไขข้อมูลได้ด้วย นอกจากนั้นยังความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูลและการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ท าให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และมี
ประสิทธิภาพ เหมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลให้สามารถติดต่อกันได้ 

                   หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล (วิเชียร  เปรมชัยสวัสด์ิ, 2555 หน้า 18) 

มีดังนี้ 

1)  การจัดการพจนานุกรมข้อมูล ระบบจัดการข้อมูลจะท าการจัดเก็บนิยาม

ข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล เป็น สารสนเทศที่บอกเก่ียวกับ

โครงสร้างของฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล โดยที่ระบบ

จัดการฐานข้อมูลจะใช้พจนานุกรมข้อมูลเพ่ือค้นหาโครงสร้างตลอดจนส่วนประกอบของ ข้อมูลและ

ความสัมพันธ์ท่ีต้องการหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีต่อโครงสร้างฐานข้อมูลจะถูกบันทึกไว้โดย

อัตโนมัติในพจนานุกรมข้อมูล ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมเม่ือโครงสร้างข้อมูลมี

การเปลี่ยนแปลง 

   2)  การจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะสร้างโครงสร้างที่จ าเป็นต่อ

การจัดเก็บข้อมูลช่วยลดความยุ่งยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรมที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติทาง

กายภาพของข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงจัดเก็บกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบูรณภาพของข้อมูลอีกด้วย 

3)   การเปลี่ยนแปลงและน าเสนอข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะท า

หน้าที่ในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมาเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล ท าให้เราไม่ต้อง

ไปยุ่งกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบของข้อมูลทางตรรกะ และทางกายภาพ กล่าวคือ ท าให้มีความ

เป็นอิสระของข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะแปลงความต้องการเชิงตรรกะของผู้ใช้ ให้เป็นค าสั่งที่

สามารถดึงข้อมูลทางกายภาพที่ต้องการ 

4)  การจัดการระบบความม่ันคง ระบบจัดการฐานข้อมูลจะสร้างระบบรักษา

ความม่ันคง โดยการก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าใช้ระบบ และความสามารถในการใช้ระบบ เช่น การ
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อ่าน เพ่ิม ลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจัดการระบบความม่ันคงความส าคัญมากในระบบ

ฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้หลายคน 

5)  การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หลายคน ระบบจัดการฐานข้อมูลจะ

ใช้อัลกอริทึมที่ เหมาะสม เพ่ือท าให้แน่ใจได้ว่า ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลในสภาวะพร้อม

กัน และยังคงความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลไว้ได้ 

6)   การเก็บส ารองและกู้คืนข้อมูล ระบบจัดการข้อมูลจะมีโปรแกรมเพ่ือ

สนับสนุน     การส ารองและกู้คืนข้อมูล เพ่ือท าให้แน่ใจในความปลอดภัยและความม่ันคงของข้อมูล

ในระบบ ระบบจัดการฐานข้อมูลจะท าการกู้ข้อมูลในฐานข้อมูลคืนมาหลังจากระบบเกิดความล้มเหลว 

(Failure) เช่น กระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง เป็นต้น 

7)  การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะสนับสนุน

และควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ต้ังแต่การลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ไปจนถึงความไม่สอดคล้อง

กันของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก็บในพจนานุกรมข้อมูลจะถูกน ามาใช้ในการควบคุมความ

ถูกต้องของข้อมูลด้วย 

     8)  ภาษาที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรม

ประยุก ต์ ระบบจัดกา รฐานข้ อมูลสนับสนุนการเข้าถึงข้อ มูลโดยผ่ านทางภาษาคิวรี ( Query 

Language) โดยที่คิวรี คือ ค าสั่งที่ใช้ในการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูล 

            2.3.2.4  ประโยชน์ในการใช้ระบบฐานข้อมูล 

                1)  ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เม่ือมีข้อมูลของหน่วยงานซ่ึงจัดเก็บไว้
หลายที่ ข้อมูลในส่วนที่เหมือนกันหลายส่วน ฝ่ายบัญชี เก็บข้อมูล ชื่อ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ของ
พนักงาน และฝ่ายบุคคล เก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของพนักงาน เม่ือน าคอมพิวเตอ ร์มาใช้
จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล ท าให้ไม่เก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ซ่ึงทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้ เป็นการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และท าให้เกิดความรวดเร็ว
ในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย 

          2)  ท าให้เกิดความสอดคล้องของข้อมูล ถ้า มีการแก้ไขชื่อ ที่อยู่ ที่ฝ่าย
บุคคล ชื่อและที่อยู่ที่ฝ่ายบัญชีก็จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วย เนื่องจากฝ่ายบัญชีจะดึงข้อมูลชื่อและที่อยู่
จากฝ่ายบุคคลมาใช้ ดังนั้นเม่ือมีการแก้ไขข้อมูลในที่ใดที่หนึ่ง ข้อมูลอีกที่หนึ่งก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วย 

     3)  ความถูกต้องของข้อมูล ผู้บริหารระบบฐานข้อมูลสามารถก าหนด
กฎเกณฑ์ในการน าเข้าข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูลจากคอยควบคุมให้มีการน าเข้าข้อมูลเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้มีความถูกต้อง 
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     4)  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ การเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
จะสามารถก าหนดรูปแบบที่แน่นอนได้ และแต่ละฝ่ายสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้เพราะเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถจัดให้ผู้ ใช้แต่ละคนเข้าใช้ข้อมูลในแผนที่มีข้อมูล
เดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่นฝ่ายบุคคลและ ฝ่ายการเงิน สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากแฟ้มประวัติ
พนักงานในระบบฐานข้อมูลได้พร้อมกัน 

     5)  มีความปลอดภัย การที่ข้อมูลมารวมอยู่ในที่เดียวกัน สามารถวาง
มาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันได้ดีกว่า จึงไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่ผู้ไม่ควรรู้ และสามารถ
ก าหนด รหัสผ่านเข้าใช้งานข้อมูลของผู้ใช้แต่ละราย โดยระบบจัดการฐานข้อมูล การท าการทดสอบ
สิทธิ์ในการท างานกับข้อมูล เช่นการเรียกดูข้อมูล การลบข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการเพ่ิม
ข้อมูลในแต่ละแฟ้มข้อมูล เป็นต้น 

       6)  ขจัดความขัดแย้งในการใช้ข้อมูลร่วมกัน ก่อนที่จะมีการจัดเก็บ
ข้อมูล ต้องมีการตกลงรูปแบบการเก็บอย่างเป็นเอกฉันท์เสียก่อน ท าให้ไม่เสียเวลาในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

       7)  ข้อมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัยเม่ือข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้รับ
การดูแลปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย ตรงกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน และตรงกับความต้องการอยู่เสมอ  
                                         8)  เสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้ในระบบจัดการ
ฐานข้อมูลจะมีราคาค่อนข้างแพง เรื่องคอมพิว เตอร์ที่ มีประสิทธิภาพสูง คือต้องมีความเร็วสูง ขนาด
หน่วยความจ าและหน่วยเก็บข้อมูลส ารองที่ มีความจุมาก ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบ
จัดการฐานข้อมูล 

9)  เกิดการสูญเสียข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลต่างๆภายในฐานข้อมูลจะ
ถูกจัดเก็บอยู่ในที่เดียวกัน ดังนั้นค่าที่ เก็บข้อมูลเกิดมีปัญหา อาจท าให้ต้องสูญเสียข้อมูลทั้งหมดใน
ฐานข้อมูลได้ ดังนั้นการจัดท าฐานข้อมูลที่ดีจึงต้องมีการส ารองข้อมูลไว้เสมอ 

2.3.3  การวิเคราะห์ระบบ  

           การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis) เป็นกระบวนการท าความเข้าใจและ

ก าหนดรายละเอียดถึงปัญหา เพ่ือพิจารณาว่าจะน าระบบสารสนเทศอะไรเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ให้บรรลุสู่ความส าเร็จ ดังนั้น เม่ือองค์กรเกิดปัญหา ซ่ึงอาจเป็นผลพวงมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่

กดดันธุรกิจต้องปรับตัว ด้วยการพัฒนาระบบเดิมที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีเหตุผลหลาย

ประการด้วยกัน ที่มีต่อการเรียกร้องให้น าระบบใหม่มาใช้ทดแทนระบบงานเดิม (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ 

และสมโภชน์  ชื่นเอ่ียม, 2558, หน้า 27) อันเนื่องมาจาก 
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           1. ต้องการปรับปรุงงานบริการให้ดียิ่งขึ้น 

           2. เพ่ือสนับสนุนสินค้าและงานบริการใหม่ ๆ 

           3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

           4. ต้องการสารสนเทศมากขึ้น 

           5. ต้องการระบบควบคุมที่ดี 

           6. ช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน 

          2.3.2.1  วงจรการพัฒนาระบบ 

                       ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือวงจรการพัฒนาระบบ (Systems 

Development Life Cycle) หรือ SDLC  (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ และ สมโภชน์  ชื่นเอ่ียม, 2558, 

หน้า 46-51) ซ่ึงประกอบด้วย 

ระยะท่ี 1 : การวางแผนโครงการ  

การวางแผนโครงการ จัดเป็นกระบวนการพ้ืนฐานของความเข้าใจว่า ท าไม
ระบบสารสนเทศจึงสมควรต้องถูกสร้างขึ้นมา และต้องสร้างทีมงานเพ่ือสร้างระบบนี้ได้อย่างไร โดย
ในช่วงของการเริ่มโครงการ (Project Initiate) จะต้องมีการก าหนดคุณค่าทางธุรกิจของระบบที่ต่อ
องค์กร เช่น ระบบใหม่จะช่วยลดต้นทุนหรือเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรมากขึ้นอย่างไร โดยค าเรียกร้องให้
พัฒนาระบบใหม่อาจมาจากนอกเขตพ้ืนที่ของแผนกพัฒนาระบบก็ได้ เช่นมาจากส่วนงานต่างๆใน
องค์กร (แผนกบัญชีและแผนกการเงิน) หรือมาจากแบบฟอร์มค าร้องขอระบบ (System request) 
ส่งเอกสารค าร้องของระบบจะน าเสนอถึงความต้องการทางธุรกิจที่ เป็นบทสรุปอย่างย่อพร้อมทั้ง
ค าอธิบายเก่ียวกับระบบใหม่ที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น หรือเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางธุรกิจให้แก่
องค์กรได้อย่างไร จากนั้นแผนกพัฒนาระบบก็จะท างานร่วมกับเจ้าของระบบการศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ ทั้งนี้โครงการจะได้รับสนับสนุนหรือไม่นั้นจะต้องได้รับการยืนยันเห็นชอบจากผู้บริหาร  

บทสรุปเก่ียวกับกิจกรรมในระยะการวางแผนโครงการ 
1. การก าหนดปัญหา 
2. การก าหนดเวลาโครงการ 
3. การยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ 
4. การจัดต้ังทีมงาน 
5. การด าเนินโครงการ 
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 ระยะท่ี 2 : การวิเคราะห์ 

ระยะการวิเคราะห์จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าใครเป็นผู้ใช้ระบบและมีอะไรที่
ต้องท าต้องท าที่ไหนเม่ือไหร่โดยในระยะนี้ทีมงานจะศึกษาระบบงานปัจจุบันพร้อมสร้างแนวทาง    
ใหม่ ๆ เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นผ่านการพัฒนาเป็นแนวคิดของระบบใหม่ขึ้นมา  

