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บทที ่1 

บทนำ 

1.1ทีม่าและความสำคญั 

ในปัจจุบันโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทำให้ต้องเร่งรีบและอาจทำให้เกิดสภาวะเครียดจาก

ปัญหาในการใช้ชีวิต  จึงต้องหาทางออกโดยการหาความสุขให้กับตัวเอง จากความตึงเครียดด้วย

กิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวและการนันทนาการ โดยการแสวงหาความบันเทิงในการท่องเที่ยว

นอกเหนือจากการรบัประทานอาหารและเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ  และกิจกรรมบันเทิงที่นักท่องเทีย่วให้

ความสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือ สถานบันเทิงหรือร้านเหล้า เป็นสถานที่บริ การตอนกลางคืนเพื่อ

ตอบสนองคนในสังคม โดยการพักผ่อนนั่งฟังพลง นั่งสนทนา เ ต้นรำ และแสวงหาความสุข ตั้งแต่

หัวค่ำไปจนถึงกลางดึก และสถานบันเทิงก็มักตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ทำ

ให้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ธุรกิจสถานบันเทิงจึงเป็นทางลือกที่ถูกค้ายอมจ่ายเพื่อความบันเทิง

สนุกสนานผ่อนคลาย(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 องใน สิริวัฒก์ ช่วยชูวรรธนันท์กา , 2553: 2)

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี 2557 ระบุว่า ประชากรทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า 

38% สำหรับประเทศไทยดื่มมากเปน็อันดับที่ 78 ของโลกมีอัตราเฉลี่ย 7.1 ลิตรต่อคนและมี แนวโน้ม

เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้หญิง โดยสาเหตุที่หันมาดื่มเพราะต้องการผ่อนคลายจากการทำงาน  การเรียน 

ความเท่ห์ต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง (สำนักข่าวไทย, 2557) 

ตามพระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ ๔)สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งข้ึน

เพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ใน ทางการค้าดังต่อไปนี้ (๑) สถานเต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง เป็นปกติ

ธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น

จําหน่ายและบริการ โดย มีผู้บําเร่อสําหรับปรนนิบัติลูกค้า โดยสถานที่บันเทิงกับการแสดงดนตรีสด

เป็นของคู่กันมาเนิ่นนานเพื่อให้ความบันเทิงสร้างบรรยากาศและอารมณ์กับผู้ที่มาใช้บริการ ได้ผ่อน

คลายความเครียดจึงอาจจะพูดได้ว่าร้านเหล้าหรือสถานบันเทิงก็เป็นสถานที่ที่มีคนจำนวนมากให้

ความสนใจเพื่อในการใช้บริการ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 ที่ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารธานีนพรัตน์ 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(โควิด-19) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯพล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า 
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ได้หารือในประเด็น มาตรการที่ กทม.ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ ปิดร้านค้าหรือสถาน
ประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญตัิ 
(พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที ่ 10-20 เม.ย.2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้า
ประเภทอื่นได้ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ขยายเวลาการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 
6) ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้
จำหน่ายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จากที่ประกาศไว้วันที่ 10-20 เม.ย.
2563 เป็นวันที ่ 30 เม.ย.63(กรุงเทพธุรกิจ ,2563) และในวันที่ 1 ก.ค. 2563 08:38 น. ทางด้าน 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผ ู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ครั ้งที ่ 15/2563 โดยมีแพทย์ผู ้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยประเด็นการพิจารณาในที่ประชุมหลัก คือมาตรการผ่อน
คลายระยะที่ 5 ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ อาบอบนวด ที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 
2563 เป็นต้นไป(ไทยรัฐออนไลน์,2563) แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ก็ยังไม่ได้หายขาดทำให้ธุรกิจ
สถานบันเทิงนั้นได้รับผลกระทบเรื่องจำนวนลูกค้าที่ลดลง และรายได้ที่ขาดไป 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่

ได้ตัดสินใจ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการดังเก่า จึงเป็นที่มา

ของการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนกรณีศึกษาร้านเหล้าเอกมัย(ร้าน

นั่งเล่น)เพื่อส่งเสริมทางด้านธุรกิจละนำระบบเพื่อจัดการในตัวธุรกิจนั้น  

 

1.2วตัถปุระสงค ์

 1.2.1.เพื่อพฒันาเว็บไซต์ที่สง่เสรมิและสนุนกรณีศึกษาร้านเหล้าเอกมัย(ร้านนัง่เล่น) 

