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อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จ ากัด  ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาต้นแบบ

ระบบ โดยได้ท าการพัฒนาระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในหน่วยงาน

ฝ่ายไอทีของบริษัท ศรีกรุงธนบุรี จ ากัด 

    การพัฒนาระบบได้มีการใช้โปรแกรม  MySQL ซึ่งเป็นระบบกา รจัดการฐานข้อมูล มี
โปรแกรม Apache เป็นโปรแกรมจ าลองเคร่ืองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ พร้อมด้วยภาษา HTML ใช้ท างาน
ร่วมกับภาษาสคริปต์  PHP และโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบระบบ Macromedia Dreamweaver 8 
และ โปรแกรม Ulead Photoimpact 11 โปรแกรมตกแต่งภาพ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา 
     ผลการจัดท าพบว่าระบบสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบจะประกอบไป

ด้วยเมนูการท างานต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ต้ังแต่กระบวนการรับสมัคร

สมาชิก การเช็ครายละเอียด ข้อมูลกระเบื้อง ข้อมูลสี ข้อมูลราคา การสั่งซื้อกระเบื้อง จนกระทั้งถึง

การช าระเงิน และ แจ้งการช าระเงินตามที่ต้องการได้  
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 ABSTRACT 

 

 This Independent study involve in the topic of the development of roof-tile purchasing 

order services system via Internet for Srikrungthonburi.,co.ltd. In this study, we analyze, design 

and development of a prototype system The for roof-tile purchasing order services system via 

Internet. In agency's IT company Srikrungthonburi.,co.ltd.  

The development use a MySQL program, which is a database management system, used 

Apache for simulation programming a web server comprised with HTML, PHP, Macromedia 

Dreamweaver 8 and Ulead Photoimpact 11 is the tool supporter for development. 

Results show that the system can create work according to objectives. The system 

consists of the menu actions that can be related links and all since subscription process, check 

detail, data tile, pricing information, and color tiles to order, including payments and payment 

warning as wanted. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความส าคัญกับความเป็นอยู่ของคนเราเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์หลายๆด้าน 
อย่างเช่น การสั่งซื้อกระเบื้องผ่านระบบเครือข่ายอินเ ทอร์เน็ตก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอีกอย่าง
หนึ่งที่มนุษย์มีความต้องการเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยทางด้านการศึกษาข้อมูลและตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้า รวมถึงการได้รับความสะดวก ในการเข้ามาดูรายละเอียด เช่น สี  ราคา รวดลายกระเบื้อง 
ตลอดทั้งยังช่วยในการย่อระยะเวลาและไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าเอง เป็นต้น 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทั้งเร่ืองของ  คุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของสี ของกระเบื้อง ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น  เพิ่มจ านวน
เคร่ืองจักร ให้มีก าลังการผลิตสูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวต ามความต้องการของ
ผู้บริโภคพัฒนา และเพิ่มชนิดของสินค้า ให้ครอบคลุม  กับ ความต้องการของตลาด ที่พักอาศัย มาก
ขึ้น เช่น เป็นบริษัทแรกในเมืองไทย ที่ท าพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป ชื่อ V - CON โดยมี ผลงานใน
ระยะแรก คือ อาคาร ศูนย์การค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว และอาคารศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสั่งซื้อสิ่งของหรือวัสดุต่างๆไม่จ าเป็นต้องไปซื้อที่ร้านเอง สามารถ
สั่งซื้อสินค้าผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันทาง
ตลาดสูง ฉะนั้น เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทยังไม่ได้มีการพั ฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง
ระบบเครือข่ายจึงได้ถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะต้องท าการแก้ไข เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด จึงได้มีการพัฒนาขึ้นมา 

ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องเร่งให้มีการแก้ไข คือ การจะสั่งซื้อกระเบื้องแต่ละคร้ังต้องได้มี
การผ่านนายหน้าคนกลางหรือจากร้านค้าที่เปิดบริการในการขายวัสดุต่างๆ จะต้องท าการเดินทาง
มาสั่งซื้อที่บริษัท หรือโทรมาที่ฝ่ายจัดซื้อ บางคร้ังข้อมูลที่ให้มาอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้าง ดั้งนั้น
จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขโดยการพัฒนาเป็นระบบให้สามารถสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านเครือข่ายได้ 
โดยจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกก่อนเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูล 
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1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

1.  เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ  การพัฒนาระบบบริการก ารสั่งซื้อกระเบื้อง วี  – คอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.  จัดท าและทดสอบต้นแบบ  การพัฒนาระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี  – คอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 
1.3   ขอบเขตของการวิจัย 

การพัฒนาระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี – คอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะพัฒนา
มีความสามารถต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  สามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  สมาชิกสามารถแก้ไขข้ อมูล
ส่วนตัวด้วยตัวเองและสามารถตรวจเช็คเพื่อดูลายละเอียดของกระเบื้องได้ 

2.  ระบบฐานข้อมูลบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี  – คอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบ   เว็บแอปพลิเคชั่น 

3.  ระบบก าหนดสิทธิการบริหารจัดการตามกลุ่มการใช้งาน จัดการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี  
–คอน ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลกระเบื้อง ข้อมูลสี ข้อมูลราคา การรักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าสู่
การใช้งาน 

4.  ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม  ลบ แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสมาชิก  ข้อมูลประเภท
กระเบื้องได้ 

 
1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
               ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังต่อไปนี้ 

1.  เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดขายกระเบื้องในบริษัท  ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.   เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ส าหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการสรรหาและ
เลือกสรรกระเบื้อง 

3.   เพื่อขยายตลาดกระเบื้องและครอบคลุมลูกค้าได้ทุกระดับชั้น 
4.   เพื่อยกระดับสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและง่ายในการค้นหาสินค้าแก่ลูกค้า 
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5.  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสั่งกระเบื้องเองถึงบริษัท 
6. เพื่อใช้เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการสั่งซื้อกับบริษัทโดยตรง  ไม่ต้องผ่านพ่อค้า

คนกลาง 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 เน้ือหาของบทนี่กล่าวถึง  บริ ษัท ศรีกรุงธนบุรี จํากัด ระบบสั่งซื้อสินค้า ออนไลน์หรืออี
คอมเมิร์ส ภาษา PHP ภาษาเอสคิวแอล และ ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1  บรษิทั ศรีกรุงธนบุรี จ ากัด 

บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จํากัด เร่ิมก่อตั้ง ในปีพ .ศ. 2497 โดยนายบรรยง ชัยชนะวงศ์  เพื่อ
ประกอบกิจการโรงเลื่อยจักรแปรรูปไม้สักและไม้เนื้อแข็งจนกระทั่งต่อมา  คุณธนู ชัยชนะวงศ์ ซึ่ง
เป็น บุตรชายได้สําเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ด้านที่พักอาศัยประกอบกับการที่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องคอนกรีตมุง
หลังคาที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลียและได้เห็นว่าตลาดยังมีความต้องการสินค้าที่ มีความ
หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกใหม่เพิ่มเติม 
 กระเบื้อง V - Con Australia จึงได้ถือกําเนิดขึ้นในปี พ .ศ. 2527 ด้วยจุดประสงค์อันแน่วแน่ 
คือ มุ่งให้ ผู้บริโภคต่อมามีทางเลือกในการใช้กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาและมีคุณภาพที่ได้
มาตรฐานที่ดีกว่า ของที่ใช้กันอยู่เดิม  กิจการโรงเลื่อยจักรแปรรูปไม้สัก และไม้เนื้อแข็งจึงค่อยๆ 
เปลี่ยนมาเป็นโรงงาน  ทํากระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา โดยใช้เคร่ืองจักรที่นําเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทั้งเร่ืองของคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของสี ของ กระเบื้อง ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเพิ่มจํานวน
เคร่ืองจักรให้มีกําลังการผลิตสูงขึ้น เพื่อให้ สอดคล้องกับการขยายตัวตามความต้องการของ
ผู้บริโภคพัฒนาและเพิ่มชนิดของสินค้าให้ครอบคลุม  กับความต้องการของตลาดที่พักอาศัยมากขึ้น 
เช่น เป็นบริษัทแรกในเมืองไทยที่ทําพื้น คอนกรีต สําเร็จรูป ชื่อ V - CON โดยมีผลงานในระยะแรก 
คือ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวและอาคาร ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล  
 
2.2  ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ส 
 ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ส  เป็นระบบมัลติฟังก์ชันที่ช่วยในการจัดการ
หน้าร้านเพื่อรองรับการซื้อ- ขายสินค้าจากหน้าเว็บไซต์  และระบบนี้ถูกพัฒนาให้รองรับการทํางาน
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ในเซิร์ฟเวอร์  ในส่วนโปรแกรมระบบอีคอมเมิร์สเองก็ถูกออกแบบให้ง่ายในการใช้งานจากที่ใดก็
ได้ในโลก เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและเว็บบราวเซอร์เท่านั้น  
       2.2.1  ภาพรวมของอีคอมเมิร์ส 
    อีคอมเมิ ร์ส หรือการทําธุรกิจแบบออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีอินเ ทอร์เน็ตเป็น
ช่องทาง ตัวอย่างเช่น  การแสดงข้อมูลแคตาล็อคสินค้า การสั่งซื้อแบบออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึง การ
ชําระเงิน  ซึ่งช่วยให้สามารถทําธุรกิจ หรือขายสินค้าให้กับลูกค้าได้สะดวก  รวดเร็วกว่าเดิมการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว  และลดค่าใช้จ่ายลง จากเดิมเราอาจติดต่อโดยทาง
โทรศัพท์ หรือแฟกซ์ มาเป็นการใช้การติดต่อผ่านทางอีเมล์หรือการนําข้อมูลแสดงไว้ที่เว็บไซต์ 

e-Commerce ย่อมาจาก  Electronic Commerce หรือที่เรียกว่า  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
หมายถึง  การประกอบธุรกิจการค้าผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์  โทรสาร  
โทรทัศน์  หรือ  คอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสําคัญที่สุดในปัจจุบัน  โดยมีระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถทําการค้ากันได้ 

สินค้าที่ต้องการจําหน่ายผ่านทางอินเ ทอร์เน็ตจะเป็นสินค้าที่รู้จักของผู้ซื้ออยู่แล้ว  หรือ
สินค้าขายปลีกทั่วๆ  ไป ที่ลูกค้าเลือกซื้อได้จากทุกมุมโลก  เพียงแต่คลิกเม้าท์เท่านั้น  เช่น ผู้จําหน่าย
หนังสือ ของเล่นอุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้าที่สะดวกในการขนส่ง เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์  สินค้าส่งออกที่มี
จําหน่ายยังตลาดต่างประเทศอยู่แล้ว  สินค้าที่มีเอกลักษณ์ของไทย  เช่นผ้าไหม  สินค้าหัตถกรรม
เซรามิค เคร่ืองประดับ  ซึ่งใช้อีคอมเมิร์สจะประหยัดกว่าการทําธุรกิจแบบเดิม  ที่ต้องส่งแคตาล๊อก
ไปให้ลูกค้าหรือไปเช่าบู๊ทในงานแสดงสินค้าในประเทศต่างค่าใช้จ่ายสูงมาก  ถ้าสร้างเว็บไซต์บน
อินเทอร์เน็ต ทําเป็นบูทถาวรที่ลูกค้าเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

สินค้าที่สามารถส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  เช่น เพลง วิดีโอเกม  ซีดีรอม เมื่อลูกค้า
ชําระเงินเ รียบร้อยก็กาวน์โหลดสินค้าเหล่านั้นเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่เชื่อมต่อกันกับ
อินเทอร์เน็ตหรือธุรกิจที่มีบริการขนส่งสินค้าของตนเองอยู่แล้ว  เช่น ร้านเบเกอร่ี  ร้านดอกไม้  ซึ่ง
ลูกค้าอยู่ต่างประเทศสามารถส่งสินค้าถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้  หรือ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เช่น จองตั๋วเรือบิน จองแพ็คเกจทัวร ์จองโรงแรม โดยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

ขั้นตอนหลักของการเร่ิมต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ส 
1.  วิเคราะห์ดูว่ามีสินค้าอะไร  ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ใ ช้อินเทอร์เน็ต