สิ่งส าคัญของระยะนี้ ก็คือการรวบรวมความต้องการ นักวิเคราะห์ระบบ
สามารถรวบรวมได้จากการสังเกตการท างานของผู้ใช้การสัมภาษณ์การจัดท าแบบสอบถามการอ่าน
เอกสารการปฏิบัติงานของระบบปัจจุบันและกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของ
การรวบรวมความต้องการนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะต้องมีการพบปะกับผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ เพ่ือขอ
ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการท างานปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แนะน าโดยผู้โดยผู้ใช้ 
ดังนั้นการรวบรวมความต้องการจึงเป็นกิจกรรมส าคัญเพ่ือค้นหาความจริงและสรุปออกมาเป็น
ข้อก าหนดความต้องการ requirement specification ให้ ชัดเจนโดยข้อก าหนดเหล่านี้ เม่ือผู้ ที่
เก่ียวข้องได้อ่านแล้วจะต้องสามารถตีความหมายตรงกันหลังการน าความต้องการต่างๆ มาสรุปเป็น
ข้อก าหนดที่ชัดเจน แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะน าแนวคิดเก่ียวกับระบบและแบบจ าลองมารวมเข้า
ด้วยกันเป็นเอกสารที่เรียกว่าข้อเสนอระบบ   System proposal เพ่ือน าเสนอแก่ผู้สนับสนุนโครงการ
หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจโครงการว่าจะให้ เดินหน้าต่อไปหรือไม่โดยเอกสารข้อเสนอระบบจะ
ประกอบด้วยรายละเอียดความต้องการของระบบใหม่ที่ถูกน าเสนอผ่านแบบจ าลองกระบวนการซ่ึง
เป็น แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลไปยังโปรเซสหรือกระบวนการต่าง  ๆ นอกจากนี้ ก็ ยังมี
แบบจ าลองข้อมูลใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ มีอยู่ในระบบ 

บทสรุปเก่ียวกับกิจกรรมในระยะการวิเคราะห์ 
1. การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 
2. การรวบรวมข้อมูลและความต้องการในด้านต่างๆแล้วน ามาวิเคราะห์

เพ่ือสรุปเป็นข้อก าหนด 
3. การน าข้อก าหนดมาพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่ 
4. การสร้างแบบจ าลองกระบวนการ 
5. การสร้างแบบจ าลองข้อมูล 
6. รวบรวมเอกสารเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอระบบและต่อคณะกรรมการเพ่ือ

เซ็นรับรองโครงการ 

ระยะท่ี 3 : การออกแบบ 

การออกแบบ เป็นการตัดสินใจว่า ระบบจะด าเนิน การไปได้อย่างไร      
เป็นระยะที่เก่ียวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สร้างระบบเครือข่ายที่ต้องน ามาใช้ 
การออกแบบเอาท์พุต การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ
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ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเก่ียวข้องกับระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น ในระหว่างระ ยะการ
วิเคราะห์ แต่ขั้นตอนในระหว่างการออกแบบนั้น จะมุ่งประเด็นเก่ียวกับวิธีการด าเนินงานระบบด้วย
การน าแบบจ าลองเชิงตรรกะที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบจ าลองเชิงกายภาพ  

กลยุทธ์การจัดหาระบบจะถูกท าขึ้นเป็นอันดับแรก เพ่ือสร้างความม่ันใจ
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระบบว่า จะตัดสินใจพัฒนาเอง หรือซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ หรือ
ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบให้ ต่อมาก็จะท าการ ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ที่
อธิบายถึงฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์โครงสร้างระบบเครือข่ายที่น ามาใช้ โดยส่วนใหญ่ มักจะปรับปรุง
เพ่ิมเติมจากโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมที่ใช้งานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ ในขณะที่ การออกแบบอินเตอร์เฟซ จะ
เก่ียวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้กับระบบไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบผ่านเมนู ปุ่มต่างๆ บน
หน้าจอภาพ แบบฟอร์มและรายงานที่ระบบต้องใช้ ส่วนการออกแบบฐานข้อมูล  ก็จะพัฒนา ขึ้นมา
เพ่ือให้รู้ว่า ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ที่ ต้ังจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และอันดับสุดท้ายคือ การออกแบบ
โปรแกรม เพ่ือน าไปใช้กับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ในระยะการน าไปใช้ต่อไป 
บทสรุปเก่ียวกับกิจกรรม 

1. การจัดหาระบบ 
2. การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 
3. การออกแบบเอาต์พุต และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
4. การออกแบบฐานข้อมูล 
5. การสร้างต้นแบบ 
6. การออกแบบโปรแกรม 

   ระยะท่ี 4 : การน าไปใช้ 

กิจกรรมต่างๆ ในระยะการน าไปใช้จะเก่ียวข้องกับการสร้างระบบ การ
ทดสอบและติดต้ังระบบ โดยมีจุดประสงค์หลักที่ไม่ใช่มีแค่เพียงการสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้มี
ความน่าเชื่อถือและตอบสนองฟังก์ชันการท างานทางธุรกิจตามหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์
เท่านั้น แต่จะต้องรวมถึงความม่ันใจว่าผู้ใช้ระบบทุก ๆ คนได้ผ่านการฝึกอบรมใช้งาน สารสนเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรดังที่ได้คาดหวัง ทั้งแม่กิจกรรมล าดับก่อน ๆ แผนการด าเนินงานมาแล้วใน
ระยะนี้เพ่ือน าไปสู่ระบบที่ใช้งานได้จริงในที่สุด 

การสร้างระบบจัดเป็นขั้นตอนแรกของระยะนี้โดยระบบที่สร้างขึ้นจะได้รับ
การทดสอบเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าสามารถด าเนินงานตรงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรม การแปลงข้อมูล ซ่ึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส าคัญไม่น้อยเลยทีเดียว การแปลงข้อมูลจาก
ระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ ขั้นเม่ือระบบได้รับ การติดต้ัง เพ่ือใช้งานทดแทนระบบเดิม ต้องตัดสินใจว่า
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จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนระบบด้วยวิธีใด เช่น จะปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการน าระบบใหม่มาใช้แทนระบบ
เดิมโดยทันที หรือจะเลือกวิธีการปรับเปลี่ยนแบบคู่ขนาน ซ่ึงขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและความเหมาะสม 

เม่ือระบบใหม่ถูกใช้งานมาระยะหนึ่ง ก็จะต้องท าการประเมินผลระบบ
ภายหลังการติดต้ัง เพ่ือประเมินการท างานของระบบใหม่ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ความคาดหวังหรือไม่ อย่างไร และมีส่วนใดจ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับแต่งเพ่ิมเติม 

บทสรุปเก่ียวกับกิจกรรมในระยะการน าไปใช้ 
1.  การเขียนโปรแกรม 
2.  การทดสอบระบบ 
3.  การแปลงข้อมูล 
4.  การติดต้ังระบบ 
5.  การจัดท าเอกสารระบบ 
6.  การฝึกอบรมและสนับสนุนผู้ใช้ 
7.  การทบทวนและประเมินผลระบบภายหลังการติดต้ัง  

 ระยะท่ี 5 : การบ ารุงรักษา 

ตามปกติแล้วระยะการบ ารุงรักษาจะไม่ถูกน าเข้าไปรวมไว้ในขั้นตอนของ 
SDLC จนกว่าระบบได้รับการติดต้ังและใช้งานแล้ว ส าหรับระยะนี้จะใช้เวลายาวนานที่สุดเม่ือเทียบ
กับระยะอ่ืนๆ  เนื่องจากระบบจะต้องได้รับการบ ารุงรักษาตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน โดยสิ่งที่
คาดหวังขององค์กรก็คือระบบสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
อนาคตได้ ดังนั้นในช่วงระยะของการบ ารุงรักษา สามารถเพ่ิมเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้กับระบบได้ คุณสมบัติใหม่ ๆ เหล่านี้  อาจมาจากความต้องการของผู้ใช้เอง 
เช่น ผู้ใช้เพ่ิมค้นพบข้อผิดพลาดจากระบบ ซ่ึงจะต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงการร้องขอให้
เขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากนี้แรงกดดันที่มาจาก
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ก็จัดเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้องค์กรต้องหันมาปรับปรุงระบบให้สามารถ
รองรับคุณสมบัติใหม่ ๆ มากขึ้นเพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 
บทสรุปเก่ียวกับกิจกรรมในระยะการบ ารุงรักษา 

1. การบ ารุงรักษาระบบ 
2. การเพ่ิมเติมคุณสมบัติใหม่ๆเข้าไปในระบบ 
3. การสนับสนุนงานผู้ใช้ 
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2.4  ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.4.1  อินเทอร์เน็ตและเว็บ 

          ค าว่ า Internet  มา จา กค าว่า  Internetwork ซ่ึงก็ คือกา รเชื่อมต่อเครือข่า ย

คอมพิวเตอร์ต้ังแต่สองเครือข่ายขึ้นไป ในขณะที่ World Wide Web หรือเว็บ ก็เป็นหนึ่งในบริการ

ของอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ส าหรับการเข้าถึงหน้าเว็บที่มีอยู่จ านวนนับพันล้านบน

อินเทอร์เน็ตนั้น จะเป็นเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นจากภาษา HTML ที่สามารถบรรจุได้ทั้งข้อความ รูปภาพ 

เสียง วีดีโอ และวัตถุอ่ืน ๆ ตลอดจนไฮเปอร์ลิงก์ที่อนุญาตให้ผู้ ใช้คลิกเข้าไปเพ่ือกระโดดข้ามไปยังหน้า

เว็บอ่ืน ๆ ได้อย่างง่ายดายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน

ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก จนท าให้เกิดธุรกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การบริการ

ฝาก/ถอน/โอน เงินผ่าน ธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ การจ่าย ค่าสาธารณูปโภค การใช้จดหมา ย

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือติดต่องาน รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานด้านการศึกษา สืบค้นความรู้วิชาการ 

งานวิจัย และความบันเทิง เป็นต้น อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ และด้วยศักยภาพการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมการสื่อสารทั่ว

โลกนี้เอง จึงเกิดธุรกรรมต่าง ๆ มากมายที่เหล่าผู้บริโภคทั้งหลายสามารถใช้บริการต่าง ๆ ผ่าน

อินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการฝาก/ถอน/โอนเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การจ่ายค่า

สาธารณูปโภค การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือติดต่องาน รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานสืบค้น

ความรู้วิชาการ งานวิจัย และความบันเทิง เป็นต้น (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2557, หน้า 316 -317)  

     อินเทอร์เน็ตประกอบด้วยจ านวนโหนด (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์) ที่ เชื่อมต่อถึงกันนับ

ล้านโหนดทั่วโลก เป็นเครือข่ายที่มีความหลากหลาย ดังนั้นอุปกรณ์อย่างเราเตอร์ จึงถูกน ามาใช้เพ่ือ

การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายด้วยกัน เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ส าคัญของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถูก

น ามาใช้ก าหนดเส้นทางบนเครือข่าย นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นั้น ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก็

ตาม เกตเวย์ ถูกน ามาใช้งานเพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีระบบแตกต่างกันสามารถสื่อสารร่วมกันเป็น

เครือข่ายเดียวกันได้ 

     การใช้งานอินเทอร์เน็ต จ าเป็นต้องมีบริษัทที่ถูกก่อต้ังขึ้นมาเพ่ือเป็นผู้ให้บริการทาง

อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า ISP (Internet Service Provider) ซ่ึงบริษัทดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการ
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เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เราสามารถเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีการประมาณผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีอยู่กว่า 1.8 พันล้านคนทั่วโลก ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานหลากหลาย เช่น อีเมล์   

การรับส่งข้อความ ติดตามข่าวสาร ซ้ือขายสินค้า การสืบค้นงานวิจัย และความบันเทิงต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ  

     อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใช้หมายเลขไอพีในการบ่งชี้ถึงต าแหน่งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้า

กับเครือข่าย ในขณะเดียวกันก็จะใช้โพรโทคอล TCP ในการน าส่งข้อมูล เพ่ือให้เกิดความม่ันใจใน

ข้อมูลที่ส่งไปถึงปลายทางอย่างแน่นอน ซ่ึงคล้ายกับระบบโทรศัพท์ท่ีสื่อสารทางเสียงบนโครงข่าย

สาธารณะ แนวคิดพ้ืนฐานอันส าคัญกับการท าความเข้าใจในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะมีอยู่ 3 หัวข้อ

หลักๆ ด้วยกันคือ (1) แพ็กเก็ตสวิตชิ่ง (2) โพรโทคอล TCP/IP และ (3) การประมวลผลแบบ

ไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์  

     อินเทอร์เน็ตประกอบด้วยจ านวนโหนด (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์) ที่ เชื่อมต่อถึงกันนับ

ล้านโหนดทั่วโลก เป็นเครือข่ายที่มีความหลากหลาย ดังนั้นอุปกรณ์อย่างเราเตอร์ จึงถูกน ามาใช้เพ่ือ

การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายด้วยกัน  

     การใช้งานอินเทอร์เน็ต จ าเป็นต้องมีบริษัทที่ถูกก่อต้ังขึ้นมาเพ่ือเป็นผู้ให้บริการทาง

อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า ISP (Internet Service Provider) ซ่ึงบริษัทดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เราสามารถเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีก ารประมาณผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีอยู่กว่า 1.8 พันล้านคนทั่วโลก ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานหลากหลาย เช่น อีเมล์        

ส่งข้อความ ติดตามข่าวสาร ซ้ือขายสินค้า งานวิจัย และความบันเทิงต่าง ๆ ที่ส าคัญ อินเทอร์เน็ตเป็น

เครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ และอินเทอร์เน็ตก็ได้เตรียมโครงสร้าง

พ้ืนฐานส าหรับการปฏิรูปทางการค้า การวิจัย และวัฒนธรรม โดยค าว่า Internet  มาจากค าว่า 

Internetwork ซ่ึงก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้ังแต่สองเครือข่ายขึ้นไป ในขณะที่ World 

Wide Web หรือเว็บ ก็เป็นหนึ่งในบริการของอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ส าหรับการ

เข้าถึงหน้าเว็บที่ มีอยู่จ านวนนับพันล้านบนอินเทอร์เน็ตนั้น จะเป็นเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นจากภาษา 

HTML ที่สามารถบรรจุได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ และวัตถุ อ่ืนๆตลอดจนไฮเปอร์ลิงก์ที่

อนุญาตให้ผู้ใช้คลิกเข้าไปเพ่ือกระโดดข้ามไปยังหน้าเว็บอ่ืน ๆ ได้อย่างง่ายดาย 

     อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใช้หมายเลขไอพีในการบ่งชี้ถึงต าแหน่งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้า

กับเครือข่าย ในขณะเดียวกันก็จะใช้โพรโทคอล TCP ในการน าส่งข้อมูล เพ่ือให้เกิดความม่ันใจใน
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ข้อมูลที่ส่งไปถึงปลายทางอย่างแน่นอน ซ่ึงคล้ายกับระบบโทรศัพท์ท่ีสื่อสารทางเสียงบนโครงข่าย

สาธารณะนั่นเอง แนวคิดพ้ืนฐานอันส าคัญกับการท าความเข้าใจในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะมีอยู่ 3 

หัวข้อหลักๆ ด้วยกันคือ (1) แพ็กเก็ตสวิตชิ่ง (2) โพรโทคอล TCP/IP และ (3) การประมวลผลแบบ

ไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีวิวัฒนาการและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมายาวนาน

แล้วก็ตาม แต่แนวคิดหลักทั้งสามก็ยังถือเป็นหัวข้อหลักที่เก่ียวข้องกับวิธีการท างานของอินเทอร์เน็ต

ในทุกวันนี้ และยังเป็นรากฐานส าคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในยุคหน้าด้วย (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 

2557, หน้า 316-317) 

     อินเทอร์เน็ตและเว็บก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์และโปรแกรมประยุกต์ใหม่ ๆ มากมาย           

(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2557, หน้า 330-334) อันประกอบด้วย  

    2.4.1.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)  

           อีเมล์จัดเป็นแอปพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยมี

ประมาณว่าบัญชีอีเมล์ของผู้ใช้ทั่วโลก มีกว่า 2.9 พันล้านบัญชีด้วยกัน อีเมล์จะใช้ชุดโพรโทคอลที่

สามารถบรรจุข่าวสารต่างๆ ที่ผู้ส่งสามารถส่งให้ผู้รับได้ตามต้องการ และด้วยอีเมล์มีความยืดหยุ่นสูง

และมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูล ปัจจุบันจึงถูกน ามาใช้สื่อสารเพ่ืองานธุรกิจต่างๆ มากกว่าการใช้

โทรศัพท์และโทรสาร ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถแนบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรูปภาพ 

เสียง และวีดีโอคลิปไปพร้อมกับอีเมล์ได้อีกด้วย 

2.4.1.2  การส่งข่าวสารแบบทันทีทันใด (Instant Messaging : IM) 

             การออนไลน์ เพ่ือการสื่อสารระหว่างบุ คคลอีกรู ปแบบหนึ่งที่ มีอัตรากา ร

เจริญเติบโตที่รวดเร็ว นั่นก็คือ การส่งข่าวสารแบบทันใดทันที ท าให้ผู้สื่อสารสามารถสนทนากันใน

ลักษณะแบบเรียลไทม์ (Real Time) นอกจากนี้ ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสนทนากับเพ่ือน

ร่วมงานแบบเป็นกลุ่ม หรือประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ โดยเฉพาะระบบ IM ในยุคปัจจุบัน นอกจาก

จะสื่อสารด้วยข้อความเป็นหลักแล้ว ยังสามารถแทรกคลิปหรือรูปภาพแนบไปพร้อมกับข่าวสารที่

ส่งไป เพ่ือปร ะชุมร่วมกัน  ตัวอย่ างระบบ  IM  เช่น  Mircrosoft’s Windows Live Messenger, 

Yahoo Messenger และ Google Talk เป็นต้น 

2.4.1.3  เครื่องมือค้นหา (Search Engines) 

            เครื่องมือค้นหา จัดเป็นอีกอย่างแอปพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมสูง 

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้มากทีเดียว อีกทั้งยังจัดเป็นกลยุทธ์ส าคัญส าหรับอี
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คอมเมิร์ซ การท างานของเครื่องมือค้นหาก็คือ จะค้นหาและแสดงเว็บเพจหรือลิสต์ รายการแหล่งที่ต้ัง

ของหน้าเว็บต่างๆ ด้วยการจับคู่กับค าส าคัญให้ตรงมากที่สุดที่ผู้ใช้ระบุลงไป ตัวอย่างเครื่องมือค้นหาที่

นิยม เช่น Google, Yahoo และ Ask.com เป็นต้น 

2.4.1.4  ตัวแทนความฉลาด (Intelligent Agents) 

            ตัวแทนความฉลาด หรือที่มักเรียกกันสั้น ๆ ว่า “บอท (Bot)” เป็นซอฟต์แวร์ที่

ถูกสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมหรือคัดกรองข้อมูลเก่ียวกับหัวเรื่องต่าง  ๆ ที่ มีความเป็นเฉพาะ และจะ

แสดงผลรายการที่ ค้นหาได้ในรูปแบบผลการจัดอันดับ เช่น ให้จัดอันดับเรียงตามราคา หรือตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด ซอฟต์แวร์ใน รูปแบบของตัวแทนความฉลา ดนั้น ถือเป็ นหลักการของระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการ

เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจุบัน ตัวแทนความฉลาดเป็นเทคโนโลยีที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ืองาน

ธุรกิจมากขึ้น เช่น มีบอทจ านวนไม่น้อยที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ท างานหรือสังเกตการณ์งานใดงานหนึ่ง

เป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะการน าไปใช้เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเว็บ  

2.4.1.4  เว็บบอร์ดและการแชท (Webboard and Chat) 

               เว็บแอปพลิเคชั่นในอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยก็คือ เว็บบอร์ด 

แม้ว่าจะมิใช่เป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ก็ตาม เว็บบอร์ดอาจถูกจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการส าหรับ

บริษัท เพ่ือใช้เป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าในการตอบข้อซักถามเก่ียวกับสินค้าและบริการ ในขณะ

ที่เว็บบอร์ดบางแห่งจัดต้ังในรูปแบบสาธารณะหรือจัดต้ังขึ้นเฉพาะเหล่าสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น 

ส าหรับการใช้งานเว็บบอร์ดผู้ใช้หรือสมาชิกจะสามารถโพสต์กระทู้ถามและตอบกระทู้รวมถึงเข้าไป

อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ของกระทู้แต่ละหัวข้อ 

               หากสนทนากันในรูปแบบของการแชทจะมีความแตกต่างจากเว็บบอร์ดใน

ขณะเดียวกันการแชทจะมีความคล้ายคลึงกับระบบ IM ที่ผู้ ใช้สามารถสนทนาระหว่างกันผ่าน

คอมพิวเตอร์ในลักษณะเรียลไทม์อย่างไรก็ตามสิ่งที่แชทแตกต่างจาก  IM ก็คือ IM มักถูกน ามาใช้เพ่ือ

สื่อสารระหว่างคน  2 คนโดยเฉาพะกับคนรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลภายใน

ครอบครัวแต่การแชทสามารถสนทนากับผู้คนสาธารณะทั่วไปที่ มาจากทุกหนแห่งซ่ึงปกติผู้ใช้จะ

ล็อกอินเข้าไปยัง“Chat Room”เพ่ือสนทนากับผู้คนที่อยู่ภายในห้องแชทดังกล่าวตัวอย่างระบบการ

แชท เช่น IRC, Jabber, Yahoo และMSN เป็นต้น 
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2.4.1.5  สื่อแบบสตรีมม่ิง(Streaming Media) 

            สตรีมม่ิงเป็นเว็บถ่ายทอดสดซ่ึงในอดีตการที่ เราจะชมสื่อวิดีโอใด ๆ ก็ตาม จะต้อง

ใช้วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดมาเก็บไว้ที่เครื่องแล้วจึงค่อยเปิดดูไฟล์วิดีโอดังกล่าวซ่ึงหากเป็นไฟล์

ขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ชมกันแต่ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ที่ปัจจุบันมีความเร็วสูงและมีการขยายแบนด์วิธให้มีขนาดใหญ่ขึ้นการชมวิดีโอแบบสตรีมม่ิงจึงเป็นอีก

แนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงโดยผู้ใช้สามารถชมวิดีโอผ่านเว็บได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์

ทั้งหมดเหมือนแต่ก่อนและในขณะที่เราชมวิดีโออยู่ข้อมูลก็จะถูกทยอยส่งเข้ามาเป็นกระแสอย่าง

ต่อเนื่องส าหรับเว็บบริการสื่อสตรีมม่ิงที่ได้รับความนิยมก็คือ YouTube นอกจากนี้สื่อแบบสตรีมม่ิงยัง

มักถูกน าไปใช้เพ่ือการโฆษณาสินค้ารวมถึงการน าไปใช้กับระบบอีคอมเมิร์ซมากขึ้น 

2.4.1.6  คุกก้ี (Cookies) 

            คุกก้ีเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้โดยเว็บไซต์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้

โดยในขณะที่ผู้เยี่ยมชมได้แวะเข้ามายังเว็บไซต์ทางเว็บไซต์จะมีการส่งไฟล์ข้อความขนาดเล็กไปเก็บไว้