1.3 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

 1.3.1 เป็นเว็บไซตท์ี่สามารถจัดการระบบสำหรบัการเพิม่ปริมาณลูกค้า 

 1.3.2 เป็นเครือ่งมอื และสือ่ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ  

 1.3.3 เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมลูในการตัดสินใจเลือกใช้สถานบันเทงิประเภท  

ร้านเหล้า 

 1.3.4 เป็นช่องทางในการจัดการตัวแทนที่ใช้บริการสถานบนัเทิงประเภทร้านเหล้า 

 1.3.5 เป็นช่องทางสำหรบันักศึกษาทีส่นใจในการเป็นตัวแทนเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง 
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1.4 ขอบเขตและการดำเนนิงาน 

 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสำหรับการศึกษาในครั้งนี้โดยเลอืกใช้วิธีสำรวจด้วยแบบสอบถาม

ที่สร้างข้ึนและได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้  

1.4.1. ขอบเขตด้านพื้นที่ทำการศึกษา สถานที่ศึกษาทีผู่้วิจัยใช้เก็บข้อมลู คือ ร้าน

ธุรกิจสถานบันเทิงประเทภร้านเหล้า(ร้านนั่งเล่น) 50/3 ถนน เอกมัย แขวง คลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

1.4.2. ขอบเขตด้านระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่ทำการวิจัย ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง 

พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2563 

1.4.3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ใช้บริการสถาน

บันเทงิ ที่มีอายุเฉลี่ย 20ปี ข้ึนไปและเป็นนิสิต นักศึกษา 

1.4.4. ขอบเขตด้านตัวแปรทีท่ำการวิจัย 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประกอบด้วย 

 1. ตัวแปรอสิระ 

1.1 แรงจูงใจในการตัดสินเลือกใช้สถานบรกิาร 

1.2 พฤติกรรมการเลือกใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บรกิารสถานบันเทิง 

1.3 ความพึงพอใจต่อภาพลกัษณ์ของเว็บไซต ์ 

    2. ตัวแปรตาม 

1.1 การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการสถานบันเทิง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนธุรกจิสถานบันเทงิประเภทร้าน 

1.3 วิธีการสนบัสนุนธุรกิจสถานบันเทิงประเภทร้านเหล้า 

1.4 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของเว็บไซต์สนบัธุรกจิสถานบันเทงิ 

1.5 ความถ่ีในการใช้บรกิารสนับสนุนธุรกจิสถานบันเทงิ 
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1.5 ลกัษณะและขอบเขตระบบ 

1.5.1 ส่วนของระบบ 

 1.สามารถเก็บข้อมูลรายช่ือตัวแทนและสมาชิกได ้

2.สามารถแสดงข้อมลูรายละเอียดของสถานบันเทิงประเภทร้านเหล้าได้ 

3.สามารถเก็บยอดใช้จ่ายโดยตัวแทนและสมาชิกได ้

1.5.2 ส่วนผู้ใช้ทั่วไป 

1 สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้ 

2 สามารถดูข้อมลูการแสดงได ้

1.5.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

1 สามารถจัดการข้อมลูเกี่ยวกับหน้าเว็บหลัก 

2 แสดง/แก้ไขโปรไฟล์สมาชิกและตัวแทนได ้

3.สามารถจัดการข้อมูลของสมาชิกและตัวแทนได ้

4.สามารถดูยอดขายทีเ่กิดจากตัวแทนและสมาชิกได ้

1.5.4 ส่วนของพนักงาน  

 1.สามารถรับออเดอร์แทนและสมาชิกได ้

 2.สามารถตรวจสอบออรเ์ดอของตัวแทนและสมาชิกได้ 

 3.สามารถรับการจ่ายเงินเข้าระบบของตัวแทนและสมาชิกได้ 

1.5.5 ส่วนของตัวแทน 

 1.สามารถเพิ่มรายช่ือสมาชิกได้ 

 2.มาดูยอดขายของกลุม่ตัวแทนได้ 

 3.ดูออเดอร์ของสมาชิกได ้

 

 