และจะเลือกทําธุรกิจ อีคอมเมิ ร์สในรูปแบบใด  เพราะถ้าสินค้าที่ขายไม่ใช่กลุ่มใช้อินเ ทอร์เน็ตก็
หมายถึงตลาดไม่เหมาะสมกับกลุ่ม  จากนั้นต้องวิเคราะห์คู่แข่งขัน  ซึ่งหาข้อมูลคู่แข่งขันได้จาก
เว็บไซต์ของคู่แข่ง  แล้วเปิดเข้าไปดูว่า มีการจัดรูปแบบหน้าร้าน  ตั้งราคาสินค้า  การจัดส่งสินค้าการ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งนํามาปรับใช้กับธุรกิจของเรา 
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2.  โฆษณาเผยแพร่สินค้าให้เป็นที่รู้จัก  โดยจัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์  แคตาล๊อค  อธิบาย
รายละเอียดสินค้าพร้อมคุณสมบัติของสินค้า บริการขนส่งในการซื้อขาย  นโยบายการคืนสินค้าแ ละ
คืนเงิน สกุลเงินที่ใช้ หรือลง ทะเบียนไว้ในระบบค้นหากับเว็บไซต์ทีมีชื่อเสียงเปิดให้บริการอยู่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่ถูก  และ สามารถแสดงภาพ  3 มิติ เคลื่อนไหวได้  มีบรรยายประกอบ  เปิดให้ชมได้  24 
ชั่วโมง 

ถ้าหากมีสินค้าหลายชนิด และประสบความสําเร็จในการขายบ้างแล้ว  ก็อาจทําร้านค้าทาง
อินเทอร์เน็ต ด้วยการสร้าง Web Site ของตนเองโดยดําเนินการต่อไปนี้ 

1.  จดทะเบียนชื่อร้าน  หรือที่เรียกว่า  Domain Name ซึ่งเท่ากับเสมือนยี่ห้อสินค้าและ
สร้าง เว็บไซต ์ 

2.  เช่าพื้นที่เว็บไซต์โดยต้องคิดว่าถ้าขายออกต่างประเทศก็เช่าต่างประเทศ  แต่ถ้าขายใน
ประเทศก็เช่าในไทย 

3.  ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูล และติดต่อธนาคารขอรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบชําระเงิน 
4. โฆษณาเว็บไซต์ ให้ลูกค้ารู้จัก  โดยโฆษณาตาม  Banner ของเว็บไซต์ ต่างๆ  หรือ

ลงทะเบียนไว้ในระบบค้นหาข้อมูลกับ เว็บไซตท์ี่มีชื่อเสียงเช่น Yahoo และ Altavista ฯลฯ 
5.  เตรียมติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้า 
6.  ศึกษาแบบชําระเงิน ซึ่งอาจมีอยู่หลายวิธีดังนี้ ผ่านธนาคาร ได้แก่  

6.1  ชําระเงินต่างระบบธนาคาร เช่น เปิด L/C สําหรับส่งออก 
6.2  ชําระด้วยบัตรเครดิต  ก็ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในการชําระเงิน  โดยต้อง

หารือกับธนาคาร 
6.3  การโอนเงินเข้าบัญชี  ซึ่งใช้กับผู้ซื้อของจํานวนมาก  และไม่ต้องการชําระเงินผ่าน

บัตรเครดิตเน่ืองจากกลัวไม่ปลอดภัย  วิธีทําก็คือ  เมื่อสั่งซื้อก็โอนเงินบัญชีผู้ขาย  พร้อมส่งแพ็ค  หรือ
อีเมลใบสั่งซื้อและใบเสร็จโอนเงินให้ผู้ขายแล้วผู้ขายก็จัดส่งสินค้ามาให้วิธีนี้ผู้ขายได้เปรียบ 

6.4  เงินสด ใช้บริการของบริษัทขนส่งสินค้าชั้นนําทั่วไป  ให้ส่งสินค้าให้แล้วเก็บเงิน
ปลายทางซึ่งผู้ซื้อยังไม่ต้องจ่ายเงินจนกว่าจะได้รับสินค้า  วิธีนี้สะดวกกับผู้ซื้อ  แต่ผู้ขายมีความเสี่ยง  
อาจถูกยกเลิกการซื้อ ทําให้ผู้ขายเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

6.5  เซ็นเช็คจ่ายเงินผ่า นทางเว็บ คือ ใช้เช็คจ่ายเงินผ่านทางอินเ ทอร์เน็ต โดยหลังซื้อ
สินค้าแล้วก็เลือกจ่ายเงินผ่านทางเช็ค  ก็จะมีเช็คเปล่าให้เรากรอกรายละเอียดลงไป  ถือว่าเสร็จ
เรียบร้อย วิธีนี้นิยมใช้เฉพาะอเมริกา 

7. ต้องมีการปรับปรุงติดตามผลหลังจากการขายสินค้า  หรือบริการ  และเก็บเงินแล้ว  มี
หลายท่านคิดว่าเสร็จสิ้นการทําธุรกิจแบบ อีคอมเมิ ร์ส การคิดเช่นนั้นถือว่าเป็นความคิดที่ผิด  อันที่
จริงการทําธุรกิจ อีคอมเมิ ร์ส พึ่งจะเร่ิมต้นเท่านั้น  ต้องมีการปรับปรุงร้านค้า  หรือ Web Page อยู่
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ตลอดเวลา  รวมทั้งต้องมีบริการหลังการขาย  เช่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการขายสินค้านั้น  หรือเปิด
อีเมล์เพื่อให้ลูกค้าติ  - ชม มีข้อเสนอแนะ  ซึ่งเป็นช่องทางทําตลาดให้กับสินค้าตัวใหม่  และสร้าง
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า 

ลักษณะเด่นของอีคอมเมิร์ส ได้แก่ 
1.  เป็นการค้าที่ไร้พรมแดน ไม่มีการแบ่งทวีปหรือประเทศไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองระยะทาง 

และการเดินทาง  ท่านสามารถที่จะซื้อสินค้าจากร้านหนึ่ง  และเดินทางไปซื้อสินค้าจา กร้านอีกร้าน
หนึ่งซึ่งอยู่คนละทวีปกันได้ ในเวลาเพียงไม่กี่นาที 

2.  เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ทั่วโลก ฐานผู้ซื้อขยายกว้างขึ้น 
3.  สามารถทําการค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงและเปิดได้ทุกวันโดยไม่วันหยุด 
4. ไม่มีความจําเป็นต้องจ้างพนักงานขายเพราะ อีคอมเมิร์สจะทําการค้าแบบอัตโนมัติให้

ไม่ต้องมีสินค้าคงคลังหรือมีก็น้อยมาก 
5. ไม่มีความจําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างตึกแถว  เพื่อใช้เป็นร้านค้า  เพียงแค่สร้าง

เว็บไซตก์็เปรียบเสมือนร้านค้าแล้ว ไม่ต้องเสี่ยงกับทําเลที่ตั้งของร้านค้า 
6.  อีคอมเมิร์สสามารถเก็บเงิน และนําเงินฝากเข้าบัญชี 
อุปสรรคของการทําอีคอมเมิร์ส ได้แก่ 
1.  ความเสี่ยงจากการที่ยังไม่มีกฎหมายมารองรับการค้าแบบอีคอมเมิร์สเพราะฉะนั้นควร

เขียนคําบรรยายถึงขอบเขตในการรับผิดชอบของเราทีมีต่อลูกค้าให้ชัดเจน  เช่น ซื้อสินค้าแล้วไม่รับ
คืนก็ต้องแจ้งลูกค้าให้เข้าใจ 

2.  ไม่มีการกําหนดมาตรฐานในด้านภาษีเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายมารองรับ 
3.  ปัญหาในการจัดส่งสินค้าที่ไม่สะดวกรวดเร็ว  หรือสินค้าชํารุดเสียหาย  ซึ่งได้แก่ พวก

สินค้าที่เป็นของสด เช่น อาหาร หรือดอกไม้ สินค้าเหล่านี้ อาจเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ  เน่าเสีย  จาก
ระยะเวลา ในการขนส่งได้ 

4.  ปัญหาจากการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงเช่น  อัญมณีต่างๆ  บริษัทขนส่งมักจะไม่ยินดีที่
จะรับส่งของเหล่านี้ เน่ืองจากโอกาสสูญหายได้ง่าย 

5.  การทุจริตฉ้อโกง เช่น การปลอมบัตรเครดิต 
6. ไม่แน่ใจผู้ขายเป็นผู้ประกอบการที่ปฎิษัติธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  และ

น่าเชื่อถือเพียงใด 
7.  ทําสัญญาซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
8. ผู้ขายยังไม่มั่นใจว่าตัวตนจริงของลูกค้าจะเป็นบุคคลคนเดียวกับที่แจ้งสั่งซื้อสินค้า

หรือไม่ นั่นคือผู้ขายไม่มั่นใจว่า ผู้ซื้อมีความสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการหรือไม่ 
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   2.2.2  ระบบสั่งซื้อสินค้า 
 ภาพที่ 2.1 แสดงระบบการสั่งซื้อสินค้า โดยเร่ิมจากใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อส่งใบสั่งซื้อสินค้า

กับผู้จําหน่าย  และหลังจากได้รับสินค้าจากผู้จําหน่ายแล้วสามารถทําใบรับสินค้า  โดยปรับปรุงจาก
ใบสั่งซื้อได้  เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการทํางาน  และความผิดพลาดที่เกิดการป้อนข้อมูลในการรับ
สินค้าไม่ตรงกับจํา นวนที่ได้รับจริง และระบบยังสามารถเก็บรายละเอียดราคาของผู้จําหน่าย  และ
สามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้ รองรับค่าใช้จ่ายในการนําสินค้าเข้า (ต้นทุนแฝง) รายงาน
ตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ  และหากสินค้ามีคว ามเสียหายเกิดขึ้นก็สามารถออกใบส่งคืนสินค้า
ให้กับผู้จําหน่ายได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 วงจรระบบสั่งซื้อสินค้า 

  

ระบบซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ส  มีระบบการทํางานที่สมบูรณ์โดยเฉพาะ

เร่ืองรูปแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการสร้างร้านค้าออนไลน์ บวกกับระบบจัดการสินค้าภายในร้านที่มี

ประสิทธิภาพในการใส่ข้อมูลทั้ง รายการสินค้า สต็อกสินค้า การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวม 

ลูกค้าส่ังซื้อสินค้า จัดหาสินค้า 

ส่งมอบสินค้า 

รับสินค้า 

ชําระเงิน 
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ไปถึงการดูแลลูกค้าสมาชิก มีผู้ให้ความหมายและคําจํากัดความที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อไว้มากมาย  

ดังนี ้

- Weele (2005) ให้ความหมายของการจัดซื้อไว้ คือ  การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากร

ภายนอกของ องค์กร ซึ่งได้แก่ สินค้า งานบริการความสามารถ (Capabilities) และความรู้ 

(Knowledge) ที่มีส่วนสําคัญในก ารดําเนินงานธํารงรักษาไว้ และบริหารจัดการกิจกรรมหลัก 

(Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- Leenders, et al. (2006) กล่าวว่าบางสถาบันได้ให้คํานิยามของการจัดซื้อ (Purchasing) 

ว่าเป็น กระบวนในการซื้อ โดยศึกษาความต้องการ หาแหล่งซื้อและคัดเลือกผู้ส่งมอบ เจรจาต่อรอง

ราคา และกําหนดเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการ  รวมไปถึงติดตามการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ได้รับ

สินค้าตรงเวลา และติดตามการชําระเงินค่าสินค้าด้วย ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว การจัดซื้อ (Purchasing) การ

จัดการพัสดุ (Supply Management) และการจัดหา (Procurement) นั้น ถูกนํามาใช้แทนกันในการ

จัดหาให้ได้มาซึ่งพัสดุและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองค์กร  ดังนั้น 

การจัดซื้อ หรือการ จัดการพัสดุ ไม่ใช่เป็นเพียงความเกี่ยวเนื่องในขั้นตอนมาตรฐานในกระบวนการ