ในคอมพิวเตอร์ฝั่งผู้ใช้ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเรียกว่าคุกก้ีนั่นเองประโยชน์คือท าให้การชมเว็บไซต์ในครั้ง

ต่อไปสามารถโหลดข้อมูลได้เร็วขึ้นจากการดึงข้อมูลในคุกก้ีมาใช้งานไฟล์คุกก้ีสามารถบรรจุข้อมูลใด ๆ 

ก็ได้ตามที่นักออกแบบเว็บไซต์ได้ระบุลงไปไม่ว่าจะเป็นรหัสลูกค้าหน้าเว็บท่ีเข้าเยี่ยมชม รายการสินค้า

ที่ลูกค้าเข้าไปดูและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อเว็บไซต์นั้น ๆ คุกก้ีมี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้เพราะว่าเว็บไซต์จะรู้จักข้อมูลผู้ใช้ต่อเม่ือมีการกลับมายังเว็บไซต์อีกครั้งท าให้ไม่ต้อง

ร้องขอให้ผู้ ใช้หรือลูกค้าต้องลงทะเบียนหรือต้องรายงานตัวใหม่อีกครั้งซ่ึงถือเป็นการอ านวยความ

สะดวกและเพ่ือให้การเข้าถึงหน้าเว็บรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในคุกก้ีทางเว็บไซต์ยัง

สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการออนไลน์ของบุคคลผู้นั้นและน ามาใช้เป็น

ช่องทางในการเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงตามแต่ละบุคคลซ่ึงถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการตลาด

บนเว็บอย่างอีคอมเมิร์ซ 

2.4.1.7 WEB 2.0 และงานบริการต่างๆ 

           ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการขยายตัวมากขึ้นก่อให้เกิดการ

บริการต่าง ๆ มากมายตามมาความสามารถใหม่ๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้กลายเป็นพ้ืนฐานให้กับรูปแบบ

การด าเนินธุรกิจแบบให ม่ๆเช่น กันตัวอย่างเช่นการบริการเก่ียวกับดิจิตอลคอนเท็ นต์ (Digital 

Content) ซ่ึงก็คือสารสนเทศแบบดิจิตอลที่อาศัยระบบสื่อสารดิจิตอลเป็นช่องทางส าคัญในการท า
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ธุรกิจด้วยการแสดงเนื้อหาผ่านสื่ออุปกรณ์ดิจิตอลได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือเครื่องพีดีเอหรือสมาร์ทโฟนที่ส าคัญนวัตกรรมเหล่านี้ มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมาก

ก่อให้เกิดชุมชนหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่มีบทบาทส าคัญต่อภาคสังคมและภาค

ธุรกิจโดยรวมไม่น้อยเลยทีเดียวที่ส าคัญการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคนี้คงมิใช่เป็นการสื่อสารทางเดียว

หรือใช้งานเพ่ือเพียงส่งอีเมล์ การแชทการค้นหาข้อมูลเว็บบอร์ดและการดาวน์โหลดโปรแกรมเท่านั้น

แต่รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนในยุคนี้ได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค  WEB 2.0 ส่งผลต่อพฤติกรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับอดีตกล่าวคือผู้คนในยุคนี้มักใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ือแบ่งปันข่าวสารกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบของเว็บบล็อกวิกิการแบ่งปัน

รูปภาพตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และการกระจายข่าวสารภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซ่ึงก็มี

เว็บท่ีเปิดบริการมากมายเช่น Twitter, Facebook และ LINE เป็นต้น 

2.4.1.8 Voice over IP (VoIP) 

           ปกติแล้วเรามักใช้โทรศัพท์เพ่ือการสื่อสารระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบ

พ้ืนฐานตามบ้านพักอาศัยหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ึงหากเป็นการสื่อสารภายในประเทศก็คงไม่ใช่ปัญหา

แต่หากต้องการสื่อสารข้ามประเทศอยู่บ่อย ๆ ซ่ึงบางองค์กรต้องสื่อสารกับลูกค้าที่อยู่คนละประเทศ

ซ่ึงกรณีดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงส าหรับการโทรข้ามประเทศที่จะคิดตามระยะทางและเวลา

ที่ใช้งานเป็นส าคัญ 

            ครั้นเม่ือเทคโนโลยี VoIP ได้พัฒนาขึ้นมาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ เปิดโอกาสให้

ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยระบบ VoIP ด้วยการรับส่งข้อมูลชนิดเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ มีการ

วางโครงสร้างพ้ืนฐานไว้อยู่แล้วดังนั้นคู่สนทนาจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนหรือจะใช้เวลาในการสนทนา

ยาวนานเท่าไรไม่ใช่สิ่งที่ ต้องไปกังวลอีกต่อไปเพราะจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกันเหมือนกับการใช้

งานอินเทอร์เน็ต 

2.4.1.9  อีคอมเมิร์ซ (Electronic Commerce) 

            อีคอมเมิร์ซเป็นการด าเนินธุรกรรมทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับ

กระบวนการซ้ือสินค้าขายสินค้าการจัดส่งสินค้าและการแลกเปลี่ยนสินค้า /บริการผ่านเทคโนโลยีที่

เรียกว่าเว็บ และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เรียกว่า “เว็บ” นั้นได้น ามาสู่การขยายตัวและด้วยเทคโนโลยี

เว็บที่มีอยู่มากมายได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีพรวมถึง

พฤติกรรมการบริโภค ผู้คนยุคนี้แทบจะขาดเว็บไม่ได้เลยเพราะแต่ละคนล้วนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่
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ว่าจะเป็นการท่องเว็บเพ่ือการศึกษาการท างานการท าธุรกรรมกับธนาคาร และการค้นคว้าวิจัยอีกทั้ง

เว็บยังได้สร้างตลาดการค้าไปยังผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่ วโลกซ่ึงกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้ไม่จ าเป็น ต้องเป็ น

ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์เสมอไป 

2.4.2  ภาษา PHP  

       ภาษา PHP สร้างขึ้นประมาณกลางปี ค.ศ.1994 เป็นภาษาสคริปต์และเป็นโปรแกรม

ที่ท างานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งสามารถใช้งานร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้หลาย ๆ แพลตฟอร์มบน

ระบบปฏิบัติการ มักใช้ในการพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ PHP สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://php.net   

 PHP ในสมัยก่อนย่อมาจาก Personal Home Pages แต่ในปัจจุบัน PHP มาจากค าว่า คือ 

Hypertext Preprocessor  ถู กพัฒ นา ขึ้น โดย  Danish Greenlander Rasmus Lerdorf (Spark 

Forme, 2014   p. 5) และยังสามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลมากมาย (Janet Valade, 2004 p. 

12) อาทิ เช่น  dBase, Informix, Ingres, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, mSQL, MySQL, 

Oracle และ Sybase อีกทั้ง PHP มีความสามารถมากมาย (อนรรฆนงค์  คุณมณี, 2555 หน้า 7) 

ดังนี้ 

        1.  สร้างฟอร์มโต้ตอบ หรือ รับ-ส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้  

        2.  แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างโค้ดภาษา HTML ได้ทันที 

        3.  สนับสนุนการติดต่อกับโปรโตคอลได้หลากหลาย 

        4.  สามารถท างานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ 

        5.  เป็นโอเพนซอร์ส สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี 

        6.  ใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ 

        7.  ใช้งานได้กับเบราว์เซอร์ทุกตัว 

        8.  ภาษาสคริปต์ใช้ค าสั่งที่เข้าใจง่าย 

       9.  ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูล (File System) ได้ดี 

        10.  มีฟังก์ชันที่จัดการกับข้อมูลตัวอักษร และการประมวลผลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        11.  ใช้ร่วมกับค าสั่ง XML ได้ทนัที 

กระบวนการท างานของภาษา PHP จะมีการท างานอยู่สองฝั่ง คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่ ง

ไคลเอนต์ โดยกระบวนการท างานจะเริ่มจากฝั่งไคลเอนต์มีการร้องขอข้อมูลมายังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึง ฝั่ง

http://php.net/
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เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าที่ อ่านค าร้องขอแล้วค้นหาเพจที่ถูกร้องขอ เม่ือพบก็จะพิจารณาว่าเพ จนั้น

สามารถถูกประมวลผลจากฝั่งไคลเอนต์ได้หรือไม่ เช่น ถ้าเพจนั้นคือ เพจ HTML เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่ง

เพจดังกล่าวไปยังไคลเอนต์ เพ่ือให้เว็บเบราว์เซอร์แปลและประมวลผล แล้วน าผลลัพธ์ท่ีได้ไปแสดงบน

เว็บเบราว์เซอร์ 

 ในการเขียน PHP จ าเป็นที่จะต้องมีการติดต้ังซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน (เจริญศักด์ิ รัตนวราห 

และฐิสันต์  ทิพย์ศุภธนนท์, 2554 หน้า 5) กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. PHP Interpreter เป็นส่วนที่มีหน้าที่แปลค าสั่ง PHP ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา ซ่ึงสามารถ

ที่จะหาข่าวสารและอัพเดทเวอร์ชันได้ที่เว็บไซต์ http://www.php.net 

 2. Web Server คือโปรแกรมที่ท างานอยู่บนเครื่องฝั่งเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ (Server Host) ท า

หน้าที่ในการรับค าสั่งการร้องขอของผู้ใช้บริการจากฝั่งไคลเอนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทาง 

Web Browser หลังจาก Web Server รับค าร้องและประมวลผลแล้ว โดยการประมวลผลอ่านจะ

เป็นการค านวณค้นหา หรือวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จะถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้บริการโดย

แสดงผลใน Web Browser ฝั่งไคลเอนต์ ตัวอย่าง Web Server ที่นิยมใช้ได้แก่ IIS และ Apache 

เป็นต้น 

 3. Web Browser เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูเอกสารในระบบอินเทอร์เน็ต ปกติแล้ว

หากเราต้องการข้อมูลใด ๆ ก็ตาม เราจะต้องเข้าไปสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์

ของเราที่ใช้บริการจะเป็น Client และเครื่องที่ให้บริการในการค้นหาจะเรียกว่า Server ในระบบ

อิน เทอร์เน็ตที่ เป็น เวิลด์ไวด์เว็บ Web Browser นั้นจะต้องเชื่อมต่อไปที่ Web Server หรืออาจ

เรียกว่า Host เพ่ือขอข้อมูลในการใช้งานต่าง ๆ ข้อดีของ Web Browser ก็คือ สามารถดูเอกสาร

ภายใน Web Server ได้อย่างสวยงาม มีการแสดงข้อความ รูปภาพ และระบบมัลติมีเดียต่าง ๆ ท าให้

การดูเอกสารบนหน้าเว็บมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมก 

นอกจากนี้ Web Browser ที่นิยมใช้ก็มีอยู่มากมาย เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Safari, Google Chrome และ Opera เป็นต้น 

 4. Editor โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็น Text Editor ซ่ึงจะใช้โปรแกรมส าหรับเขียนค าสั่ง

ต่าง ๆ หรือรายละเอียดของข้อมูลที่เราต้องการจะน าเสนอลงไป และบันทึกไฟล์เพ่ือน าไปใช้แสดงผล 

เช่น Edit Plus, Adobe Dreamweaver และ FrontPage เป็นต้น 

http://www.php.net/
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 5. Database หมายถึง การรวบรวมชุดของข้อมูลต่าง ๆ ที่ มีความเก่ียวข้อง กันเป็ น

เรื่องราวเดียวกันมาไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นชุดข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษา หรือฐานข้อมูลวิชา

เรียนเป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการบันทึกข้อมูลโดยผู้ใช้ หรือบางข้อมูลอาจจะได้มาจากการ