5 
 

1.6 ขัน้ตอนการศกึษา 

1.6.1 ศึกษารวบรวม 

1.6.2 วิเคราะห์ความต้องการ 

1.6.3 วิเคราะห์ออกแบบระบบ 
1.6.4 กำหนดขอบเขตของงาน 
1.6.5 วางแผนการทำงานและออกแบบเพือ่การใช้งาน 
1.6.6 เริ่มการเขียนโปรแกรมเพื่อพฒันาระบบ 
1.6.7 ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์และปรบัปรุงและแก้ไข 
1.6.8 ประเมินผลการใช้งานระบบ และความพงึพอใจ 
1.6.9 การโปรโมทเว็บไซต ์
1.6.10 สรุปผลการพฒันาระบบจัดทำรูปเลม่เอกสาร และงานคู่มือในการใช้ 
 
 

1.7 คำนยิามศพัทเ์ฉพาะหรอืคำจำกดัความทีใ่ช้ในการวจิยั 
1.7.1 สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ใน  ทาง

การค้าดังต่อไปนี้ สถานเต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ 

สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริการ โดย  มีผู้บําเร่อสําหรับ

ปรนนิบัติลูกค้า 

1.7.2 เว็บไซต์ หมายถึง หน้าเว็บเพจที ่จ ัดทำขึ ้นเพื ่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ ่านทาง

คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจหลาย ๆ หน้าที่เชื่อมโยงเข้ากับไฮเปอร์ล ิ้งค์ 

เพื่อให้สามารถเปิดไปยังหน้าเพจ ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้นมีทั้งเว็บไซต์ที่เปิด

ให้เข้าชมได้ฟรีหรือบางเว็บไซต์อาจต้อง สมัครสมาชิกและเสียค่าบริการ จึงจะเข้าใช้งานบนเว็บได้ ซึ่ง

ข้อมูลในเว็บไซต์น้ันมีอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่ง ข้ึนอยู่กับความต้องการนำเสนอของเจ้าของ 

1.7.3 นิสิต มีความหมายสองอย่างคือ ความหมายแรกหมายถึง ผู ้ที ่กำลังศึกษาอยู ่ใน
มหาวิทยาลัย บางแห่ง เช่น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความหมายที่สอง หมายถึง ศิษย์ที่เล่าเรียน 
อยู่ในสำนัก หรือ ผู้อาศัย แต่ในภาษาบาลี นั้น คำว่า” นิสิต” แปลว่า “ผู้อาศัยกับอุปัชฌาย์”  

1.7.4 นักศึกษาไม่ได้ให้ความหมายไว้เป็นพิเศษ คงอนุโลมได้ว่า หมายถึง ผู้ศึกษา ในทาง
ปฏิบัติจริง เรามักจะใช้คำพูด นักเรียน หมายถึงผู้ศึกษาเล่าเรียนในระดับต่ำกว่า ปริญญาตรีหรือใน
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ระดับโรงเรียน ส่วนคำว่า นิสิตและนักศึกษาน้ัน ใช้หมายถึงผู้ศึกษา เล่าเรียนในระดับตั้งแต่ปรญิญาตรี
ข้ึนไป หรือในระดับมหาวิทยาลัย 

1.7.5 พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีรัฐสภาเป็นฝ่ายที่ออก

กฎหมายนี้พระราชบัญญัติถือว่าเป็นการออกกฎหมายเพื ่อบังคับใช้เป็นชีวิตประจำวัน กำหนด

กฎเกณฑ์ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือใช้บังคับแก่กรณีใด

กรณีหนึ่ง ถือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่รัฐได้ตราขึ้นไว้เป็นข้อบังคับกำหนดความประพฤติ

บุคคล พระราชบัญญัติถือว่าเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าบทกฎหมายประเภทอื่นๆ เป็นรองเพียง

รัฐธรรมนูญเท่านั้น การตราพระราชบัญญัตินั้นจะทำได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 

และเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็มีผลใช้

บังคับเป็นกฎหมายได้ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2


บทที ่2  

ผลงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

 

การแสดงดนตรีสดในสถานบันเทิงจัดข้ึนเพื่อสร้างความเพลดิเพลนิให้แก่ผู้ใช้บรกิารและยังเปน็สิ่งทีอ่ยู่

คู่กับสถานบันเทิงของไทย ซึ่งการแสดงดนตรีสดที่มีศิลปินที่มีช่ือเสียงมาทำการแสดงย่อมทำให้เป็นที่สนใจของ

ที่ต้องการใช้บริการจึงได้มี การศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมดนตรีรวมถึงศึกษาข้อมูล

จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากส่วนงาน ต่าง ๆ ที่มีความใกล้เคียงกันมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบเพื่อ และ

นำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ให้  ระบบที่พัฒนามีความสมบูรณ์ โดยได้ทการศึกษาจากผลงานที่

เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา ดังนี้ 

2.1 กรณีศึกษาเว็บไซต์การแสดงโชว์(Thaiticketmajor) 

2.2 กรณีศึกษาเว็บไซต์อีเว้นท(์Event pop) 

2.3กรณีศึกษาเว็บไซตร์วบรวมร้านอาหาร(wongnai) 
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2.1 กรณศีกึษาเวบ็ไซตไ์ทยทคิเกต็เมเจอร ์(Thaiticketmajor)  

เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงแบบ“Online Realtime” ในทุก ๆช่องทางการจัดจำหน่าย 

ได้แก่ สาขาจุดจำหนายขายบัตรซื ้อบัตรออนไลน์(Website) ศูนย์โทรศัพท์(Call Center) การซื ้อผ่าน

โทรศัพท์มือถือและ สาขาจำหน่ายบัตรที่บริหารงานโดยพันธมิตรทางธุรกิจ จึงเรียกได้ว่า บริษัทไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรแบบครบวงจรเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.1 หน้าแรกของเว็บไซต์Thaiticketmajor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.2 หน้าแรกส่วนแสดงการแสดง 
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รูปที่2.3หน้าข้อมลูของงานแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่2.4 หน้าเลอืกบัตรการแสดง 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

รูปที่2.5 ส่วนท้ายของหน้าการแสดง 
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จดุเดน่ของระบบ 

1. มีระบบครบวงจรในการเข้าชมงานแสดง 

2. ในส่วนของการจองมีการแบ่งการสัดส่วนราคาในการจองดูได้ง่าย 

3. มีการติดตามของศิลปินที่ช่ืนชอบเพื่อดูผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้จำกดั 

1.หน้าแรกมีส่วนของแบนเนอร์โฆษณาเยอะเกินไป 

รปูแบบการนำไปใช ้

นำรูปแบบของการfollowศิลปินทีส่ามารถเข้าดูงานแสดงต่างของศิลปินที่ชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 กรณีศึกษาเว็บไซต์อีเว้นท์ป็อป ( Event Pop )  
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คือ สตาร์ทอัพจัดงานอีเว้นท์ของคนไทย ใช้เทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่

การจำหน่ายบัตร ลงทะเบียนเข้างาน ไปจนถึงการจ่ายเงินแบบไร้เงินสด ทั้งใช้บัตร และใช้QR Code โดยมี

ระบบการทำงานทั้งในแอปพลิเคชนัและเว็บไซต์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่2.6 หน้าแรกของเว็บไซตE์vent pop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่2.7 เมนูแสดงการเลอืกวันที่ต้องเพื่อดงูานอีเวนในวันน้ัน 
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รูปที่2.8 หน้าแสดงรายละเอียดของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่2.9 หน้าการสร้างงานอเีวน 



 

บทที ่3 

ทฤษฎแีละความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนกรณีศึกษาร้านเหล้าเอกมัย(ร้าน

นั่งเล่น)มีความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ประกอบในส่วนของการทำโครงการจุล

นิพนธ์ มีดังนี้ 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมลู MySQL 

3.2 ความรู้เกี่ยวกับภาษา PHP 

3.3 ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์Web Application 

3.4 ความรู้ด้านกลยุทธ์มางการตลาด(SWOT) 

3.5 ความรู้เกี่ยวกับ Search Engine Optimization 

3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 

3.7 แนวคิดและทฤษฎีความรู้เกี่ยวกบั Pain Point  

3.8 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
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3.1 ความรูเ้กีย่วกบัฐานขอ้มลู MySQL 

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมลู

อย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรบัเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรอืโปรแกรม

อื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการ

เว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น 

ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป ็นต้น หร ือทำงานร่วมกับโปรแกรมประย ุกต์ 

(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรม

ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท

ซอร์ท (Open Source)ที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุดความสามารถและการทำงานของโปรแกรม MySQL มี

ดังต่อไปนี ้

MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System (DBMS)ฐานข้อมูล

มีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเกบ็รวบรวมข้อมูล การที่จะเพิ่มเติม เข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลทีเ่ก็บใน