จัดหาที่ประกอบด้วย  

1.  การรับรู้ความต้องการใช้สินค้า  
2.  การแปรความต้องการใช้สินค้านั้นไปเป็นเงื่อนไขสําหรับการจัดหา   
3.  การแสวงหาผู้ส่งมอบที่มีศักยภาพเพียงพอกับความต้องการ  
4.  การเลือกแหล่งสินค้าที่เหมาะสม  
5.  การจัดทําข้อตกลงตามใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย  
6.  การส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ  
7.  การชําระค่าสินค้าหรือบริการให้กับผู้ส่งมอบ  
ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการจัดซื้อยังอาจรวมไปถึงการรับมอบสินค้า (Receiving) 

การตรวจสอบสินค้า (Inspection) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การขนย้ายสินค้า  (Material Handling) 
การจัดตาราง (Scheduling) การจัดส่งทั้งขาเข้าและออก (Inbound and Outbound Traffic) และการ
ทําลายทิ้ง (Disposal) แต่การจัดซื้อยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) อีกด้วย เช่น การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้า และลูกค้าของลูกค้า รวมไปถึงผู้ส่งมอบของ
ผู้ส่งมอบ  ซึ่งการขยายขอบเขตส่วนเกี่ยวข้องนี้รวมเรียกว่าการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) โดยการจัดการโซ่อุปทานนี้จะมุ่งเน้นการลดต้นทุน  และลดระยเวลาภายในโซ่
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อุปทานเพื่อให้ได้รับประโยชน์ไปถึงลูกค้าขั้นสุดท้ายของโซ่อุปทาน  และด้วยแนวความคิดน้ี เอง จึง
ทําให้การแข่งขันในระดับองค์กรถูกเปลี่ยนไปเป็นการแข่งขันในระดับโซ่อุปทานในอนาคต 

อรุณ บริรักษ์ (2550) ยังได้กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้งานจัดซื้อตามแนวคิดแนวคิด
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) โดยเรียบเรียงจากคําบรรยายของ ดร . วิทยา สุหฤทดํารง ไว้
ว่า แนวคิดนี้มีหลักการมุ่งเน้นไปที่การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานภายในโรงงาน  ซึ่ง
นั่นเป็นเพียงส่วนหน่ึงขององค์กรแบบลีน (Lean Enterprise) ซึ่งหากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่า
ต้นทุนคร่ึงหนึ่งของการจัดซื้อจัดหานั้นมากกว่าต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตขององ ค์กร ด้วยเหตุ
นี้เองแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดหาแบบลีน (Lean Procurement) จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความ
สูญเปล่า (Waste) ทั้ง 7 ประการที่ไม่จําเป็นที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหาทั้งภายในองค์กร
เอง และระหว่างองค์กรต่อองค์กร โดยนําเทคนิคแบบลีน และเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ  มาช่วย
ในการพัฒนาเพื่อลดความสูญเปล่า  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ไม่
เหมาะสม  การรอคอยที่ยาวนานเกินความจําเป็นในแต่ละขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา  การเก็บสินค้าคง
คลังที่เกินความต้องการ การจัดส่งหรือการเคลื่อนย้ายใบขอเสนอซื้อ  (Purchase Requisition; PR) 
หรือใบสั่งซื้อ (Purchase Order; PO) หรือ   วัตถุดิบสินค้าต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและระหว่าง
องค์กรเกินความจําเป็น  การเกิดความผิดพลาดใน   แต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เป็นต้น  ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไป  และการจัดซื้ อจัดหาแบบลีน 
ได้ดังนี ้
       2.2.3  การพัฒนาของการจัดซื้อ 
 งานจัดซื้อจัดหาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานธุรกิจ  และมีวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป รูปแบบโครงสร้างองค์กรหรือการแบ่งหน้าที่การทํางานออกเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ  
ทําให้ภารกิจ และความรับผิดชอบเร่ิมเด่นชัดมากขึ้น ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามีมากขึ้น  ความรู้
ความสามารถที่สะสมจากประสบการณ์ทําให้แต่ละงานมีความซับซ้อนและท้าทายเพิ่มขึ้น  งาน
จัดซื้อเป็นงานที่ได้แปรเปลี่ยนตามความสามารถในการผลิตสินค้าขององค์กร  ความเชี่ยวชาญใน
การผลิตที่เพิ่มขึ้ นและการมุ่งเน้นการลดต้นทุน  ทําให้เกิดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับภายนอกองค์กร
หลายๆ กิจกรรม เช่น Outsource และ  Subcontract เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นได้ช่วยให้การ
ดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย (การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 
สามารถทําให้ลดระยะเวลาปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรหรือสิ่งที่ต้องทําซ้ําๆ  ส่งผลให้พนักงานมีเวลา
มากขึ้น (เทียบเวลาที่ใช้ต่องาน 1 ชิ้นหรือ 1 transaction) และบุคลากรสามารถแสดงบทบาทที่สร้าง
คุณค่าได้มากขึ้น (value-added tasks) เช่น สามารถวิเคราะห์เนื้องานที่มีความซั บซ้อนมากขึ้น 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพิ่มทักษะและ
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ประสบการณ์ ฯลฯ  นอกจากนี้ การจัดหานั้นไม่ได้เกี่ยวกับแค่วัตถุดิบเพียงอย่างเดียว  การจัดหานั้น
ยังอาจต้องจัดหาปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น 

1.  สาธารณูปโภค – ก๊าซ น้ําประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
2.  เชื้อเพลิง – ดีเซล, เบนซิน และน้ํามันเชื้อเพลิง 
3.  สินทรัพย์ – เคร่ืองจักร พาหนะ และอาคาร 
4.  การเดินทางและโรงแรมที่พักสําหรับองค์กร 
5.  วัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ ในโรงงานและสํานักงาน 
6.  บริการที่จัดจ้างออกไปภายนอก – การกระจายสินค้า บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการสนับสนุน 

 แต่ละบริษัทจะมีการใช้ต้นทุนที่จุดต่างๆ  ตามองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจของ
องค์กรสําหรับบริษัทขนส่ง  เชื้อเพลิงอาจจะใช้งบประมาณถึง ร้อยละ  35 ของงบประมาณรวม
สําหรับปฏิบัติการ แต่สําหรับโรงงานผลิต ต้นทุนส่วนหลักอาจจะเป็นต้นทุนในการบริหารโรงงาน  
ต้นทุนเหล่านี้จะต้องถูกจัดการอย่างระมัดระวัง  แต่ขั้นตอนแรกคือการพิจารณาเป้าหมายในการ
จัดซื้อ 
 
2.3  ภาษา PHP 

PHP ย่อมาจากคําว่า Personal Home Page เป็นโปรแกรมภาษาสคริปต์ตัวหนึ่ง ซึ่ง
ประมวลผลทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server Side Scripting) และเป็นที่นิยมกันย่างแพร่หลายเกี่ยวกับงาน
ทางด้านเว็บไซต์  

Rasmus Lerdorf  ผู้ให้กําเนิดภาษา PHP  ตั้งแต่ปี ค .ศ. 1994 แต่ยังเป็นเวอร์ชันที่ไม่เป็น
ทางการ เพราะใช้กับการทดสอบ เว็บเพจของเขาเองเท่านั้น โดยได้ใช้ภาษา  PHP ในการเก็บข้อมูล
สถิติผู้เข้าชมเว็บของเขาเอง  

Rasmus Lerdorf  เร่ิมจากการเขียนสคริปต์ Perl CGI ใส่ไว้ในโฮมเพจประวัติส่วนตัว เพื่อ
บันทึกข้อมูลผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพจ แต่เนื่องจาก Lerdorf เห็นว่าการเขียน CGI ด้วย Perl นั้นยืด
ยาวเกินไป จึงได้ตัดสินใจเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ด้วยภาษา C ที่สามารถแยกส่วนที่เป็นภาษา 
HTML ออกจากส่วนที่เป็นภาษา C เพื่อแยกการประมวลผล แล้วทําการสร้างโค้ด HTML ขึ้นใหม่ 
โดยตั้งชื่อโปรแกรมนี้ว่า Personal Home Page Tools และได้เร่ิมแจกจ่ายโค้ดออกไปในลั กษณะฟรี
แวร์ ต่อมาจึงได้เร่ิมเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมปรับปรุงและพัฒนา จนพัฒนาเป็น PHP/FI ที่เร่ิมเป็นที่
นิยมมากขึ้น จนกระทั่ง Zeev Suraski และ Andi Gutmans ได้ร่วมกันเขียนโค้ดขึ้นใหม่โดยได้มีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด่านประสิทธิภาพ ก ารสนับสนุนการโปรแกรม
เชิงวัตถุ และในด้านอ่ืน ๆ อีกหลายประการจนเกิดเป็น PHP 3 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมเป็น
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อย่างมาก และเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็น PHP 4 ที่สามารถทํางานได้อย่างซับซ้อน และ PHP 5 ที่เป็น
การโปรแกรมเชิงวัตถุที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น  

ภาษาสคริปต์ PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของภาษาโปรแกรมมิ่งชนิด
อ่ืน ๆ ทําให้ภาษาสคริปต์ PHP เป็นภาษาที่รวมเอาเอกลักษณ์เด่นของภาษาต้นแบบแต่ละชนิด
รวมกันอยู่ ความสามารถของภาษาสคริปต์ PHP ที่เห็นได้อย่างชัดเจน มีดังนี ้
 1.  เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็น Open Source ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด และนํา Source Code 
ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 2.  เป็นสคริปต์แบบ Server Side Script ดังนั้นจึงทํางานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับ
การทํางานของเคร่ือง Client โดย PHP จะอ่านโค้ด และทํางานที่เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์ที่
ได้จากการประมวลผลมาที่เครื่องของผู้ใช้ในรูปแบบของเอกสาร HTML ซึ่งโค้ดของภาษา PHP 
ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นได้ 
 3.  PHP สามารถทํางานได้ในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจาก PHP เป็นสคริปต์ที่ต้องทํางานบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์สําหรับเรียกใ ช้คําสั่ง PHP 
จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วยเพื่อให้สามารถประมวลผล PHP ได้ 
 4.  PHP สามารถทํางานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Personal Web Server (PWS), 
Apache, OmniHttpd และ Internet Information Service (IIS) เป็นต้น 
 5.  ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programing) 
 6.  PHP มีความสามารถในการทํางานร่วมกับระบบการจัดการฐานที่ข้อมูลที่หลากหลาย 
เช่น Oracle, FilePro, Solid, FrontBase, MS SQL, mSQL, MySQL เป็นต้น 
 7.  PHP อนุญาตให้ผู้สร้างเว็บไซต์ที่ทํางานผ่านโปรโต คอลชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น LDAP, 
IMAP, SNMP, POP3 และ HTTP เป็นต้น 
 8.  โค้ด PHP สามารถเขียนและอ่านในรูปแบบของ SML ได้ 

PHP ได้ออกสู่สายตาของนักโปรแกรมเมอร์เมื่อ มิถุนายน 1998 ที่ผ่านมาในเวอร์ชั่นนี้มี
คุณสมบัติเด่นคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซร์ฟเวอร์ 
อย่าง IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd สนับสนุน ระบบฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่น SQL 
Server, MySQL, mSQL, Oracle, Informix, ODBC 

เวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบันคือ PHP4 ซึ่งได้เพิ่ม Functions การทํางานในด้านต่างๆให้มาก
และง่ายขึ้นโดย Zend ซึ่งมี Zeev และ Andi Gutmans ได้ร่วมก่อตั้งขึ้น ( http://www.zend.com ) ใน
เวอร์ชั่นนี้จะเป็น  compile script ซึ่งในเวอร์ชั่นหน้าน้ีจะเป็น embed script interpreter ในปัจจุบันมี
คนใช้ PHP สูงกว่า 5,100,000 sites แล้วทั่วโลก ผู้ พัฒนาได้ตั้งชื่อของง PHP ใหม่ว่า PHP: 
Hypertext Preprocessor ซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟสเซอร์สําหรับไฮเปอร์เท็กซ์  
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เน่ืองจากว่า PHP ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของตัว Web Server ดังนั้นถ้าจะใช้ PHP ก็จะต้อง