ประมวลข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลกลับเก็บไว้ท่ีต าแหน่งที่ต้องการ 

 6. Database Management System หมา ยถึ งซอฟต์แวร์ที่ ดู แ ลจั ดการ เก่ี ย ว กับ

ฐานข้อมูล โดยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั้งในด้านการสร้าง การปรับปรุงแก้ไข การเข้าถึงข้อมูล 

และการจัดการเก่ียวกับระบบแฟ้มข้อมูล เช่น phpMyAdmin 

 2.4.3  ฐานข้อมูล MYSQL 

       โปรแกรม XAMPP เป็นยูทิลิ ต้ีอีกตัวท่ีช่วยในการจัดการฐานข้อมูล  MySQL ซ่ึงถูก

พัฒนาต่อจาก Appserv ท าหน้าที่แทนการใช้ค าสั่งภาษา SQL ซ่ึงมีหลักการท างานคล้ายกับ 

Appserv และยังเป็นการจ าลองเซิร์ฟเวอร์  จะช่วยให้การท างานมีความสะดวกยิ่งขึ้น  เข้าใจง่าย โดย

สามารถท าการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง แก้ไขข้อมูล ลบตาราง และน าข้อมูลออกไปใช้งาน

ภายนอกได้ และที่ส า คัญโปรแกรม XAMPP เป็นโปรแกรม Open Source ที่สามารถดาวน์โหลดมา

ใช้งานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.php.net ซ่ึงจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน ซ่ึง XAMPP เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีเครื่องมือรองรับการใช้งานช่วยใน

การจัดการข้อมูลให้มีความสะดวก ง่ายต่อการจัดการฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสร้างตารางในฐานข้อมูล 

เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และน าข้อมูลออกไปใช้งานรวมถึงการติดต่อกับภาษาที่ใช้งานบนเว็บ

แอปพลิเคชัน 

 2.4.4  โปรแกรม Dreamweaver 

           โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจแบบ

เสมือนจ ริง ที่ มีความสามารถ  มีประสิ ทธิภา พสูง ใช้งานง่าย  เป็น โปรแกรมที่ใช้ในการสร้า ง            

การออกแบบ การเขียนโปรแกรม บริหารจัดการเว็บไซต์และเว็บแอพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วยลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้

เครื่องมือที่ มีอยู่ในโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย มีฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดวางข้อความ รูปภา พ 

ตาราง ฟอร์ม วีดีโอ และเครื่องมืออ่ืนๆ ได้ตามความต้องการอย่างสวยงาม โดยไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์

ที่ยุ่งยากผู้พัฒนาเว็บไซต์ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในด้านภาษาและการจัดการฐานข้อมูลก็สามารถสร้าง

เว็บไซต์ได้ โดยสามารถ  แก้ไข HTML ส าหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับการ

ควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเข้า ด้วยกันแบบนี้ 

http://www.php.net/
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ท าให้ ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากโปรแกรมอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน Dreamweaver 

สามารถท างานกับภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนามิค ซ่ึงมีการใช้ HTML เป็นตัว

แสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึงการจัดการฐานข้อมูล

ต่าง ๆ อีกด้วย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

      โดยความสามารถของโปรแกรม Dreamweaver สามารถสรุปได้ดังนี้ 
      2.4.4.1  สนับสนุนการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

หมายความว่า เว็บที่เราเขียนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกับเว็บเพจจริง ๆ ช่วยให้
เราเขียนเว็บเพจง่ายขึ้น ไม่ต้องเขียน Code HTML เอง 

      2.4.4.2  มีเครื่องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุ่นสูง 
      2.4.4.3  สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่าง ๆ ทั้งฝั่ง Client และ Server เช่น Java, ASP, 

PHP, CGI, VBScript 
      2.4.4.4  มีเครื่องมือในการ Upload หน้ าเว็ บเพจไปที่ เครื่อง Server เพ่ือท ากา ร

เผยแพร่งานที่เราสร้างในอินเทอร์เน็ต โดยการส่งผ่าน FTP หรือ โดยการใช้โปรแกรม FTP ภายนอก
ช่วย เช่น WS FTP 

      2.4.4.5  รองรับมัลติมีเดีย เช่น การใส่เสียง, การแทรกไฟล์วิดีโอ , การใช้งานร่วมกับ
โปรแกรม Flash , Fireworks 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

กรกมล   ซุ้นสุว รรณ และคณะ. (2560). ได้ ศึกษาเรื่ อง  การ พัฒ นาร ะบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านควนน้ าใส จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านควน
น้ าใส จังหวัดสตูล โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส ร่วมกับการ โปรโมทเว็บไซต์ ผลการวิจัย
พบว่า ระบบสามารถเพ่ิมช่องทางในการจัดจ้าหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ และสามารถเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านควนน้ าใสได้และจาก การประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจที่มีต่อระบบจากสมาชิกในกลุ่ม อยู่ในเกณฑ์ดี 

จักรกฤษณ์ หม่ันวิช า และคณะ. (2559). ได้ศึกษา เรื่อ ง การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบและสร้าง
ต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
กลุ่มสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ซ่ึงเป็นการพัฒนาจากความต้องการของผู้น ากลุ่มสินค้า
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กระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ส าหรับการใช้งานเว็บไซต์ประกอบด้วย  3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ผู้ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าชมเว็บไซต์เลือกซ้ือสินค้าและตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 2) กลุ่มผู้น าแม่บ้านเกษตรกรบ้านทะเลน้อย และ 3) ผู้ ดูแลระบบ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลต่างๆ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ จากการประเมินจากผู้ใช้ จ า นวน 55 คน พบว่า 
ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดับปานกลางถึงดี ผู้ใช้บริการ และผู้น ากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านทะเลน้อย มีความพึงพอใจ ด้านความสวยงามและความเข้าใจง่ายของการใช้
งานเว็บไซต์อยู่ในระดับปานกลางถึงดี 

เนตรดา ว  โทธรั ตน์  และคณะ. (2554). ได้ ศึกษา เรื่อ ง กา รพัฒ นา ระบบพาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีทอผ้าสายฝน ต าบลก่ิว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดย

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research) 

โดยให้ชุมชนได้แสดงถึงความคิดเห็น ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ร่วมกัน เพ่ือศึกษาศักยภาพการเตรียม

ความพร้อมสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีทอผ้าลายสายฝนบ้านก่ิว อ าเภอแม่ทะ จังหวัด

ล าปาง  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ สมาชิกกลุ่มสตรีผู้ทอผ้าลายสายฝน จ านวน 11 คน โดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ

สร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีเสวนา การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การสังเคราะห์ข้อมูล

ร่วมกันของทีมนักวิจัย และสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าลายสายฝนบ้านก่ิว โดยใช้การบันทึกภาพวิดีโอ

ระหว่างการจัดเวทีเสวนา การบันทึกภาพนิ่งเพ่ือบันทึกการร่วมกิจกรรม การบันทึกเทปการสัมภาษณ์

เชิงลึกและแบบสอบถามรูปแบบการประกอบการของกลุ่ม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็น

ดังต่อไปนี้  คือ ความต้องการน าเสนอสินค้า รูปแบบวิธีการสั่งซ้ือสินค้า วิธีการขนส่งสินค้าและการ

ช าระเงิน เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลในสถิติร้อยละและค่าฐานนิยม ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า   

กลุ่มสตรีทอผ้าลายสายฝนบ้านก่ิวมีความต้องการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการเพ่ิมช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจของกลุ่ม ต้องการให้ที ม

ผู้วิจัยพัฒนาระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ที่ เน้นการน าเสนอข้อมูลของกลุ่มให้เป็นที่ รู้จักอย่าง

แพร่หลายและการน าเสนอขายสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ต้องการให้กลุ่ม

ลูกค้าใช้รูปแบบการสั่งซ้ือและการช าระเงินสดโดยตรง ตลอดจนการโอนช าระเงินค่าสินค้าในชื่อบัญชี

ธนาคารกลุ่มสตรีทอผ้าลายสายฝน เนื่องจากยังขาดความเข้าใจและความพร้อมส าหรับรูปแบบการ

สั่งซ้ือและการช าระเงินออนไลน์ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ 



37 
 

ปาทิตตา  สุขสมบูรณ์ และคณะ. (2556). ศึกษาเรื่อง การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่

ปร ะชา คมเศรษฐ กิจ อาเซียน  (Asean Economics Community) หรื อ  AEC ในปี  2560 โดย

เป้าหมายเพ่ือสร้างตลาดรวมทั้งฐานการผลิตเดียวกัน และแสวงหาผลปร ะโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 

การท าธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถอยู่รอดได้ในเวทีอาเซียนคือ 

ธุรกิ จการซ้ือขายสิน ค้า และบริการผ่ าน ระบบ เครื อข่ ายอิน เทอร์เน็ตหรือที่รู้ จัก กัน ในนา ม              

“E-commerce” การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจ        

E-commerce เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรคือ

ผู้ประกอบการธุรกิจ E-commerce ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลการวิจัยพบว่า ล าดับ

ความส าคัญของปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจ E-commerce เป็นอันแรกคือ ความรู้ความ

เข้าใจภาษาต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยท าให้เกิดความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ 

3.9750 อันดับที่สองคือ การเปิดเขตการค้าเสรีปลอดภาษี ซ่ึงจะท าให้เกิดอุปสรรคในเรื่องของคู่แข่งที่

เพ่ิมขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.8475 และอันดับที่สามคือ ค่านิยมของประชาชนส่งผลต่อรายได้ของ

ธุรกิจ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7450 

ประดิษฐ์ สมจันทร์ และคณะ.  (2556).ศึกษาเรื่อ ง แนวทางการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนา ต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนา ต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประธานและคณะกรรมการกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ จ าน วน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ความต้องการของคณะกรรมการกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมาะสมกับชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า  1) กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนามีความต้องการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนา ให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น 2) ต้องการช่องทาง
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของตลาดและนามาประยุกต์ให้กับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาตินั้นตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
          รัฐพรรัตน์  งามวงศ์ และคณะ. (2557). ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างคือ 1) ผู้ประกอบการ OTOP และ 2) ลูกค้า
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เป้าหมายที่มาใช้บริการ ณ ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อม่ัน
ตามวิธีการของครอนบาค เท่ากับ 0.89 และ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่    
ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-text และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประเด็นด้านผู้ประกอบการ OTOP พบว่า ความพร้อมและความสามารถของ

ธุรกิจ คือ ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน ผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ =3.72)     
ซ่ึงผู้ประกอบการ OTOP ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
หรือขายสินค้า คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ 2) ประเด็นด้านลูกค้า พบว่า มีความต้องการซ้ือสินค้า 
OTOP ผ่านเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 68.50 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจการเลือกซ้ือสินค้าผ่าน

เว็บไซต์ ผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =  3.82) จึงมีความเป็น ไป ได้ที่จ ะน าระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์   มาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากลูกค้ามี
ความต้องการ ซ้ือสิ นค้า  OTOP ผ่า น เว็ บ ไซต์และผู้ป ร ะกอบการ  OTOP มีความพร้ อมและ
ความสามารถของธุรกิจ  เม่ือพิจารณา ถึงผลการด าเนิ นงานของกิจการเม่ือน าร ะบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะท าให้ทั้งปริมาณขาย ยอดขาย และก าไรเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