ฐานข้อมูลจำเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมูล ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูล

ในฐานข้อมูลทั้งสำหรับการ ใช้งานเฉพาะ และรองรับการทำงานของแอพลิเคชันอื่น ๆ  ที่ต้องการใชง้าน

ข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก MySQL ทำหน้าที่เป็น

ทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational ฐานข้อมูลแบบ relational จะทำการเก็บ

ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ทำให้ทำงานได้

รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเช่ือมโยงเข้าหากันทำให้สามารถ

รวมหรือจัด กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่ง

เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล 

MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งาน

และปรับแต่งการทำงานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและ

นำมาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆในระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux นั้น มีโปรแกรมที่สามารถใช้งาน

เป็นฐานข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกใช้งานได้ หลายโปรแกรม เช่น MySQL และ PostgreSQL 

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกติดตั ้งได้ทั้งในขณะที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux หรือจะติดตั้ง

ภายหลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการก็ได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ผู้ใช้งานจำนวนมากนิยมใช้งานโปรแกรม 
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MySQL คือ MySQL สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื ่อถือและใช้งานได้ง่าย เมื ่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดยพิจารณาจากการ

ประมวลผลแต่ละคำสั่งได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 1 นอกจากนั้น MySQL ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำ

หน้าเป็นเครื่องให้บริการรองรับการจัดการกับ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการพัฒนายังคงดำเนินอยู่อย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีฟังกชั์นการทำงานใหม่ๆ  ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลา รวมไป

ถึงการปรับปรุงด้านความต่อเนื่อง ความเร็วในการทำงาน และความปลอดภัย ทำให้ MySQL เหมาะสม

ต่อการนำไปใช้งานเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

3.2 ความรูเ้กีย่วกบัภาษา PHP 

 PHP คืออะไร PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal 

Home Page Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่างๆ

จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็

เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับ

การพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไข

เนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 

scripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น  Web server จะส่ง

หน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งทีม่ีอยู่ใหเ้สร็จเสยีก่อน แล้วจึงค่อย

ส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง  ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญ

ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน 

 

            PHP เป ็นผลงานท ี ่ เต ิบ โตมาจากกล ุ ่มของน ักพ ัฒนาในเช ิ ง เป ิดเผยรห ัสต ้นฉบับ 

หรือ Opensource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้

ร่วมกับ Apache Web server ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linuxหรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP 

สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็นต้น 

 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2187-java-javascript-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2053-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2091-opensource-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2098-linux-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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ลักษณะเด่นของ PHP 

     1.ใช้ได้ฟร ี

     2.PHP เป็นโปร แกรมว่ิงข้าง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไม่จำกัด 

     3.Conlatfun นั่นคือPHP ว่ิงบนเครือ่ง UNIX,Linux,Windows ได้หมด 

     4.เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝัง่เข้าไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ 

     5.เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใช้กับ ApacheServe เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก 

     6.ใช้ร่วมกบั XML ได้ทันท ี

     7.ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได ้

     8.ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     9.ใช้กับโครงสร้างข้อมลู แบบ Scalar,Array,Associative array 

     10.ใช้กับการประมวลผลภาพได ้

 

3.3 ความรูเ้กีย่วกบัเวบ็ไซตW์eb Application 

คือการพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซ ึ ่งม ีข้อดีคือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนใน

แบบ Online ทั้งแบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ทำให้

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมลูแบบ Real-time ระบบมีประสทิธิภาพ แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านทำ

กำลังท่องเว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่วยงาน หรือห้างร้านมากที่สุด ไม่

เหมือนกับโปรแกรมสำเร็จรปูทั่วไป ที่มักจะจัดทำระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ่งมักจะไม่ตรงกับความต้องการที่

แท้จริง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการแบบ Real Time ทำให้เกิดความประทับใจ เครื่อง

ที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น 

ค่าใช้จ่ายในการทำเว็บ แอพพลิเคชั่น ปกติจะใช้วิธีการคำนวณจากขอบเขตของระบบงาน และ

ปริมาณของข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบ รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ซึ่งทางเว็บ โปรแกรมเมอร์จะคำนวณราคา

ออกเป็นงาน ๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้รวมกัน ค่าจัดทำระบบงาน ค่าชื่อโดเมน 

และ Web Hosting    (ในกรณีจะนำระบบออกทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ค่าบริการหลังการขาย ค่า