ดูก่อนว่า Web server นั้นสามารถใช้สคริปต์ PHP ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น PHP สามารถใช้ได้กับ 
Apache WebServer และ Personal Web Server (PWP) สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows  

ในกรณีของ Apache เราสามารถใช้ PHP ได้สองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI และ 
Apache Module ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า ถ้าใช้ PHP เป็นแบบโมดูล PHP จะเป็นส่วนหนึ่งของ 
Apache หรือเป็นส่วนขยายในการทํางานนั่นเอง ซึ่งจะทํางานได้เร็วกว่าแบบที่เป็น CGI เพราะว่า ถ้า
เป็น CGI แล้ว ตัวแปลชุดคําสั่งของ PHP ถือว่าเป็นแค่โปรแกรมภายนอก ซึ่ง Apache จะต้องเรียก
ขึ้นมาทํางานทุกคร้ัง ที่ต้องการใช้ PHP ดังนั้น ถ้ามองในเร่ื องของประสิทธิภาพในการทํางาน การ
ใช้ PHP แบบที่เป็นโมดูลหนึ่งของ Apache จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า  
รูปแบบการเขียน PHP 

การเขียนโค้ด เราสามารถเขียนได้จากโปรแกรม Editor ทั่วไปเช่น Notepad หรือ Editplus 
แน่นอนที่สะดวกที่สุดคงจะไม่พ้น Notepad เพราะแถมมากับ window อยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการ
ความสามารถและ Options ที่เพิ่มขึ้นก็แนะนําว่าโปรแกรม Editplus ใช้ได้ดีทีเดียว  

รูปแบบการเขียน PHP เขียนได้ 4 แบบดังตัวอย่าง ที่นิยมคือแบบที่ 1 และ 2 แบบที่ 3 ใช้
งานคล้ายกับ Java script  ส่วนแบบที่ 4 ตัว tag <% จะเหมือนกับ ASP โดยเมื่อรันจะได้ผลลัพธ์
เหมือนกัน และสามารถแทรกลงในส่วนของภาษา HTML ส่วนใดก็ได้ 
 1.   การเขียนโค้ดในรูปแบบภาษา SGML จะมีรูปแบบดังนี้ 
   <?  
               คําสั่งในภาษา PHP ; 
   ?>  
 2.   การเขียนโค้ดเพื่อใช้ร่วมกับภาษา XHTML หรือ XML (แต่สามารถใช้ใน HTML แบบ
ปกติได้) จะมีรูปแบบดังนี้ 
    <?php 
                    คําสั่งในภาษา PHP ; 
     ?> 
 3.   การเขียนโค้ดในรูปแบบ JavaScript จะมีรูปแบบดังนี้ 
     <Script Language="php"> 
                  คําสั่งในภาษา PHP ; 
     </Script> 
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 4.   การเขียนโค้ดในรูปแบบ ASP จะมีรูปแบบดังนี้ 
    <% 
            คําสั่งในภาษา PHP ; 
     %> 

การเขียนสคริปต์ PHP ในรูปแบบใดก็ตามจะต้องมีเคร่ืองหมาย semicolon ( ; ) ลงท้าย
คําสั่งเสมอเหมือนกับการเขียนภาษา C กับภาษา Perl และคําสั่งหรือฟังก์ชั่นในภาษา PHP จะเขียน
ด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ( case-insensitive ) การจบ statement หรือสิ้นสุด script เราจะ
ปิดท้ายสคริปต์ด้วยแท็ก ( ?> ) และคําสั่งสุดท้ายในสคริปต์นั้นจะลงท้ายด้วย semicolon ( ; ) 
หรือไม่ก็ได้เพราะจะถูกปิดด้วยแท็ก ( ?> ) อยู่แล้ว 

นอกจากรูปแบบแล้ว การวาง code ผสมกับ HTML ก็เป็นวิธีหนึ่ง 
<html> 
<head> 
<title>Example</title> 
</head> 
<body> 
<?php  
  echo "Hi, I'm a PHP script!";  
?> 
</body> 
</html> 
คําสั่งแสดงผล 

เราสามารถใช้คําสั่งเพื่อแสดงผลได้ 3 แบบคือ 
 1. echo 
 2. print 
 3. printf 
 1. คําสั่ง echo จะสามารถแสดงได้หลายประเภท เช่น 

<?php 
 echo " ทดสอบการใช้คําสั่ง echo "; 
?> 

นี่เราลองมาดูความสามารถอีกอย่างของคําสั่ง echo กันคือความสามารถในการแยกนิพจน์ 
หรือค่าตัวแปรได้ โดยจะใช้เคร่ืองหมาย , คั่น 
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<?php 
echo " ทดสอบการใช้คําสั่ง echo<br> " ; 
echo " <b>10+20 = " , 15+15 , "</b>" ; 
?> 

สังเกตคําสั่ง echo "<b> 10+20 = " , 15+15 , "</b>" ; ได้ใช้เคร่ืองหมาย  , คั้นระหว่าง "<b> 
10+20 =" และ "</b>" ไว้เพื่อให้โปรแกรมแยกส่วนที่เราต้องการให้มันแสดงออกทางหน้าแบบ
ธรรมดากับส่วนที่เราต้องการให้โปรแกรมทําการคํานาณให้เรานั้นคือ  15+15 เมื่อคํานวณแล้วจะได้
ค่า 30 โปรแกรมจะนะค่าที่ได้จากการคํานวณมาแสดงแทน ส่วนแท็ก <br> และ <b>...</b> นั้นเป็น
แท็ก HTML ธรรมดาซึ่งใส่ไว้เพื่อทําให้การแสดงผลสวยงามขึ้น 
<?php 
echo "ทดสอบการใช้คําสั่ง echo " ; 
echo " 10+20 = " , 15+15 ; 
?> 
 2. คําสั่ง print 
  <?php 
  print " ทดสอบการใช้คําสั่ง print " ; 
  ?> 
 3. คําสั่ง printf 

ในการใช้คําสั่ง printf เราจะต้องทราบชนิดของข้อมูลที่เราต้องการแสดงออกมาว่าเป็นชนิด
ใด เราจะได้กําหนดค่าลงไปถูงต้องดังนี้ 
   %d ตัวเลข 
  %o เลขฐานแปด 
  %c ข้ออักษร ( 1 ตัว ) 
  %s ข้อความ 
  %f ทศนิยม 
<?php 
            printf ( " 15+15 = %d <br> " , 15+15) ; 
            printf ( " 20/3 = %d <br> " , 20/3 ) ; 
            printf ( " 20/3 = %f <br> " , 20/3 ) ; 
?> 
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สังเกตคําสั่งที่ 2 และ 3 เราได้ใช้ตัวคํานวณเหมือนกันแต่กําหนดชนิดของข้อมูลไม่
เหมือนกัน โดยคําสั่งที่ 2 ได้กําหนดชนิดข้อมูลเป็น %d แต่ในคําสั่งที่ 3 ได้กําหนดชนิดเป็น %f ผล
ที่ได้ก็จะแตกต่างการกัน 
 
2.4  ภาษาเอสคิวแอล 

ภาษา SQL (สามารถอ่านออกเสียงได้  2 แบบ คือ “เอสคิวแอล” (SQL) หรือ “ซีเควล” 
(Sequel) ย่อมาจาก Structured Query Language หรือภาษาในการสอบถามข้อมูล เป็นภาษาทางด้าน
ฐานข้อมูล  ที่สามารถสร้างและปฎิบัติการกับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์  (relational database) 
โดยเฉพาะ และ เป็นภาษาที่มีลักษณะคล้ายกับภาษาอังกฤษ ภาษา SQLถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ  
relational calculus และ relational algebra เป็นหลัก ภาษา SQL เร่ิมพัฒนาครั้งแรกโดย almaden 
research center ของบริษัท IBM โดยมีชื่อเร่ิมแรกว่า  “ซีเควล” (Sequel) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
“เอสคิวแอล” (SQL) หลังจากนั้นภาษา SQLได้ถูกนํามาพัฒนา 

โดยผู้ผลิตซอฟ ต์แวร์ด้านระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จนเป็นที่นิยม กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน  โดยผู้ผลิตแต่ละรายก็พยายามที่จะพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลของตนให้มี
ลักษณะเด่นเฉพาะขึ้นมา  ทําให้รูปแบบการใช้คําสั่ง SQL มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบ้าง เช่น 
ORACLE ACCESS SQL Base ของ Sybase INGRES หรือ SQL Server ของ Microsoft เป็นต้น 
ดังนั้นในปี ค .ศ. 1986 ทางด้าน American National Standards Institute (ANSI) จึงได้กําหนด
มาตรฐานของ  SQL ขึ้น อย่างไรก็ดี โปรแกรมฐานข้อมูลที่ขายในท้องตลาด ได้ขยาย SQL ออกไป
จนเกินข้อกําหนดของ ANSI โดยเพิ่มคุณสมบัติอ่ืนๆ  ที่คิดว่าเป็นประโยชน์เข้าไปอีกแต่โดยหลัก
ทั่วไปแล้วก็ยังปฏิบัติตามมาตรฐานของ  ANSI ในการอธิบายคําสั่งต่างๆของภาษา SQL ในหนังสือ
เล่มนี้จะอธิบายคําสั่งที่เป็นรูปแบบคําสั่งมาตรฐานของภาษา SQLโดยทั่วไป  
        2.4.1  ประเภทของค าสั่งของภาษา SQL 

ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้งานได้ต้ังแต่ระดับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงระดับ
เมนเฟรม ประเภทของคําสั่งในภาษา SQL (The subdivision of sql) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.  ภาษาสําหรับการนิยามข้อมูล  (Data Definition Language: DDL) ประกอบด้วยคําสั่งที่
ใช้ในการกําหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการ
เพิ่มคอลัมน์ การกําหนดดัชนี การกําหนดวิวหรือตารางเสมือนของผู้ใช้ เป็นต้น 

2.  ภาษาสําหรับการจัดการข้อมูล  (Data Manipulation Language: DML) ประกอบด้วย
คําสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพิ่มหรือลบข้อมูล เป็นต้น 

3.  ควบคุม (Data Control Language: DCL): ประกอบด้วยคําสั่งที่ใช้ในการควบคุม การ
เกิดภาวะพร้อมกัน  หรือการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน  และ
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คําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกําหนดสิทธิ ของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน  
เป็นต้น 
        2.4.2  ชนิดของข้อมูลท่ีใช้ในภาษา SQL 

ในภาษา SQL การบรรจุข้อมูลลงในคอลัมน์ต่าง ๆ ของตารางจะต้องกําหนดชนิดของ
ข้อมูล (data type) ให้แต่ละคอลัมน์ ชนิดของข้อมูลนี้จะแสดงชนิดของค่าที่อยู่ในคอลัมน์  ค่าทุกค่า
ในคอลัมน์ที่กําหนดจะต้องเป็นชนิดเดียวกัน เช่น  ในตารางลูกค้าคอลัมน์ที่เป็นรายชื่อลูกค้า จะต้อง
เป็นตัวหนังสือ  ในขณะที่คอลัมน์จํานวนเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นตัวเลขชนิดของข้อมูลของแต่ละ
คอลัมน์จะขึ้นกับลักษณะของข้อมูลแต่ละคอลัมน์  ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ชนิดข้ อมูลพื้นฐานในภาษา SQL 
ดังนี ้

 
1.  ตัวหนังสือ (character) ในภาษา SQL จะใช้ 

1.1  ตัวหนังสือแบบความยาวคงที่ (fixed-length character) จะใช้ char (n) หรือ 
character (n) แทนประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใดๆที่มีความยาวของข้อมูลคงที่โดยมีความ
ยาว n ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเน้ือที่ตามความยาวที่คงที่ตามที่กําหนดไว้  ชนิดของข้อมูล
ประเภทนี้จะเก็บความยาวของข้อมูลได้มากที่สุดได้ 255 ตัวอักษร 

1.2  ตัวหนังสือแบบความยาวไม่คงที่ (variable-length character) จะใช้ varchar (n) 
แทนประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใดๆที่มีความยาวของข้อมูลไม่คงที่ โดยมีความยาว  n 
ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเน้ือที่ตามความยาวของข้อมูล  ชนิดของข้อมูลประเภทนี้จะเก็บ
ความยาวของข้อมูลได้มากที่สุดได้ 4000 ตัวอักษร 