สุปราณี ทัพมงคล. (ม.ป.ป.). ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันการแข่งขันธุรกิจการจาหน่ายสินค้าออนไลน์หรือ 
“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (e-Commerce) มีค่อนข้างสูง ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญจึงได้วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์
หนึ่งของการแข่งขันทางการตลาดได้เป็นอย่ างดี  โดยใช้ภาษา  PHP, HTML, Java Script และ 
jQuery ในการเขียนโปรแกรม และใช้  Phpmyadmin บริหารจัดการฐานข้อมูล ผู้ใช้งานระบบจะ
สามารถซื้อขายสินค้า และเปิดร้านค้าเพ่ือขายสินค้าออนไลน์โดยมีพ้ืนที่บนเว็บไซต์เป็นของตนเอง 
สร้างความสะดวกสบายในการบริหารจัดการร้านค้าและการซ้ือขายสินค้าแบบออนไลน์ได้อย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

อุราเพ็ญ  ยิ้มปร ะเสริฐ. (2556). ได้ศึกษาเรื่ อง S-COMMERCE : อน าคตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงการท าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นการพัฒนารูปแบบการค้าแนวใหม่ที่
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่ารูปแบบการค้าด่ังเดิมที่ มักจะต้องผ่านคนกลางหรือตลาดกลาง ประกอบกับ
การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคนี้ เป็นยุคที่ไม่จ ากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตเพียงแบบเดียว 
คืออยู่ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ เพราะการท าธุรกรรมและกิจกรรมในโลกออนไลน์นั้น
สามารถสร้างความหลากหลายในการใช้ชีวิตประจ าวันของแต่ละคนได้ เช่น การเช็คอินหรือการ
ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น (application) ชื่อโฟร์สแควร์ (foursquare) ตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้
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เพ่ือนๆรับรู้ว่าเราอยู่ที่ใด รวมทั้งใส่ข้อความลงไปได้ว่าเราท าอะไรอยู่ หรือการไปกด “ชื่นชอบ (like)” 
บนเฟซบุ๊ค (facebook) เพ่ือวัดความนิยมของข้อความที่เราลงในสื่อเฟซบุ๊คนั้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
การสื่อสารดิจิตอลและสื่อใหม่ (new media) ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดการด าเนินชีวิต การปฏิบัติ 
รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างชัดเจน การพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Commerce : S-Commerce) ในบทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซ่ึงแสดงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เจ้าของธุรกิจน าสื่อ
ออนไลน์มาใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคเพ่ือการกระตุ้นการซ้ือขายสินค้า  

 

 



 

บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการ

ประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

โดยประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.1  การศึกษาความต้องการของระบบ 

3.2  การศึกษาความเป็นไปได้ 

3.3  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

3.4  การพัฒนาระบบ 

3.5  การทดสอบระบบ 

3.6  ระเบียบวิธีการทางสถิติ 

3.1  การศึกษาความต้องการของระบบ 

      การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอ

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ โรงเรียนรอซีดี 

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล และเป็นโรงเรียนที่

ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 110 โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียน

รอซีดีนั้นเป็นโรงเรียนในโครงการประชารัฐที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีผลิตภัณฑ์โครงงานนักเรียนที่

สามารถน ามาขายได้จริง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กับทางครูและนักเรียนของ

โรงเรียนรอซีดี ท าให้ทราบว่าทางโรงเรียนรอซีดีนั้นมีผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่เป็นโครงงานของนักเรียน

เป็นจ านวนมากและเป็นงานฝีมือที่มีคุณภาพสามารถขายได้ ไม่ว่าจะเป็น กล่องทิชชู กล่องใส่ของ

เอนกประสงค์ สร้อยคอ กระดุมติดเสื้อ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่รู้จักเพียงแค่กลุ่มครูในโรงเรียนและ

ชาวบ้านแถวโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไป ท าให้ทางครูและนักเรียนโรงเรียนรอซีดี 

โรงเรียนในโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความต้องการที่จะ
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ได้ระบบสารสนเทศที่รองรับกับการขายและสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นมาเป็นที่รู้จักกับ

บุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น ไม่ถูกจ ากัดอยู่แค่ในพ้ืนที่เท่านั้น ซึ่งหากมีระบบสารสนเทศรองรับจะเป็น

แนวทางหนึ่งที่  ท าให้ทางโรงเรียนรอซีดี และนักเรียนโรงเรียนรอซีดี เกิดการสร้างรายได้และเป็น

ทุนการศึกษาในอนาคตต่อไป 

 

3.2  การศึกษาความเป็นไปได ้

 ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ใน

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโดย

ทางด้านซอฟต์แวร์นั้นผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6 ร่วมกับภาษา PHP ในการ

พัฒนาระบบและใช้ XAMPP เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ 

ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนรอซีดี อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนใน

โครงการประชารัฐ เนื่องจากมีการผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องและมีการวางขายจริง แต่ยังขาดช่องทางการ

จัดจ าหน่ายและท าให้เป็นที่รู้จักของตลาด  

 

3.3  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการ

ประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มที่ท าการวิเคราะห์ภาพรวมของ

ระบบ (Context Diagram หรือ Dataflow Diagram level 0 ) ซึ่งดูว่าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง และมีทิศทางการไหลของข้อมูลในระบบเป็นอย่างไร ดังรูปที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  Context Diagram ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

จากภาพที่ 3.1 แสดงถึงระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการ

ประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไป จะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งสามารถสมัครเป็นสมาชิกของเว็บ

เพ่ือท าการซื้อสินค้าจากทางโรงเรียนรอซีดีได้ 

กลุ่มที่ 2 สมาชิก สามารถชมสินค้า สั่งซื้อสินค้า แจ้งช าระเงิน แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ รวมทั้ง

ตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนาของเว็บไซต์ได้ 

กลุ่มที่ 3 ผู้ดูแลระบบ จะควบคุมระบบโดยสามารถเข้าไปจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไขสินค้า 

หมวดหมู่สินค้า สมาชิก การสั่งซื้อ การช าระเงิน เว็บบอร์ด การจัดส่งสินค้า การพิมพ์รายงานต่างๆ 

ของระบบได ้

ขั้นตอนต่อมาหลังจากท าการออกแบบภาพรวมของระบบแล้วท าการออกแบบ Dataflow 

Diagram level 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพ 
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ภาพที่ 3.2 Dataflow Diagram level 1 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากภาพสามารถอธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.1 แสดงค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 1 สมัครสมาชิก 

Process Description 
System ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการ      

ประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
DFD number 1.0 
Process name เข้าสู่ระบบ 
Input Data Flows ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
Output Data Flows ผลการสมัครสมาชิก 
Data stored used ข้อมูลสมาชิก 
Description ระบบให้ท าการกรอกข้อมูลสมาชิก แล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือท า

การซื้อสินค้าได้ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 2 เข้าสู่ระบบ 

Process Description 
System ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชา

รัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
DFD number 2.0 
Process name เข้าสู่ระบบ 
Input Data Flows ข้อมูลสมาชิก, ผู้ดูแลระบบ 
Output Data Flows ผลการเข้าสู่ระบบ 
Data stored used ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
Description กรอก username, password ทั้งในส่วนของสมาชิกเพ่ือท าการเลือกซ้ือ

สินค้า และในส่วนของผู้ดูแลระบบเพื่อท าการเพ่ิมลบแก้ไขสินค้า 
 

ตารางท่ี 3.3 แสดงค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลหลัก 

Process Description 
System ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชา

รัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
DFD number 3.0 
Process name ปรับปรุงข้อมูลหลัก 
Input Data Flows เข้าสู่ระบบ 
Output Data Flows ข้อมูลสมาชิก, สินค้า, ประเภท 
Data stored used ข้อมูลสมาชิก 
Description 3.1 จัดการข้อมูลสมาชิก 

3.2 จัดการข้อมูลสินค้า 
3.3 จัดการประเภทสินค้า  
ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะท าการซื้อสินค้า 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 4 สั่งซื้อสินค้า 

Process Description 
System ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ 

ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
DFD number 4.0 
Process name สั่งซื้อสินค้า 
Input Data Flows ข้อมูลสมาชิก, สินค้า, ประเภท 
Output Data Flows ผลการสมัครสมาชิก 
Data stored used ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลการช าระเงิน 
Description 4.1 ค้นหาสินค้า 

4.2 แสดงรายละเอียดสินค้า 
4.3 สั่งซื้อสินค้า 
4.3 ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า 
4.4 พิมพ์ใบเสร็จ 

 

ตารางท่ี 3.5 แสดงค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 5 แจ้งการช าระเงิน 

Process Description 
System ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ 

ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
DFD number 5.0 
Process name แจ้งการช าระเงิน 
Input Data Flows ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลการสั่งซื้อ, การช าระเงิน 
Output Data Flows จัดส่งสินค้า 
Data stored used ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลการสั่งซื้อ, การช าระเงิน 
Description 5.1  ตรวจสอบการสั่งซื้อ 

5.2  แจ้งยอดการช าระเงิน 
5.3  โอนเงิน 
5.4  ตรวจสอบการโอนเงิน 
5.5  แจ้งการจัดส่งสินค้า 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 6 จัดส่งสินค้า 

Process Description 
System ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ 

ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
DFD number 6.0 
Process name จัดส่งสินค้า 
Input Data Flows ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลการสั่งซื้อ 
Output Data Flows ผลการสมัครสมาชิก 
Data stored used ข้อมูลสมาชิก 
Description ผู้ดูแลระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินของลูกค้าและท าการ

บันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
 

 

ตารางท่ี 3.7 แสดงค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 7 พิมพ์รายงาน 

Process Description 
System ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ 

ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
DFD number 7.0 
Process name พิมพ์รายงาน 
Input Data Flows จัดส่งสินค้า, ข้อมูลการสั่งซื้อ, ข้อมูลการช าระเงิน, ข้อมูลลูกค้า 
Output Data Flows รายงานข้อมูลการจัดส่งสินค้า,รายงานข้อมูลการสั่งซื้อ, รายงานข้อมูลการ

ช าระเงิน, รายงานข้อมูลลูกค้า, รายงานข้อมูลสินค้า 
Data stored used ข้อมูลจัดส่งสินค้า, ข้อมูลการสั่งซื้อ, ข้อมูลการช าระเงิน, 
Description ผู้ดูแลระบบจ าท าการค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า การช าระเงิน การจัดส่ง

สินค้าเพ่ือพิมพ์รายงานและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ซึ่งจาก Dataflow Diagram level 1 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่ม

โรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถน ามาแตก

รายละเอียดย่อยได้ดังภาพที่ 3.3 และ 3.4 
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ภาพที่ 3.3 Dataflow Diagram level 1 Process 4 สั่งซื้อสินค้า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



48 

 

      

      �   
        

5.1
         ��

            
    

5.2

       

5.3

      �   
       

5.4

             
      

5.5

      

D4                    

D1               

D5               

D1               

D1               

D6                  

         ��

D1               

                      

                

         

      �            

-                  
-      

 
 

ภาพที่ 3.4 Dataflow Diagram level 1 Process 5 แจ้งการช าระเงิน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 หลังจากวิเคราะห์ระบบโดยใช้ Context Diagram และ Dataflow Diagram level 1 และ 