Hardware และอุปกรณ์ด้านเครือข่าย เพิ่มเติม อื่น ๆ 

ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือเรียกโดยทับศัพท์ว่า เว็บแอพพลิเคช่ัน 

(อังกฤษ: Web application) คือโปรแกรมประยุกต์ที ่เข ้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่าน เครือข่าย
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คอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชั่นเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถใน

การอัปเดทและดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิเคช่ัน

ได้แก่ เว็บเมล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก เป็นต้น 

เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบริหารจัดการได้ 

โดยเฉพาะการทำธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อตอบสนอง

ภาวะตลาดท ี ่แปรเปล ี ่ยน ระบบ  Client-Server Application ต ัวโปรแกรมม ีความซ ับซ ้อนใน

การ  Upgrade ทำได ้ย ุ ่ งยาก อย ่างกรณี หากต ้องการ  Upgrade หร ือเพ ิ ่มค ุณสมบ ัต ิ เพ ิ ่มเติม

ให้กับ Application ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ต้องหยุดระบบทั้งหมด และเมื ่อ  Upgrade ที่เซิร ์ฟเวอร์แล้ว ก็

จำเป็นต้อง Upgrade ที่ Client ด้วย หากระบบมีผู้ใช้งานจำนวนมาก จะยิ่งเพิ่มความยุ่งยากมากข้ึน 

นอกจากนี้ยังไม่รวมปัญหาว่า ที ่เครื ่อง Client มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น OS 

(Operating System) ที่ต่างกัน สเปคเครื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งหากการ Upgrade แล้วมีความจำเป็นตอ้ง

ใช้สเปคเครื่องที่สูงข้ึนที่ฝั่ง Client จำเป็นต้อง Upgrade ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย 

จากตัวอย่างปัญหาเหล่านี้ ถูกจัดการด้วยเทคโนโลยี  Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) 

เพราะ Web Application สามารถตอบสนองปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี และสามารถแทนที่ Desktop 

Application ที่เป็น Client-Server Application ได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรมของ Web Application จะ

ถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอยให้บริการกับ Client และที่ Client ก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใช้

โปรแกรมประเภท Brower ที่ติดมากับ OS ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet Explorer หรือโปรแกรมฟรี 

ได้แก่ FireFox, Google Chrome ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถของ  Brower ที่

ห ล ากห ล าย  ท ำ ให ้ ไ ม ่ จ ำก ั ด ว ่ า เ ค ร ื ่ อ ง ท ี ่ ใ ช ้ เ ป ็ น  OS อะ ไ ร  ห ร ื อ อ ุ ป ก ร ณ ์ อ ะ ไ ร  อ ย ่ า ง

อุปกรณ์ TouchPad หรือ SmartPhone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ ลดข้อจำกัดเรื่องสถานที่ใช้งานอีกด้วย 

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือข้อมูลที่ส่งหากัน ระหว่าง Client กับ Server มีปริมาณน้อยมาก ทำให้

เราสามารถย้ายเซ ิร ์ฟเวอร ์ไปอย ู ่บนเคร ือข ่าย  Internet ได ้  และสามารถใช ้งานผ่าน  Internet 

Connection ที่มีความเร็วต่ำๆได้ จุดเด่นนี้ทำให้ สามารถใช้ Application เหล่าน้ีจากทุกๆแห่งในโลกได้ 

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังสามารถประยุกต์เพิ่มเติมได้ไปถึงการตั้ง web server ใช้ภายในหน่วยงาน และ

ให้ภายนอกเรียกใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย ทำให้ไม่ว่าจะเรียกใช้งานจาก

ช่องทางไหนข้อมูลจะถูกบันทึกหรือนำเสนอจากที่ที่เดียวกัน การ  Update ข้อมูลจะรวดเร็ว ซึ่งการทำ

ระบบแบบนี้มีค่าใช้จ่ายไม่มากเลย เมื่อเทียบกับความต้องการทางธุรกิจ ที่มีการแข่งขันสูง 
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3.4 ความรูด้า้นกลยทุธม์างการตลาด(SWOT) 

ความหมาย SWOTหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

ของแผนการตลาดกลยุทธ์เป็นสิง่สำคัญและจำเป็นสำหรบัองค์กรเพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทำงานเพือ่

บรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกำหนดตามธรรมชาติและลักษณะของ