2.  จํานวนเลข (numeric) 
     2.1  จํานวนเลขที่ มีจุดทศนิยม (decimal) ในภาษา SQL จะใช้  dec(m,n) หรือ 

decimal(m,n) เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นจํานวนเลขที่มีจุดทศนิยมโดย m คือจํานวนตัวเลขทั้งหมด 
(รวมจุดทศนิยม) และ n คือจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม 

     2.2  จํานวนเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมในภาษา SQL จะใช้ int หรือ integer เป็นเลขจํานวน
เต็มบวกหรือลบขนาดใหญ่ เป็นตัวเลข 10 หลัก ที่มีค่าตั้งแต่  –2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 
และในภาษา SQL จะใช้ smallint เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็มบวกหรือลบขนาดเล็ก 
เป็นตัวเลข 5 หลัก ที่มีค่าตั้งแต่ – 32,768 ถึง + 32,767 ตัวเลขจํานวนเต็มประเภทนี้จะมีการจองเน้ือที่
น้อยกว่าแบบ integer 

     2.3  เลขจํานวนจริง ในภาษา SQL อาจใช้  number (n) แทนจํานวนเลขที่ไม่มีจุด
ทศนิยมและจํานวนเลขที่มีจุดทศนิยม 

3.  ข้อมูลในลักษณะอ่ืนๆ 
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วันที่และเวลา (Date/Time) เป็นชนิดวันที่หรือเวลาในภาษา SQL จะใช้ date เป็นข้อมูล
วันที่ ซึ่งจะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เช่น yyyy-mm-dd (1999-10-31) dd.mm.yyyy (31. 10.1999) 
หรือ dd/mm/yyyy (31/10/1999) 
2.4.3  ลักษณะการใช้งานของภาษา SQL 

ภาษา SQL เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ  DBMS มักพบใน DBMS เชิงสัมพันธ์หลายตัว
และเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุ บัน ภาษา SQL ง่ายต่อการเรียนรู้ การใช้งานในภาษา SQLแบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ ภาษา SQL ที่โต้ตอบได้ (interactive SQL) และภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม 
(embedded SQL) 

1.  ภาษา SQL ที่โต้ตอบได้ ใช้เพื่อปฏิบัติงานกับฐานข้อมูลโดยตรง เป็นการใช้คําสั่งภาษา 
SQLสั่งงานบนจอภาพ โดยเรียกดูข้อมูลได้โดยตรงในขณะที่ทํางาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่นําไปใช้ได้  
ตัวอย่างเช่น ต้องการเรียกดูข้อมูลในคอลัมน์ SALENAME และ SALECOM จากตาราง  
SALESTAB จะใช้คําสั่งของภาษา SQL ดังนี ้

 
SELECT SALENAME, SALECOM 
FROM SALESTAB; 

โดยตาราง SALESTAB มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 SALESTAB 

SALENO SALENAME ADDRESS SALECOM 

1001 Chaiwat Bangkok 0.12 

1002 Mitree Puket 0.13 

1004 Benjawan Bangkok 0.11 

1007 Kanjana Chiangmai 0.15 

1003 Ternjai Nonthaburi 0.10 

 
ผลของคําสั่งจะแสดงผลลัพธ์ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2 ผลลัพธ์ของคําสั่ง SELECT 

SALENAME SALECOM 

Chaiwat 0.12 

Mitree 0.13 

Benjawan 0.11 

Kanjana 0.15 

Ternjai 0.10 

 
2.  ภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม  เป็นภาษา SQL ที่ประกอบด้วยคําสั่งต่าง ๆ ของ ภาษา 

SQL ที่ใส่ไว้ในโปรแกรมที่ส่วนมากแล้วเขียนด้วยภาษาอ่ืน เช่น โคบอล ปาสคาล ภาษาซี  ลักษณะ
ของคําสั่ง SQL จะแตกต่างจากภาษาอื่นๆ ในแง่ที่ว่า SQL ไม่มีคําสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุม (control 
statement) เหมือนภาษาอ่ืน เช่น  if..then …else for…do หรือ loop หรือ while ทําให้มีข้อจํากัดใน
การเขียนชุดคําสั่งงาน  การใช้ภาษา SQL ฝังในโปรแกรมอ่ืนจะทําให้ภาษา SQL มีความสามารถ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ของคําสั่งที่เกิดจากภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรมจะถูกส่งผ่าน
ไปให้กับตัวแปรหรือพารามิเตอร์ที่ใช้ โดยโปรแกรมที่ภาษา SQL ไปฝังตัวอยู่ เช่น 

while not end-of-file (input) do 
begin 
readin(id-num, salesperson,loc,comm); 
EXEC SQL INSERT INTO SALESTAB 

VALUES (: id-num,:salesperson,:loc,:comm); end; 
จากตัวอย่างถ้าใช้คําสั่ง 
INSERT INTO SALESTAB 

  VALUES (: id-num,:salesperson,: loc, :comm); 
 

เพียงอย่างเดียว  จะทําให้คําสั่งนี้ใส่ค่า id-num salesperson loc comm ใส่ค่าได้เพียงครั้ง
เดียว แต่เมื่อนําคําสั่งนี้มาใส่ไว้ในภาษาปาสคาลข้างต้นจะทําให้คําสั่งดังกล่าวมีความสามารถสูงขึ้น
คือคําสั่งนี้จะสามารถทํางานซ้ํา (loop) โดยใส่ค่าต่างๆลงในตัวแปรเพื่อให้ทําซ้ํากันหล ายๆคร้ัง โดย
จากตัวอย่างส่วนของโปรแกรมภาษาปาสคาลจะกําหนดลูปวนซึ่งจะอ่านค่าจากแฟ้มข้อมูลแล้วเก็บ
ค่านั้นไว้ในตัวแปร  id-num, salesperson, loc, comm ของตาราง  SALESTAB การอ่านค่าแล้วเก็บค่า
ไว้ในตัวแปรจะทําซ้ําจนกระทั่งข้อมูลหมดจากแฟ้มข้อมูล 
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ทั้งภาษา SQL ที่โต้ตอบได้และภาษา  SQL ที่ฝังในโปรแกรมจะมีลักษณะของคําสั่งที่ใช้
งานเหมือนกัน จะต่างกันแต่เพียงภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรมจะมีวิธีการเชื่อมโยงกับภาษาอื่น ๆ 
       2.4.4   ตารางข้อมูล 
 สําหรับภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้สําหรับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ คือประกอบด้วยตาราง
และในตารางหนึ่งๆมี 2 มิติได้แก่ แถว (rows) ในแนวนอน และคอลัมน์ (columns) ในแนวต้ัง  
ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ เช่น ตารางพนักงานขาย ดังตารางที่ 2.3  
 

ตารางที่ 2.3  ตารางพนักงานขาย  

SALENO SALENAME ADDRESS SALECOM 

1001 Chaiwat Bangkok 0.12 

1002 Mitree Puket 0.13 

1004 Benjawan Bangkok 0.11 

1007 Kanjana Chiangmai 0.15 

1003 Ternjai Nonthaburi 0.10 

 

โดยคําอธิบายของคอลัมน์ต่าง ๆ ในตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4  คําอธิบายของคอลัมน์ต่าง ๆ ดังแสดงในตารางพนักงานขาย 

คอลัมน์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด 

SALENO Integer เลขประจําตัวพนักงานขาย 

SALENAME Char(10) ชื่อพนักงานขาย 

ADDRESS Char(10) ที่อยู่ของพนักงานขาย 

SALECOM Decimal ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายตามคํา
สั่งซื้อ 
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2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
นฤมล อันตะริกานนท์  (2549) ทําการวิจัยเร่ือง “ การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วิชา  การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver สําหรับผู้เรียนของสถาบัน กศน .ภาคกลาง  ” 

ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบประสิทธิภาพบทเรียน  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนก่อนเรียนและหลั งเรียน  ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทางอินเทอร์เน็ต  ที่มีต่อ
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบัน กศน. ภาคกลาง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

สิทธิโชค  ปัญญาฤกษ์ชัย  (2552) ทําการวิจัยเร่ือง  “ ระบบการค้นคืนสารสนเทศโดยใช้
เทคนิค N-GramInformation Retrieval System Using N-Gram Technique ” เพื่อพัฒนาระบบการ
ค้นคืนสารสนเทศโดยใช้เทคนิค  N-Gram ซึ่งเป็นระบบการค้นคืนสารสนเทศ  เพื่อให้ได้ข้อมู ล
สารสนเทศที่ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานเป็  นระบบการจัดการสารสนเ ทศและการค้นคืน
สารสนเทศ  ทําการประเมินประสิทธิภาพการใช้ค่าความแม่นยํา Precision และค่าความถูกต้อง  
Recall ในการค้นคืน  โดยผลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  พบว่ามีค่า เฉลี่ยความ
ถูกต้อง 78 เปอร์เซ็นต์  จากทฤษฎีค่าความถูกต้องมีมากกว่า  60 เปอร์เซ็นต์  แสดงให้เห็นว่าระบบมี
การค้นคืนโดยรวมอยู่ในระดับดีและระบบสามารถนําไปใช้งานได้จริง 

สิริกานต์ พุกกะวรรณะ  (2552) ทําการวิจัยเร่ือง  “ NtopViewer ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน  ” บทความนีนําเสนอซอฟต์แวร์ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในโรงเ รียน (NtopViewer) ทีสามารถตอบคําถามทัง E หมดข้างต้น  เพือช่วยในการ
วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรในเครือข่าย  โดยเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้หลักคือบุคคลากรใน
สถานศึกษา  ที่ขาดความเชียวชาญด้านเครือข่ายซอฟต์แวร์ทีพัฒนาขึน  จึงจําเป็นต้องใช้งานง่าย  
และสือข้อมูลทีสําคัญได้ชัดเจน 

สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ (2551) ทําการวิจัยเร่ือง “ ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ ”ฐานข้อมูลนี้
เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยภาพข่าว 
รายงาน วิเคราะห์ สรุปข่าวประจําวันจากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําหน่าย ใน
ประเทศไทยมากกว่า 20 ชื่อ โดยผู้ค้นสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ พ .ศ. 2544 – ปัจจุบัน 
ผู้เขียนได้นํา เสนอวิธีการใช้งานฐานข้อมูลนี้ เพื่อประโยชน์ ในการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา  
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา (2550) ทําการวิจัยเร่ือง  “ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาความ
ร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ”  การพัฒนาห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมเนื่องจาก
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้นําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือต้ังแต่การจัดเก็บ  การค้นคืน การ
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เผยแพร่ไปยังผู้ใช้ รวมทั้งการเพิ่มบริการต่างๆ  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ผลของการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้โดยไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองของเวลา และสถานที่  รวมทั้งความรู้เป็นสินค้าที่สามารถ
บริโภคได้โดยไม่หมดไปทําให้สถาบันอุดมศึกษาต่างตระหนักถึงความสําคัญของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา  แบ่งปัน และใช้ทรัพยากรในลักษณะที่แต่ละสถาบันต่างได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน DPU
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
เน้ือหาของบทนี้กล่าวถึง ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย และ บทสรุป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.1   ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี  – คอน ผ่านระบบเครือข่าย ของ บ . ศรีกรุง

ธนบุรี จ ากัด มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
    2. การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
    3. การออกแบบระบบ 
    4. การพัฒนาและทดสอบระบบ 
  5. จัดท าเอกสารและคู่มือ 
    6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
3.2   อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        3.2.1   อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีจะน ามาใช้  

   1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์  
                      - อินเทลเอ็กส์รอน (Intel® Xeon Server)  
                      - ความเร็ว 3.0 GHz 
                      - หน่วยความจ า (RAM) 4 GB 
                      - ความจุของฮาร์ดดิสก์ 320 GB 
                      - จอภาพ (Monitor) 18 นิ้ว 
                      - เมาส์ และแป้นพิมพ์ (Mouse and Keyboard) 
                      - การ์ดจอ Card name : NVIDIA GeForce G102M 
                      - ชิป Chip type : GeForce G102M 
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 2.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  
                      - อินเทลเชนทรีโน (Intel(R) Core(TM)2 Duo) 
                      - ความเร็ว 2.10 GHz  
                      - หน่วยความจ า (RAM) 2 GB  
                      - ความจุของฮาร์ดดิสก์ 250 GB  
                      - จอภาพ (Monitor) 18 นิ้ว 
                      - เมาส์ และแป้นพิมพ์ (Mouse and Keyboard) 