Dataflow Diagram level 2 ตามล าดับแล้ว สุดท้ายสามารถวิเคราะห์ E-R Diagram ระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้ดังภาพที่ 3.5 
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ภาพที่ 3.5 E-R Diagram ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ซึ่งสามารถแสดงเป็น Data dictionary ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.8  ผู้ดูแลระบบ (tbl_admin) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 

admin_id Int 11 รหัสแอดมิน Primary_key 
admin_user Varchar 20 Username  
admin_pass Varchar 20 Password  

admin_name Varchar 100 ชื่อ-สกุล  
date_save timestamp  วันที่บันทึก  
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ตารางท่ี 3.9  ประเภทสินค้า (tbl_type) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 

t_id Int 11 รหัสประเภท Primary_key 
t_name varchar 100 ชื่อประเภท  
 

ตารางท่ี 3.10 สินค้า (tbl_product) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 
p_id int 11 รหัสสินค้า Primary_key 
t_id int 11 รหัสประเภทสินค้า  

p_name varchar 200 ชื่อสินค้า  

p_detail text  รายละเอียดสินค้า  

p_price float 10,2 ราคา  

p_unit varchar 20 จ านวนชิ้น  

p_img1 varchar 200 รูปภาพ  

p_img2 varchar 100 รูปภาพ  

p_view int 11 จ านวนครั้งในการชมสินค้า  

p_qty int 11 จ านวนที่สั่ง  

date_save timestamp  วันที่บันทึก  
 

ตารางท่ี 3.11  รายละเอียดการสั่ง (tbl_order_detail) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 

d_id int 10 รหัสรายละเอียดการสั่ง Primary_key 
order_id int 11 รหัสการสั่ง  
p_id int 11 รหัสสินค้า  
p_name varchar 200 ชื่อสินค้า  
p_c_qty int 11 จ านวนที่สั่ง  
total float  จ านวนที่สั่งรวม  
datesave timestamp  วันที่บันทึก  
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ตารางท่ี 3.12  การสั่ง (tbl_order) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 

order_id int 10 รหัสการสั่ง Primary_key 
mem_id int 11 รหัสสมาชิก  
name varchar 100 ชื่อสมาชิก  
address varchar 100 ที่อยู่  
email varchar 100 อีเมล์  
phone varchar 20 เบอร์โทร  
order_status int 1 สถานะการสั่ง  
pay_slip varchar 200 สลิปการจ่ายเงิน  
b_name varchar 100 ชื่อ  
b_number varchar 20   
pay_date date  วันที่จ่าย  
pay_amount float 10,2 จ านวนเงินที่จ่าย  
postcode varchar 30 เบอร์โทร  
order_date datetime  วันที่สั่ง  
 

ตารางท่ี 3.13  สมาชิก (tbl_member) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 
mem_id int 8 รหัสสมาชิก Primary_key 
mem_name varchar 50 ชื่อสมาชิก  
mem_address varchar 255 ที่อยู่  
mem_tel varchar 10 เบอร์โทร  
mem_username varchar 20 username ในการเข้าใช้งาน  
mem_password varchar 20 password ในการเข้าใช้งาน  
mem_email varchar 20 อีเมล์  
datesave datetime  วันที่บันทึก  
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ตารางท่ี 3.14  ข่าว (tbl_news) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 

n_id int 11 รหัสข่าว Primary_key 
n_title varchar 200 หัวข้อข่าว  
n_detail text  รายละเอียดข่าว  
n_img varchar 100 ภาพประกอบ  
date_save timestamp  วันที่บันทึก  
 

ตารางท่ี 3.15  การช าระเงิน (tbl_bank) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 

b_id int 11 รหัสการช าระงิน Primary_key 
b_name varchar 100 ชื่อผู้ช าระเงิน  
b_type varchar 100 ประเภทธนาคาร  
b_number varchar 20   
b_owner varchar 100 ธนาคาร  
b_logo varchar 100 รูปภาพ  
bn_name varchar 100 ชื่อ  
b_date timestamp  วันที่บันทึก  
 

ตารางท่ี 3.16 บอร์ด (tbl_board) 

ฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ 
b_id int 11 รหัสกระดานบอร์ด Primary_key 
b_title varchar 200 หัวข้อ  
b_detail text  รายละเอียด  
b_name varchar 100 ชื่อผู้ตั้งกระทู้  
b_email varchar 50 อีเมล์ผู้ตั้งกระทู้  
a_ans varchar 200 ค าตอบ  
a_ans_date date  วันที่ตอบ  
date_save timestamp  วันที่บันทึก  
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จากการออกแบบระบบโดยใช้ context Diagram, Dataflow Diagram level 1, 

Dataflow Diagram level 2 และ Data dictionary เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาระบบระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6 ร่วมกับ ภาษา PHP และฐานข้อมูล 

MySQL ต่อไป  

 

3.4  การพัฒนาระบบงาน 
ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอ

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ และน า

ความรู้ที่ได้มาพัฒนาโปรแกรม โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาหลัก ไดแก โปรแกรม Dreamweaver 

ภาษา PHP และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์  MySQL 

(www.mysql.com) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ที่

สามารถหาดาวน์โหลดและการติดตั้งง่าย อีกทั้งสามารถใช้งานได้สะดวก ซึ่งมีกระบวนการพัฒนา

ระบบงานดังนี ้

3.4.1 การศึกษาเอกสารต่างๆ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาแผนผังการท างาน (Flowchart Diagram) กระบวนการท างานของ
ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจระบบงาน
มากยิ่งขึ้น 

3.4.2 การออกแบบโปรแกรม ในการออกแบบโปรแกรมผู้วิจัยได้ใช้แผนผังการท างาน 
(Flowchart Diagram) ในการช่วยแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานของโปรแกรมโดยรวม ซึ่งจะท า
ให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีขั้นตอน และเป็นการเพ่ิมความถูกต้องของระบบงานใหม่
อีกด้วย 

3.4.3 การพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งได้แก่ โปรแกรม
Dreamweaver ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบอีคอมเมริช์ ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการฐานข้อมูล คือ MySQL 
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3.5  การทดสอบและติดตั้งระบบ 
เมื่อโปรแกรมได พัฒนาขึ้นมาแลว ยังไมสามารถน าระบบไปใช้งานได้ทันที  จ าเป็นต้อง

ด าเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปใช้งานจริงเสมอ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบการ
น าไปใช้ของระบบงานจริงอีกครั้ง ดังนี้ 

3.5.1 การทดสอบในขั้นตอนการพัฒนา ผู้วิจัยได้จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท าหน้าที่เป็น 
Web Server ให้บริการเว็บไซต์การติดตั้งโปรแกรม XAMPP ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 4 
โปรแกรม คือ Apache Web Server ส าหรับให้บริการเว็บไซต์, MySQL ส าหรับการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์, phpMyAdmin โปรแกรมประยุกต์ช่วยบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL  
ผ่านหน้าเว็บไซต์โดยสะดวก และตัวแปลภาษา PHP 
การทดสอบระบบงานจริงและการน าไปใช้ หลังจากทดสอบระบบโดยผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ใน

ขั้นตอนการทดสอบระบบงานจริง ท าการอัพโหลด (Upload) ชุดค าสั่ง และฐานข้อมูลของระบบ

ทั้งหมดเพ่ือติดตั้งทดลองเผยแพรโดยใช้ Web Browser เช่น Mozilla Firefox หรือ Microsoft 

Internet Explorer : IE หรือ Google Chrome ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับเปิดเว็บไซต์ระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นท าการทดสอบ และทดลอง เผยแพรเว็บไซต์ของระบบที่พัฒนาขึ้น  

 

3.6  กระบวนการทดสอบและหาคุณภาพระบบ  
โดยเครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 

        3.6.1 แบบสอบถามประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการประเมินคุณภาพของ
ระบบนั้น จะประเมินโดย กลุ่มผู้ใช้งานระบบตามลักษณะการมีส่วนเกี่ยวของกับระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
แบบประเมินแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้ 

3.6.1.1 ด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  (Functional 
Requirement Test) เป็นการประเมินความสามารถของระบบ ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้มาก
น้อยเพียงใด 

3.6.1.2 ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Functional Test) เป็นการประเมินความสามารถ
ของระบบว่าสามารถท างานตามหน้าที่ที่มีอยู่ได้มากน้อยเพียงใด 

3.6.1.3 ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) เป็นการประเมินความสามารถของ
ระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 

3.6.1.4 ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance Test) เป็นการประเมินด้าน
ความรวดเร็วในการประมวลผลว่าอยู่ในระดับใด 
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3.6.1.5 ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล (Security Test) ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ 
เป็นการประเมินความสามารถของระบบด้านการรักษาความปลอดภัยว่ามีหรือไม่เพียงใด 

3.6.2  การประเมินคุณภาพระบบ ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพระบบที่พัฒนาขึ้น 
ผู้พัฒนาได้ก าหนดขอบเขตของการประเมินผลไว้ดังต่อไปนี้ 

3.6.2.1  ขอบเขตของการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนา จะท าการประเมิน
องค์ประกอบของสารสนเทศ 5 ด้าน คือ ด้านการจัดระบบสารสนเทศ ด้านการน าเสนอผลงาน
สารสนเทศ ด้านการพัฒนางานสารสนเทศ ด้านการน าไปใช้การบริหารจัดการและการวางแผน และ
ด้านเนื้อหาและคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และประเมินความพึงพอใจ
ของระบบโดยผู้ใช้ระบบ 

3.6.2.2  วิธีการประเมิน จะด าเนินตามกิจกรรม ดังนี้ ให้กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใช้ระบบ ไดแก ผู้ใช้งานคือ ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนรอซีดี, ผู้ใช้งาน
ทั่วไปคือผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป นักศึกษา ประเมินด้านความพึงพอใจของระบบ จ านวน 30 คน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าการประเมินด้านคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 
จ านวน 3 คน 

3.6.3  การวิเคราะห์ผลและการให้ระดับคะแนนในการพิจารณาระดับคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
3.6.3.1  การวิเคราะห์ผลข้อมูล จะด าเนินการหลังจากผู้พัฒนาได้จัดเก็บแบบสอบถาม

จากผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วจึงด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาค านวณและ
วิเคราะห์ผล 

3.6.3.2  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประเมินคุณภาพของระบบแบบปลายเปิด โดยการ
แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้พัฒนาจะด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ และสรุปแนวทาง
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ระบบให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.6.3.3  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเลือกตอบ จะน ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับ
คุณภาพและความพึงพอใจในด้านต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอข้อมูลโดยการแจก
แจงความถี่ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และน าเสนอตารางประกอบความเรียง โดยก าหนดวิธีแปล
ความหมายตาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณค่าไว้ ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนและความหมายไว้ดังนี้ 

1 หมายถึง ไม่สามารถน าไปใช้ได้      

2 หมายถึง ควรปรับปรุง     

3 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง      

4 หมายถึง มีคุณภาพดี      
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5 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 คะแนนขึ้นไปถือว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมา
ใหม่นั้น มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้ระบบ 

3.6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) การวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

  3.6.4.1  การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยสถิติค่าเฉลี่ย 

โดยที่  x หมายถึง ค่าเฉลี่ย 

N หมายถึง จ านวนข้อมูลทั้งหมด       

∑x หมายถึง ผลรวมของขอมูลทั้งหมด   

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการประเมิน 

คุณภาพระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น ใช้เกณฑ์ดังนี้       

4.51 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก      

3.51 – 4.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดี      

2.51 – 3.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง           

1.51 – 2.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับต่ า 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระบบไม่มีประสิทธิภาพ   

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากกลุ่มตัวอย่างส าหรับการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบที่พัฒนาขึ้น ใช้เกณฑ์ดังนี้      

3.51 – 4.00 หมายถึง ดีมาก     

2.51 – 3.50 หมายถึง ดี     

1.51 – 2.50 หมายถึง พอใช้     

1.0 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 

3.6.4.2  การวัดการกระจายด้วยสถิติค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยที่ S หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

∑x หมายถึง ผลรวมของคะแนน      

n หมายถึง จ านวนข้อมูล 



 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการ

ประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดท าระบบที่มีการวิเคราะห์ผล

จากการประเมินแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนรอซีดี โรงเรียนในโครงการประชารัฐ ดังต่อไปนี้ 