3.2.2  ซอฟต์แวร์ท่ีจะน ามาใช้ 
               1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์  
                      - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2003 Server R2 
                      - เอพเซิร์ฟ (Appserv-win32-2.4.1) เป็นโปรแกรมจ าลองเคร่ืองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์  
                      - พีเอชพี (PHP 5.2.6) คือ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
                      - Micromedia Dreamweaver 8 คือ โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบ 
                      - มายเอส คิว แอล (MySQL) เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  
                      - พีเฮชพีมายแอดมินทร์ (phpMyAdmin 2.4.1) 
               2.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  
                      - ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 
                      - เอพเซิร์ฟ (Appserv-win32-2.4.1) เป็นโปรแกรมจ าลองเคร่ืองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์  
                      - พีเอชพี (PHP 5.2.6) คือภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
                      - ไมโคมีเดียดรีมเวฟเวอร์แปด (Micromedia Dreamweaver 8) เป็นโปรแกรมในการ
พัฒนาเว็บไซต ์
                      - มายเอส คิว แอล (MySQL) เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
                      - พีเฮชพีมายแอดมินทร์ (phpMyAdmin 2.4.1)  
                      - โฟโต้ชอป (Adobe Photoshop CS3) เป็นโปรแกรมส าหรับแต่งรูปภาพ 
                      - โฟโต้อิมแพ็ก ( Photo impage ) เป็นโปรแกรมส าหรับแต่งรูปภาพ 
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3.3  ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย  สรุปได้ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4   สรุป 
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยได้มีการแบ่งขั้นตอนที่จะศึกษาออกเป็น 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนของการศึกษาระบบงานเดิมขององค์กร ขั้นตอนการศึกษาระบบงานใหม่ขององค์กร 
ขั้นตอนการออกแบบระบบ  ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ ขั้นตอนจัดท าเอกสารและคู่มือ
การติดตั้งโปรแกรม และ ขั้นตอนสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 
(เดือน) 

1.การวิเคราะห์ระบบงานเดิม         

2.การวิเคราะห์ระบบงานใหม่         

3.การออกแบบระบบ         

4.การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ         

5.จัดท าเอกสารและคู่มือ         

6.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ         
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 

เน้ือหาของบทนี่กล่าวถึง การวิเคราะห์ระบบงานเดิม การวิเคราะห์ระบบ  และการออกแบบ

ระบบ มีเนื้อหาและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1  การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

การวิเคราะห์ระบบงานเดิม  เป็นการวิเคราะห์ระบบงานที่มีอยู่แล้วในการจัดการของฝ่าย

ขายในการเก็บข้อมูลของระบบ  ของฝ่ายขายของบริษัท ศรีกรุงธนบุรี จ ากัด โดยได้ท าการวิเคราะห์

เกี่ยวกับขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ ให้บริการการสั่งซื้อ

กระเบื้องของบริษัท  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงภาพโดยรวมของระบบงานเดิมได้ดังภาพที่   4.1 โดยมี

ขั้นตอนการท างานดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ภาพรวมของระบบงานเดิม 

ฝ่ายขาย 

เร่ิมต้น 

เข้าสู่ระบบ 

ท าการอนุมัติ 

จัดส่งสินค้า 

หัวฝ่ายตรวจสอบ 

รับสินค้า 

ได้รับข้อมูลการส่ังซ้ือ 

 

ผู้ดูแลระบบ 

ช าระเงิน 

ลูกค้า 

จบการท างาน 

สั่งซื้อสินค้า 
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 1.  ผู้ดูแลระบบ  / ฝ่ายไอที ได้ท าการเข้าสู่ระบบและและตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้าของลูกค้าและจัดท าการส่งข้อมูลไปยังฝ่ายขายเพื่อด าเนินการต่อไป 
 2.  ฝ่ายขายได้รับข้อมูลการสั่งซื้อกระเบื้อง 
 3.  หัวหน้าฝ่ายขายรับทราบและท าการตรวจสอบข้อมูล 
 4.  หัวหน้าฝ่ายขายเซ็นอนุมัติ 
 5.  ฝ่ายขายท าการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า  

6.  ลูกค้าได้รับสินค้าตามที่ต้องการ 
7.  ลูกค้าช าระเงิน 
การท างานของระบบงานเดิมท าให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้  

1.  เกิดความเสี่ยงเน่ืองจากมีการรับสินค้าก่อนช าระเงิน 
2.  เอกสารมีจ านวนมาก ก่อให้เกิดความซับซ้อนในการท างาน 
3.  บุคลากรไม่เพียงพอท าให้เกิดการท างานผิดพลาดบ่อย 
4.  ลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นลูกค้าทั่วไปท าให้ไม่สามารถควบคุมลูกค้าได้ทั่วถึง 
 

4.2  การวิเคราะห์ระบบ 

การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ ผู้วิจัยได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศม าใช้งานให้เกิด

ประโยชน์ส าหรับองค์กรมากที่สุด โดยได้จัดสร้างเคร่ืองมือส าหรับการบริการลูกค้าผ่านทาง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะท าให้องค์กรมีฐานข้อมูล

ส าหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ท าการสั่งซื้อสินค้า ดังภาพที่  4.2 แสดงภาพรวมของระบบงานใหม่โดย

มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2 ภาพรวมของระบบงานใหม่ 

 

1.  ผู้ดูแลระบบ  / ฝ่ายไอทีได้ท าการเข้าสู่ระบบและตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อ
กระเบื้องของลูกค้า เช่น ราการกระเบื้องที่สั่งซื้อ รายการแจ้งการช าระเงิน เป็นต้น และจัดท าการส่ง
ข้อมูลไปยังฝ่ายขายเพื่อด าเนินการต่อไป 

2.  ลูกค้ารายใหม่จะต้องท าการสมัครสมาชิกก่อน 
3.  ลูกค้าที่เป็นสมาชิกท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต ์
4. สมาชิกท าการตรวจสอบข้อมูลรายการกระเบื้องและเช็คดูลายละเอียดต่างๆของกระเบื้อง 
5.  ลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้า 
6.  ลูกค้าช าระเงินและแจ้งการช าระเงิน 
7.  ฝ่ายขายรับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายขาย ลูกค้า 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ 

ได้รับข้อมูลการ

สั่งซื้อ 

 

ข้อมูลกระเบื้อง 

ตรวจสอบรายการ 

 
สินค้า

muj 

 

ตรวจสอบข้อมูลและ

อนุมัต ิ

ผู้มีอ านาจลงนาม

หรือผู้จัดการฝ่าย

ขาย 

จัดหาสินค้า 

ส่งสินค้า 

ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก 

ดูข้อมูลกระเบื้อง 

ท าการสั่งซื้อ 

เข้าสู่ระบบ 

ข้อมูลสั่งซื้อ

กระเบื้อง 

รับสินค้า 

ช าระเงิน 

สมัครสมาชิก 

จบการท างาน 
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8.  ฝ่ายขายท าการตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ และท า การเช็คข้อมูลสินค้าจา กฐานข้อ 
มูล 

9. เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลเรียบแล้วก็จัดส่งไปยังผู้มี อ านาจลงนามหรือผู้ จัดการฝ่าย
ต่อไป 

10.  ผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้จัดการฝ่ายท าการตรวจสอบและเซ็นอนุมัติ 
11.  ฝ่ายขายท าการจัดหาสินค้าและท าการจัดส่งสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าต่อไป 
12.  ลูกค้าได้รับสินค้าตามที่ต้องการและเซ็นรับสินค้าด้วย 

.   จากการศึกษาระบบงานและท าการก าหนดปัญหาของระบบ งานแล้ว สามารถวิเคราะห์การ
พัฒนาระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี – คอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และออกแบบระบบใหม่ 
โดยน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล และอ านวยความสะดวกให้ กับองค์กร ในการน าระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูล และบริหารจัดการระบบงาน ซึ่งระบบที่
ท าการพัฒนานี้จะท างานเป็นระบบเครือข่ายในรูปแบบของ Client/Server โดยมีสถาปัตยกรรมแบบ 
Three – Tire ดังภาพที่ 4.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 ภาพรวมโครงสร้างของระบบแบบ Client/Server 

 

 

 

 

Network 

(ค าสั่ง SQL)                       USER Request 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

Client Database 

Server 
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ภาพที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ระบบโดยใช้  Use case diagram โดยมีรายละเอียดของแต่

ละ Use case  ดังต่อไปนี้ 

                                          –     
                         

           

           

                    

          

                          

              

         

                      

      

       

 
ภาพที่ 4.4  Use Case Diagram ระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี-คอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

USE CASE NAME: สมัครสมาชิก 

Primary Actor  : ลูกค้า ฝ่ายขาย 

Description : ลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกท าการสมัครสมาชิก เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ 

คือบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่จะสมารถดูข้อมูลกระเบื้องและสั่งซื้อกระเบื้องได้  

Pre-Condition : ลูกค้ากรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน 

Basic Flow :  

1. ระบบแสดงรายละเอียดให้กรอก 
2. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน 
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3. ระบบจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล หลังจากที่ผู้ใช้งาน เลือกกดปุ่ม SUBMIT 
Post-Condition  : ผู้ใช้งานได้ข้อมูลยืนยัน User name และ Password เพื่อเป็นสมาชิกแล้ว 

 

USE CASE NAME: เข้าระบบ 

Primary Actor  : ผู้ดูแลระบบ ลูกค้า ฝ่ายขาย 

Description : เป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะต้องมี Username และ 

Password ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ระบบแล้ว จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ 

Pre-Condition : ผู้ดูแลระบบและลูกค้ากรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน 

Basic Flow :  

1. ระบบแสดงรายละเอียดให้กรอก Username และ Password จากสมาชิก 
2. ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password  
3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้งาน 

Post-Condition  : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบได้ส าเร็จ 

 

USE CASE NAME: รายการกระเบื้อง 

Primary Actor  : ลูกค้า 

Description : เข้าไปเช็ครายละเอียดสินค้าที่ต้องการ เช็คราคากระเบื้อง สีกระเบื้อง หรือกระทั้ง

ความรายละเอียดต่างๆ โดยจะมีรูปภาพให้ดูประกอบเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการสินค้าสามารถตัดสินใจ

ง่ายขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อ 

Pre-Condition : ลูกค้ากรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน 

Basic Flow :  

1. ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password  
2. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้งาน 
3. ระบบกลับสู่หน้าหลัก 

Post-Condition  : ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลของสินค้าได้ 
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USE CASE NAME: สั่งซื้อสินค้า 

Primary Actor  : ลูกค้าที่เป็นสมาชิก 

Description : เป็นส่วนที่ลูกค้าท าการตัดสินใจเพื่อที่จะท าการสั่งซื้อกระเบื้องผ่านเครือข่าย โดย

ลูกค้าได้เลือกแล้วว่าจะสั่งซื้อสินค้าอันไหน เช่น ลูกค้าท าการสั่งซื้อกระเบื้องสีคลาสสิกเอ คือ สี

เขียวไข่มุก ลูกค้าก็จะท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อให้ครบถ้วนแล้วท าการกดปุ่ม Submit 

เพื่อสั่งซื้อสินค้าและข้อมูลจะถูกจัดส่งไปยังฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล

ไปให้ฝ่ายขายต่อไป 

 Pre-Condition : ลูกค้ากรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน 

Basic Flow :  

1. กรอก Username และ Password ลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
2. กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า 
3. ระบบกลับสู่หน้าหลัก 

Post-Condition  : ลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสินแล้ว 

 

USE CASE NAME: เว็บบอร์ด 

Primary Actor  : ผู้ดูแลระบบ ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ฝ่ายขาย 

Description : ผู้ดูแลระบบ  ลูกค้าที่เป็นสมาชิก  และฝ่ายขาย  จะท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดย

ต้องกรอก Username และ Password ระบบจึงจะสามารถตั้งกระทู้ค าถามและตอบแสดงความ

คิดเห็นได ้ 

Pre-Condition : ผู้ดูแลระบบ ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อน 

Basic Flow :  

1. ผู้ดูแลระบบ ลูกค้าที่เป็นสมาชิก กรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ 
2. ลูกค้าที่เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลตั้งกระทู้ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

Post-Condition  : ได้ท าการตั้งกระทู้ค าถามหรือแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้ว 
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USE CASE NAME: เพิ่มรายการกระเบื้อง 

Primary Actor  : ผู้ดูแลระบบ 

Description : เป็นการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ใช้งานที่ Log in เข้าสู่ระบบโดย

ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูลถ้า Username และ Password ถูกต้องจะอนุญาตให้

ผู้ใช้งานเข้าไปเพิ่มรายการกระเบื้องได้ เป็นต้น 

Pre-Condition : ผู้ดูแลระบบกรอก Username และ Password 

Basic Flow :  

1. ผู้ดูแลระบบกรอก Username และ Password เข้าสู่ระบบ 

2. ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลเพิ่มรายการกระเบื้อง 

Post-Condition  : ผู้ดูแลระบบได้ท าการเพิ่มข้อมูลกระเบื้องเรียบร้อยแล้ว 

 

USE CASE NAME: รายการแจ้งการช าระเงิน 

Primary Actor  : ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายขาย 

Description : เป็นการตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ช าระเงินแล้วและแจ้งการช าระเงิน ผู้ดูแลระบบ

สามารถเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดได้ 

Pre-Condition : ผู้ดูแลระบบต้องกรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานก่อน 

Basic Flow :  

1. ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายขาย กรอก Username และ Password ลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
2. ระบบกลับสู่หน้าหลัก 

Post-Condition  : ข้อมูลถูกอัพเดทตามที่ Admin ได้แก้ไข 

 

USE CASE NAME: ออกจากระบบ 

Primary Actor  : ผู้ดูแลระบบ ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ฝ่ายขาย 

Description : เป็นการ Log Out จากระบบหากผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ผู้ใช้งานต้อง

ท าการ Log in โดยกรอก Username และ Password ใหม่ 

Pre-Condition : ผู้ดูแลระบบ ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ฝ่ายขาย ต้องท าการ Log in เข้าสู่ระบบ 
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Basic Flow :  

1. ผู้ใช้กดที่ปุ่ม Log Out เพื่อยืนยันการออกจากระบบ 
2. ระบบกลับสู่หน้าหลัก 

Post-Condition  : ผู้ใช้ออกจากระบบเสร็จสมบูรณ์ 

 

4.3   การออกแบบระบบ 

        4.3.1  การออกแบบการท างานของระบบ 

 ภาพที่ 4.5 ถึง 4.12 แสดงผลการออกแบบระบบโดยใช้ Activity Diagram โดยแสดง

ล าดับของการด าเนินกิจกรรมจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากการท างานของอ็อบ

เจ็กต์ (Object) ภายในระบบ 

 

                

                  

                 

 
 

ภาพที่ 4.5 Activity Diagram การสมัครสมาชิกของระบบ 
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No

                   

                                               

           

yes

 
ภาพที่ 4.6 Activity Diagram การล็อกอินของระบบ 

 

           

             
         

               

 
 

ภาพที่ 4.7 Activity Diagram รายการกระเบื้องของระบบ 
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ภาพที่ 4.8 Activity Diagram การสั่งซื้อกระเบื้องของระบบ 

 

           

                 

         

No
             

          

Yes

                    

         

                 

 
 

ภาพที่ 4.9 Activity Diagram เว็บบอร์ดของระบบ 
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ภาพที่ 4.10 Activity Diagram เพิ่มรายการกระเบื้องของระบบ 

 

           

                

               

           

 
 

ภาพที่ 4.11 Activity Diagram แจ้งการช าระเงินของระบบ 

 

           

               

Yes

No

          

          

 
ภาพที่ 4.12 Activity Diagram การออกจากระบบ 
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        4.3.2  การออกแบบส่วนข้อมูลระบบ 

 ภาพที่ 4.13 แสดงการออกแบบส่วนของข้อมูลระบบ โดยใช้ ER- Diagram ที่แสดงกลุ่ม

ของคลาส โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 ER-Diagram ของระบบ 
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   4.3.3   การออกแบบส่วนเชื่อมโยงกับผู้ใช้  

 ภาพที่ 4.14 ถึง ภาพที่ 4.24 แสดงการออกแบบส่วนเชื่อมโยงกับผู้ใช้ 

 

 

ภาพที่ 4.14  หน้าจอหลัก 

 

 

ภาพที่ 4.15  หน้าจอระบบการสมาชิกใหม่ 
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ภาพที่ 4.16  หน้าจอการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 

 

ภาพที่ 4.17  หน้าจอการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบหน้าควบคุม 
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ภาพที่ 4.18  แสดงรายชื่อของลูกค้าที่เป็นสมาชิก 

 

 

ภาพที่ 4.19   หน้าแสดงรายการกระเบื้อง 
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ภาพที่ 4.20  หน้าเว็บบอร์ด 

 

 

ภาพที่ 4.21  หน้าจอแสดงประวัติการสั่งซื้อกระเบื้องของลูกค้า 
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ภาพที่ 4.22  หน้าจอแสดงการแจ้งการช าระเงินของลูกค้า 

 

 

ภาพที่ 4.23  หน้าจอแสดงรายการสินค้าเมื่อลูกค้าท าการสั่งซื้อ 
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ภาพที่ 4.24  หน้าแสดงรายชื่อและที่อยู่ของลูกค้าที่ท าการสั่งซื้อสินค้า เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ   

 

DPU



 

 
 

บทที่ 5  
ผลการจัดท าและการทดสอบระบบ 

 
เน้ือหาในบทนี้กล่าวถึง  การจัดท าฐานข้อมูล และ  การทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 การจัดท าระบบ  

จากการออกแบบฐานข้อมูลของระบบในบทที่ 4 ผู้วิจัยได้ท าการจัดท าฐานข้อมูลโดยการ
แปลง เอนทิตี้ และ Relationship จากแผนภาพ ER ให้เป็นตารางต่างๆ สรุปได้ดังตารางที่ 5.1 ถึง 
ตารางที่ 5.9 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.1 ข้อมูล tb_member 

 
Column 
Name Data Type 

Primary 
Key Comment AutoInc 

id int(11) PK รหัส AI 
username varchar(20)  ชื่อที่ใช้เข้าระบบ  
password varchar(20)  รหัสเข้าใช้ระบบ  
name varchar(80)  ชื่อสมาชิก  
idcard varchar(13)  เลขบัตรประชาชน  
sex varchar(5)  เพศ  
day int(2)  วันที่เกิด  
mount varchar(50)  เดือนที่เกิด  
year int(4)  ปีที่เกิด  
age int(3)  อายุ  
email varchar(40)  อีเมลล์  
telephone varchar(10)  เบอร์โทร  
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 

address text  ที่อยู่  
work varchar(50)  อาชีพ  
reg_date date  วันที่สมัคร  

 
ตารางที่ 5.2 ข้อมูล tb_product 

 

Column Name Data Type 
Primary 

Key Comment AutoInc 

id_prd int(11) PK รหัสสินค้า AI 
name_prd varchar(60)  ชื่อสินค้า  
ref_id_type int(11)  หมายเลขสินค้า  
detail_prd text  รายละเอียดสีสินค้า  
price_prd int(11)  ราคา  
photo_prd varchar(60)  รูปสินค้า  

 
 
ตารางที่ 5.3 ข้อมูล tb_order 

 
Column Name Data Type Primary Key Comment AutoInc 

id_order int(11) PK รหัสสั่งซื้อ AI 
name_order varchar(60)  ชื่อลูกค้า  
email_order varchar(88)  อีเมลล์  
tel_order varchar(10)  เบอร์โทร  
address_order text  ที่อยู่  
total_order int(22)  จ านวนเงินรวม  
price_order int(22)  ราคารวม  
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ตารางที่ 5.4 ข้อมูล tb_order_detail 

 
Column Name Data Type Primary Key Comment AutoInc 

ref_id_prd int(11) 
PK รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ

แล้ว 
AI 

ref_id_order int(11) FK รหัสการช าระเงิน  
amount int(7)  รวม  
price int(11)  ราคาต่อแผ่น  

 
ตารางที่ 5.5 ข้อมูล tb_transfer 

 
Column Name Data Type Primary Key Comment AutoInc 

ref_id_order tinyint(10) PK รหัสการช าระเงิน AI 
name_transfer varchar(50)  ชื่อลูกค้า  
email_transfer varchar(50)  อีเมลล์  
telephone varchar(10)  เบอร์โทร  
blank varchar(100)  ธนาคารที่ช าระ  
total int(10)  จ านวนเงินทั้งหมด  
amount int(10)  ยอดที่ต้องช าระ  
datetime text  เวลา  
description text  รายละเอียด  

 
ตารางที่ 5.6 ข้อมูล tb_type 

 
Column Name Data Type Primary Key Comment AutoInc 

id_type int(5) PK รหัสประเภทสินค้า AI 
name_type varchar(60)  ชื่อประเภทสินค้า  
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ตารางที่ 5.7 ข้อมูล tb_question 

 
Column Name Data Type Primary Key Comment AutoInc 

id_ques int(11) PK รหัสกระทู้ AI 
title_ques varchar(50)  หัวข้อกระทู้  
detail_ques text  รายละเอียดกระทู้  
name_ques varchar(30)  ชื่อผู้ต้ังกระทู้  
email_ques varchar(30)  อีเมลล์  
date_ques date  วันที่ต้ังกระทู้  

 
ตารางที่ 5.8 ข้อมูล tb_answer 

 
Column Name Data Type Primary Key Comment AutoInc 

id_ans int(11) PK รหัสผู้ตอบกระทู้ AI 
detail_ans text  รายละเอียด  
name_ans varchar(30)  ชื่อผู้ตอบกระทู้  
email_ans varchar(30)  อีเมลล์  
date_ans date  วันที่ตอบ  
id_ques int(11) FK รหัสกระทู้  

 
 
5.2  การทดสอบระบบ 

ในการทดสอบระบบส่วนน้ีเป็นการทดสอบซึ่งกระท าโดยผู้วิจัย โดยตรวจสอบจากการ
ท างานทั้งระบบว่ามีกระบวนการท างานถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยกรอกข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องหรือค่าว่างเข้าไปในระบบ  เพื่อให้ระบบท าการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ 
 ผู้วิจัยใช้ตารางบันทึกผลกา รตรวจสอบระบบของแต่ละประเภทซึ่ง จะบอกได้ว่าได้ท าการ
ทดสอบความถูกต้องของระบบในส่วนใดบ้าง  โดยจะให้ผู้ทดสอบท าเครื่องหมาย      ลงในช่อง
ของการทดสอบโดยทั้งป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง  และข้อมูลที่ผิดพลาดในส่วนท้ายของแต่ละการ
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ทดสอบจะอ้างอิงไปยังภาพที่ได้จากการทดสอบระบบ  ซึ่งจะอยู่ตารางที่ 5.9 และ  ตารางที่ 5.10 
สรุปผลการทดสอบส าหรับผู้ดูแลระบบ และสมาชิกตามล าดับ  
ตารางที่ 5.9 ผลการทดสอบระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 

รายการทดสอบ 
ลักษณะการแสดงผล ภาพประกอบ 

 ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลผิดพลาด 
การเข้าสู่ระบบ 
-  ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบถูกต้อง 
-  ไม่ป้อนชื่อผู้ใช้ระบบ 
-  ไม่ป้อนรหัสผ่าน  
-   ป้อนชื่อผู้ใช้ระบบเป็นภาษาไทย 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

           

 
  5.1 
  5.2 
  5.2 
  5.2 

การลบข้อมูลสมาชิก 
-  รายงานข้อมูลสมาชิก 
-  การลบข้อมูลสมาชิก 

 

 
 

 

          
 

 
 

 
5.3 
5.4 

การเพิ่ม แก้ไข ลบ รายการกระเบื้อง 
-  การป้อนข้อมูลกระเบื้องครบ 
-  การป้อนข้อมูลกระเบื้องไม่ครบ 
-  การแก้ไขรายการกระเบื้อง 
-  การลบข้อมูลกระเบื้อง 

 

 
 

 
 

 
 

          
 

 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 

การเพิ่ม แก้ไข ลบ ประเภทกระเบื้อง 
-  การเพิ่มข้อมูลประเภทกระเบื้อง 
-  การแก้ไขข้อมูลประเภทกระเบื้อง 
-  การลบข้อมูลประเภทกระเบื้อง 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
5.9 
5.10 
5.11 
 

การแสดงรายชื่อผู้ที่แจ้งการช าระเงิน 
-  รายงานข้อมูลผู้แจ้งการช าระเงิน 
-  การลบข้อมูลผู้แจ้งการช าระเงิน 

 

 
 

 
 
 

 
5.11 
5.12 
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ตารางที่   5.9 (ต่อ) 
 

รายการทดสอบ 
ลักษณะการแสดงผล ภาพประกอบ 

 ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลผิดพลาด 

การแสดงกระทู้ และ ลบกระทู้เว็บ
บอร์ด 
-  รายงานข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ด 
-  การลบข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ด 

 
 

 
 

  
 
5.13 
5.14 

 

ตารางที่ 5.10 ผลการทดสอบระบบส าหรับสมาชิก 
 

รายการทดสอบ 
ลักษณะการแสดงผล ภาพประกอบ 

 ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลผิดพลาด 
การเข้าสู่ระบบ 
-  ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบถูกต้อง 
-  ไม่ป้อนชื่อผู้ใช้ระบบ 
-  ไม่ป้อนรหัสผ่าน 

 

 

 
 

 
 

 

 
5.15 
5.16 
5.16 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
-  ป้อนข้อมูลสมาชิกครบถูกต้อง 
-  ป้อนข้อมูลสมาชิกไม่ครบ 

   
5.17 
5.18 

 
 

 

 
  

การแก้ไขรหัสผ่าน 
-  ป้อนข้อมูลครบถูกต้อง 
-  ป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 

 

 
 

 

 
5.19 
5.20 
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 ในการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบว่า เมื่อป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าไปในระบบแล้วระบบ
จะเกิดอะไรขึ้น จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของของผู้ดูแลระบบ และส่วนของ
สมาชิก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 1.1  การเข้าสู่ระบบ 
 

  
 
ภาพที่ 5.1 การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบถูกต้อง 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.2 ความผิดพลาดเมื่อไม่ป้อนชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน 
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1.2  การเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลสมาชิก 
 

 
 
ภาพที่ 5.3 รายงานข้อมูลสมาชิกทั้งหมด 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.4 การลบข้อมูลสมาชิก 
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1.3  การเพิ่ม แก้ไข ลบ รายการกระเบื้อง 
 

 
 
ภาพที่ 5.5 การป้อนข้อมูลกระเบื้องครบ 
 

 
ภาพที่ 5.6 การป้อนข้อมูลกระเบื้องไม่ครบ 
 

 
 
ภาพที่ 5.7 การแก้ไขรายการกระเบื้อง 
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ภาพที่ 5.8 การลบรายการกระเบื้อง 
 

1.4  การเพิ่ม แก้ไข ลบ ประเภทกระเบื้อง 
 

 
 
ภาพที่ 5.9 การเพิ่มประเภทกระเบื้อง 
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ภาพที่ 5.10 การแก้ไขประเภทกระเบื้อง 
 

 
 
 
ภาพที่ 5.11 การลบประเภทกระเบื้อง 
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1.5  การแสดงรายชื่อ และ ลบผู้ที่แจ้งการช าระเงิน 
 

 
 
ภาพที่ 5.12 รายงานข้อมูลผู้แจ้งการช าระเงิน 
 

 
 
ภาพที่ 5.13 การลบข้อมูลผู้แจ้งการช าระเงิน 
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1.6   การแสดงกระทู้ และ ลบกระทู้เว็บบอร์ด 
 

 
 
ภาพที่ 5.14 รายการกระทู้เว็บบอร์ด 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 5.15 การลบกระทู้เว็บบอร์ด 
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2.  ส่วนของสมาชิก 
     2.1  การเข้าสู้ระบบ 

 

 
 
ภาพที่ 5.16 สมาชิกเข้าสู้ระบบ 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.17 ไม่ป้อนชื่อผู้ใช้ระบบ และ ไม่ป้อนรหัสผ่าน 
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2.2  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 

 
 
ภาพที่ 5.18 ป้อนข้อมูลสมาชิกครบถูกต้อง 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.19 ป้อนข้อมูลสมาชิกไม่ครบ 
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2.3  การแก้ไขรหัสผ่าน 
 

 
 
 
ภาพที่ 5.20 ป้อนรหัสครบถูกต้อง 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.21  ป้อนรหัสไม่ครบ 
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บทที่  6 
สรุปผลการวิจัย 

 
6.1  สรุปผลการวิจัย 
 การจัดท าระบบต้นแบบ   การพัฒนาระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี  – คอนผ่าน
เครือข่าย อินเทอร์เน็ต  กรณีศึกษา : บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จ ากัด  ซึ่งเป็นการศึกษาเก็บรวบวมข้อมูล
ทางด้านการซื้อขายกระเบื้องภายในองค์กร ท าให้เกิดความคิดความรู้ ทักษะ ทางด้านอีคอมเมิร์ส ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันทางด้านการตลาดในสภาวะที่มีการแข่งขันกัน
สูงในปัจจุบัน และยังได้มี การพัฒนาในลักษณะ รูปแบบของ ระบบการท างานแบบ Client-Server 
ร่วมกับการท างานในระบบ Web-based โดยน าเสนอข้อมูลผ่านทางระบบ เว็บไซต์ ที่ใช้งานภายใน
องค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดของกระเบื้อง ที่เกี่ยวข้องกับ การขายสินค้าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม ภาษา HTML ร่วมกับภาษาสคริปต์  PHP เพื่อจะให้
บุคลากรภายในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน สามารถศึกษาการพัฒนาระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี  – 
คอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างเป็นระบบ 
 การจัดท าระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี  – คอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สามารถ
ท างานได้ตามวัตถุประสงค์โดย  ระบบจะประกอบไปด้วยเมนูการท างาน  โดยแต่ละเมนูสามารถ
เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันทั้งหมดต้ังแต่กระบวนการรับสมัครสมาชิก  ดูรายละเอียดกระเบื้อง 
จนกระทั่งสมาชิกสามารถเลือกการสั่งซื้อกระเบื้องในแต่ละรายการตามที่ต้องการได้ และระบบ
สามารถน าเสนอรายงานในรูปแบบรายงาน  (Text File) ให้กับหน่วยงานรับทราบรวมถึงการ
น าเสนอแก่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งในการให้บริการระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง 
วี – คอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการศึกษา การพัฒนาระบบบริการกา รสั่งซื้อกระเบื้อง วี  – คอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก ผ่านทางเว็บไซต์ แล้ว
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพื่อเลือกซื้อกระเบื้องได้ 

2.  ระบบสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้สมาชิกได้ทราบถึงข้อมูลใหม่ๆ เช่น ข้อมูลกระเบื้อง 
ข้อมูลสี ข้อมูลราคา เพื่อแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
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3.  ระบบสามารถก าหนดสิทธิการบริหารจัดการตามกลุ่มการใช้งาน จัดการการสั่งซื้อ
กระเบื้อง ว ี– คอน การรักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าสู่การใช้งานได้  

 
6.2  ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

เน่ืองจากระบบเก่าไม่มีการจัดการในเร่ืองของการบริหารการจัดการข้อมูลของลูกค้า
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นบุคคลทั่วไปท าให้ยากในการเก็บรักษาข้อมูลและความปลอดภัย  แนว
ทางแก้ไข คือ  การสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยให้ลูกค้าสมัครเป็น
สมาชิกก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ และง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล 

 
6.3  ข้อจ ากัดของระบบ 

ข้อจ ากัดของระบบสรุปได้ดังนี้ 
1.  ผู้ใช้งานหรือลูกค้าทั่วไปไม่สามารถสั่งซื้อกระเบื้อง วี-คอน ได้ จะต้องท าการสมัคร

เป็นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อได้ 
2.  ผู้ใช้งานหรือลูกค้าทั่วไปไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในส่วนของเว็บบอร์ดได้ 

จะต้องท าการสมัครเป็นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
3.  ระบบอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลกระเบื้องได้ 

  
6.4  ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
1.  ผู้ที่ใช้โปรแกรมนี้  จะต้องท า การศึกษา อย่างเป็นล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ควรศึกษา

คู่มือการใช้งานโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ 
2.  ผู้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูล  ควรมีค วามรู้ความเข้าใจในส่วนของโปรแกร ม

พอสมควร 
3.  ผู้ที่ใช้โปรแกรมนี้ ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอีคอมเมิร์สพอสมควร 
4.  ผู้ที่ใช้โปรแกรมนี้ สามารถเพิ่มโมดูลการท างานระบบรักษาความปลอดภัยในการ

เข้าถึงและจัดการฐานข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตได้ 
5. โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ใช้

สามารถดูรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าได้จากในเว็บไซต์อ่ืนๆ ได้ 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คู่มือการใช้งาน 
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คู่มือการใช้งาน 
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ และ คู่มือการใช้งานส าหรับสมาชิก  ได้อธิบายเป็น

ขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

1.  คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ ก.1 หน้าหลักส าหรับกรอก Userneme และ Password  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.2 หน้าควบคุมการท างานของผู้ดูแลระบบเมื่อท าการล็อกอินเข้ามา  
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ภาพที่ ก.3 การจัดการกับข้อมูลสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.4 การลบรายการสมาชิกออกจากระบบ เลือก ลบ แล้วคลิก OK 
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ภาพที่ ก.5 การลบรายการสั่งซื้อกระเบื้องออกจากระบบ เลือก ลบ แล้วคลิก OK 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.6 การลบรายการการช าระเงินออกจากระบบ เลือก ลบ แล้วคลิก OK 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.7 การลบรายการการแจ้งข้อมูลออกจากระบบ เลือก ลบ แล้วคลิก OK 
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ภาพที่ ก.8 การเพิ่มรายการกระเบื้องฐานข้อมูล คลิก เพิ่มรายการกระเบื้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.9 การ ลบ รายการกระเบื้องออกจากฐานข้อมูล เลือก ลบ คลิก OK 
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ภาพที่ ก.10 การ แก้ไขรายการกระเบื้อง ใส่รายละเอียดที่ต้องการแก้ไขแล้ว คลิกปุ่ม แก้ไขรายการ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.11 การ ลบ รายการเว็บบอร์ดออกจากฐานข้อมูล เลือก ลบ คลิก OK 
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ภาพที่ ก.12 การ Login ออกจากระบบ คลิกเลือก ออกจากระบบ 

 

2.  คู่มือการใช้งานส าหรับสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.13 เลือกสมัครสมาชิกจากหน้าหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.14 กรอกข้อมูลให้ครบแล้วคลิกปุ่ม Submit 

 

 

ภาพที่ ก.15 เมื่อสมาชิกท าการ Login เข้าสู้ระบบจะแสดงหน้าน้ี 
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ภาพที่ ก .16 เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้า เลือกประเภทกระเบื้องที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก สั่งซื้อ

กระเบื้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.17 ใส่จ านวนกระเบื้อง คลิกค านวณ และ คลิกตกลง ตามล าดับ 
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ภาพที่ ก.18 ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วคลิก ยืนยันการสั่งซื้อ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.19 จะแสดงประวัติการสั่งซื้อ แล้วเลือก แจ้งการช าระเงิน 
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ภาพที่ ก.20 กรอกข้อมูลให้ครบแล้วคลิก OK 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.21 แสดงข้อความแจ้งว่าท่านได้แจ้งการช าระเงินแล้ว 
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ภาพที่ ก.22 มุมสมาชิกสามารถเลือกรายการแก้ไขข้อมูล หรือ เปลี่ยนรหัสผ่านได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.23 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วคลิก Submit 
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ภาพที่ ก.24 การเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ คลิกปุ่ม Submit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.25 การ Login ออกจากระบบ 
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