4.1  ผลการด าเนินงาน 

      4.1.1  เว็บไซต์โรงเรียนโครงการประชารัฐ  

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ใน

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนรอซีดีนั้นได้

พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ URL คือ www.rowcdphacharath.com ซึ่งเว็บไซต์สามารถซื้อขายและ

จัดการระบบผ่านเครือข่าย ได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 4.1  หน้าเว็บไซต์หลัก 

 

http://www.rowcdphacharath.com/
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ภาพที่ 4.2  หน้าสมัครสมาชิก 

 

 
 

ภาพที่ 4.3  หน้าค านวณราคา 
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ภาพที่ 4.4  หน้าข้อมูลการสั่งซื้อ 

 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จะมีหน้าการท างานหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 4.5  ข้อมูลสมาชิก 
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ภาพที่ 4.6  หน้าจัดการสินค้า 

 

 
 

ภาพที่ 4.7  การช าระเงิน 
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ภาพที่ 4.8  หน้ารายงานข้อมูล 

 

4.2  การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจจากผู้ใช้ 

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ใน

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดท าระบบที่มีการวิเคราะห์ผลจากการ

ประเมินแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียน

รอซีดี โรงเรียนในโครงการประชารัฐ และประเมินระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

      4.2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ รวม 

จ านวน ร้อยละ 
ชาย 11 36.7 
หญิง 19 63.3 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 

และเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 00 คน ซึ่ง

ได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ รวม 

จ านวน ร้อยละ 
11-20 5 16.7 
21-30 19 63.3 

31-40 2 6.7 

51-60 4 13.3 

61 ปีขึ้นไป 0 0 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ 11-20 ปี จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 

16.7 ช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 คน ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.7 ช่วงอายุ 51-60 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

การศึกษา รวม 

จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 5 16.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 3.3 

ปวส 1 3.3 

ปริญญาตรี 22 73.3 

ปริญญาโท 1 3.3 

ปริญญาเอก 0 0 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ระดับ ปวส.จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ระดับปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 

ระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ รวม 

จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 1 3.3 

คร/ูอาจารย์ 4 13.3 

นักเรียน 10 33.3 

บุคคลทั่วไป 5 16.7 

นักศึกษา 10 33.3 

ผู้ประกอบการ 0 0 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีสถานะเป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย

ละ 3.3 เป็นครู/อาจารย์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 เป็นนักเรียน จ านวน 10 คน ร้อยละ 

33.3 เป็นนักศึกษา จ านวน 10 คน ร้อยละ 33.3 เป็นบุคคลทั่วไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 

 

4.2.2  ข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบการประเมินความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐอ าเภอ ลาดบัวหลวงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์และ

ด้านความสามารถในการท างาน ระดับการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ควรปรับปรุง เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับท่ี 2 พอใช้  เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับท่ี 3 ดี  เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับท่ี 4 ดีมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 

ซึ่งท าการประเมินโดยผู้บริหารโรงเรียนรอซีดี ครู/อาจารย์ และนักเรียน และบุคคลทั่วไป 

จ านวน 20 คน ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจดังตารางที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 ผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นในการประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
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1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาเว็บไซต์ 3.79 0.39 
    1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 3.80 0.40 
    1.2 เว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 3.73 0.45 
    1.3 การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 3.76 0.43 
    1.4 มีการจัดหมวดหมู่สินค้าให้ง่ายต่อค้นหา 3.90 0.31 
2.  ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 3.67 0.46 
    2.1  การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน 3.76 0.43 
    2.2  หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัย 3.66 0.47 
    2.3  สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม 3.60 0.49 
    2.4  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 3.66 0.47 
3.  ความพึงพอใจด้านความสามารถในการท างาน 3.78 0.41 
    3.1  ระบบมีความถูกต้องในการประมวลผล 3.83 0.37 
    3.2  ความถูกต้องในการเชื่อมโยงในและภายนอกเว็บไซต์ 3.76 0.43 
    3.3  ความเร็วในการประมวลผล 3.73 0.45 
    3.4  ระบบสามารถใช้งานง่าย 3.80 0.40 

 
 จากตารางที่ 4.5  สรุปได้ว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาเว็บไซต์ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.67 ความ      พึงพอใจด้านความสามารถในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 
 

4.3  ประเมินคุณภาพระบบการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ผู้วิจัยได้ท าเชิญผู้เชี่ยวชาญในการประเมินระบบการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านดังนี้ 

1. ดร.อารมณ์  เอี่ยมประเสริฐ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. อาจารย์สุวนิตย์  รุ่งราตรี  วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. อาจารย์รงรอง  แรมสิเยอ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และมีระดับการประเมินคุณภาพของระบบดังนี้ 

5  หมายถึง  มากที่สุด 
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4 หมายถึง  มาก 

3 หมายถึง  ปานกลาง 

2 หมายถึง  น้อย 

1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ซึ่งมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้   

ตารางท่ี 4.6 การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ Function 
Requirement Test 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความสามารถของระบบในการน าเสนอข้อมูล 4.66 .57 
2. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงเมนู 5.00 .00 

3. ความสามารถของระบบในการสืบค้นข้อมูล 4.66 .57 

4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง 5.00 .00 

5. ความสามารถของระบบที่ท างานอัตโนมัติ 4.33 .57 

6. ความสามารถของระบบในการจัดการฐานข้อมูล 4.66 .57 

ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.72 0.38 
 

ตารางท่ี 4.7 การประเมินคุณภาพระบบด้าน Functionalities Test 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลข้อมูล 4.66 .57 
2. ความถูกต้องของระบบในการสืบค้นข้อมูล 4.66 .57 

3. ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 5.00 .00 

4. ความถูกต้องของระบบในการจัดเก็บข้อมูล 4.33 .57 

5. ความถูกต้องของระบบในการออกรายงาน 4.66 .57 

6. ความถูกต้องในการท างานของระบบในภาพรวม 4.33 .57 

ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.60 0.47 
 

ตารางท่ี 4.8  การประเมินคุณภาพระบบด้าน Performance Test 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ 4.66 .57 
2. ความชัดเจนของข้อความท่ีแสดงผล 5.00 .00 
3. ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม 4.33 .57 
4. ความเหมาะสมของข้อมูลที่น าเสนอ 4.33 .57 
5. ปุ่มและค าอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ 4.33 .57 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.53 0.46 
 

ตารางท่ี 4.9  การประเมินคุณภาพระบบด้าน Usability Test 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความเร็วในการท างานของโปรแกรมในภาพรวม 5.00 .00 

2. ความเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหา 4.66 .57 

3. ความเร็วในการน าเสนอข้อมูล 5.00 .00 

4. ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง 5.00 .00 

5. ความเร็วในการบันทึก แก้ไข ลบ รายการข้อมูล 4.66 .57 

ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.86 0.22 

 

ตารางท่ี 4.10  การประเมินคุณภาพระบบด้าน Security Test 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ 5.00 .00 

2. การก าหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการใช้งาน 5.00 .00 

3. การตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนข้อมูลน าเข้าระบบ 4.66 .57 

4. การแจ้งรายงานข้อผิดพลาด เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 4.33 .57 

ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.75 0.71 
 

การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  (Function 
Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 การประเมินคุณภาพระบบด้าน (Functionalities Test) 
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 การประเมินคุณภาพระบบด้าน (Performance Test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 การ
ประเมินคุณภาพระบบด้าน Usability Test มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.86 การประเมินคุณภาพระบบด้าน 
Security Test มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 สรุปได้ว่า จากการประเมินคุณภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
3 ท่านอยู่ในระบบมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาก  

 

 

 

 
 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการ

ประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาขึ้นเพ่ือให้โรงเรียนรอซีดี มีระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นช่องทางในการขายสินค้าของนักเรียนของ                

โรงเรียนรอซีดี อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5.1  สรุปผล 

 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ใน

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย

กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้กับงานวิจัยนี้คือ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนรอซีดี  โรงเรียนในโครงการ

ประชารัฐ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้นจะเป็นอีกช่องทาง

ในการจัดจ าหน่ายและท าให้ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 

 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาระบบโดยเริ่มจาการรวบรวมข้อมูลความต้องการ

ของผู้ใช้ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ไปยังกลุ่มโรงเรียนในอ าเภอลาดบัวหลวง โดยในหลายโรงเรียน

ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าออกขายได้จริงยังเป็นเพียงแค่โครงงานของนักเรียน อีกทั้งยังมีชิ้นงานที่

มีจ านวนน้อยฝีมือยังไม่ละเอียดพอที่จะน าออกขายได้ แต่โรงเรียนรอซีดี โรงเรียนในกลุ่มโครงการ

ประชารัฐ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการเลือกมานั้นมี

ผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียนที่หลากหลาย และมีชิ้นงานที่มีการน าออกขายอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มี

ตลาดในการรองรับสินค้า โดยจะเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มครูในโรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียนที่มา

ศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมโรงเรียนรอซีดี และจากชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในการพัฒนาระบบนั้นผู้

ศึกษาได้เริ่มทีด่ าเนินการวิเคราะห์ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ซึ่งระบบสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนหน้าร้าน ซึ่งเป็นส่วนแสดงสินค้า และรับค าสั่งซื้อ ส่วนที่สอง คือส่วนหลังร้านเป็นส่วนที่ติดต่อ

กับผู้ดูแลระบบ โดยแบ่งการท างานได้ 6 ส่วนดังนี้ คือ ระบบจัดการผู้ดูแลระบบ ระบบจัดการสินค้า 
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ระบบจัดการประเภทสินค้า ระบบจัดการสมาชิก ระบบจัดการข้อมูลธนาคาร ระบบจัดการข้อมูล

กระทู้ ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร หลังจากพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ์ได้มีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือ

ท าการประเมินผลการใช้งานกับกลุ่มผู้ใช้ทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ดูแลระบบ พบว่า

ระดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาเว็บไซต์ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 ความพึงพอใจด้านการ

ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ความพึงพอใจด้านความสามารถ

ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 ซึ่งอยู่ในระดับด ี

 ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนรอซีดี โรงเรียนใน

โครงการประชารัฐที่ได้จัดท าขึ้นนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาสามารถรองรับการใช้งานได้

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ในโปรแกรมสร้างฐานข้อมูล MySQL ซึ่ง

ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรม Dreamweaver CS6 และภาษา PHP ในการพัฒนา

โปรแกรม และท าการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนรอซีดีขึ้นมา  

 

5.2  ข้อจ ากัด 

 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ใน

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบบมีข้อจ ากัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้ 

 5.2.1 ระบบแสดงค่าขนส่งสินค้า ไม่สามารถค านวณได้ตามจ านวนสินค้าและระยะทางจัดส่ง 

 5.2.2 ระบบภาพสินค้าไม่สามารถท่ีจะซูมสินค้าได้รอบทิศทาง 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะ 

          ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอ าเภอ

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเป็นต้นแบบและน าไปใช้ในการจัดการกับโรงเรียน   

อ่ืน ๆ ที่มีสินค้าได้ 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดท าโครงการครั้งต่อไป 

          5.3.2.1  ในการจัดท าโครงการครั้งต่อไปควรปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยขึ้น

กว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้โปรแกรม 

         5.3.2.2  ในอนาคตอาจมีการเพิ่มระบบการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต 
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5.3.2.3  ควรมีส่วนลดให้ลูกค้าเม่ือมีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก 

5.3.2.4  ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้าของตนเองผ่านเว็บไซต์ของร้าน

เท่านั้น หากเกิดปัญหากับเว็บไซต์ลูกค้าจะไม่สามารถทราบสถานะของตนเองและตรวจสอบข้อมูลได้ 

ดังนั้นควรมีการพัฒนาการแจ้งสถานะผ่านทางอีเมล์หรือบริการผ่านมือถือ 