องค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ องค์กรจะกำหนดกลยุทธ์ได้น้ันต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตนเสียก่อน

นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ ที่เหมาะสมสำหรับตนเอง วิธีการและเทคนิคในการ

วิเคราะห์สภาวะขององค์กรและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ คือ

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย SWOT เป็นคำย่อมาจากคำ

ว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย 

จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน และข้อได้เปรียบด้านการผลิต และด้าน

ทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด   

จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ  ของบริษัท เช่น การขาดเงินทุน นโยบาย

และทิศทาง การบริการที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการปรบัปรุงใหด้ี

ข้ึนหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท   

โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ

บริษัทเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผล

มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ประกอบการที่ดีจะต้อง

แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดเวลา เช่น 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาด และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น   

อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่

ส ่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน้ำมันที ่ส ูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยที ่ส ูงขึ ้น สภาพเศรษฐกิจที ่ชะลอตัว 

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง และพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึนให้ได้   
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในบริษัททุก ๆ ด้านเพื่อที่จะระบุจุด

แข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบ

ข้อมูลเพื่อการบริหารทีค่รอบคลุมทกุด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศใน

การทำงานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงาน

ที่ผ่านมาของบริษัทเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัท ทำให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค 

การดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 

การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา การตั ้งถิ ่นฐานและการอพยพของ

ประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทาง

การเมือง เช่น บทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ  มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง

กรรมวิธีใหม่ ๆ  และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการ

บริการ 

3.5 ความรูเ้กีย่วกบั Search Engine Optimization 

 "SEO" หรือ "Search Engine Optimization" คือ วิธีการปรับแต่งเว ็บไซต์ ซึ ่งรวมถึงการ

ปรับปรุงเนื้อหาและการเพิ่ม Backlink ซึ่งเป็นลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับ

ต้นๆ บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เมื่อกรอก Keyword (คำค้นหา) ที่ต้องการ

ผ่าน SearchEngine (เครื่องมือค้นหา) ต่างๆ อาทิ Google, Yahoo!, Bing เป็นต้น โดยเป็นวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ในระยะยาว 
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เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ค้นหาข้อมูลผ่าน Google มากเป็นอันดันหนึ่งในหลายๆ ประเทศ ทั้งในประเทศ

ไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนใหญ่จึงเน้นการทำ SEO บน Google เป็นหลัก 

ทั้งนี้ แต่ละ Search Engine ก็มีหลักการที่ไม่ต่างกันนัก นั่นคือ "User Experience (UX)" หรือ "การมอบ

ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด" ดังนั้นการทำ SEO ตามหลักของ Google จะเน้นการทำเว็บไซต์ให้มี 

รูปที่3.1ตัวอย่างหน้าผลการค้นหาของ Google.co.th โดย Keyword คำว่า "ทัวร์ญี่ปุ่น" 

ในส่วนของกรอบสีแดง คือ ส่วนของ "Organic Search" หรือที่เรียกว่า "Natural Search" ในส่วนนี้เป็น

ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดที่ทางระบบของ Search Engine อาทิ Google รวบรวมมาโดยใช้คะแนนใน

การจัดอันดับ การให้คะแนนน้ันก็ข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์ที่แต่ละ Search Engine ได้กำหนดข้ึน ด้วยเหตุน้ี จึง

เรียกวิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บนหน้าผลการค้นหานี้ว่า  "SEO (Search Engine 

Optimization)" ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "SEM (Search Engine Marketing)" หรือการทำการตลาดบน 

Search Engine สำหรับในส่วนข้อความที่อยู่เหนือกรอบสีแดง ที่มีคำว่า "โฆษณา" หรือ "Ad" นั้นคือส่วน

ของการลงโฆษณากับทาง Google ซึ่งเรียกว่า "PPC (Pay Per Click)" โดยเป็นการประมูล Keyword ที่

ต้องการให้แสดงโฆษณา และจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อมีการคลิกเข้าไปชม 

 

https://seo-web.aun-thai.co.th/what-is-sem/
https://seo-web.aun-thai.co.th/what-is-sem/ppc/
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3.6 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (MIS) 

ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือระบบที่ให้
สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศ
ภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นใน
อนาคต นอกจากนี้ระบบเอ็มไอเอสจะต้อง ให้สารสนเทศ ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 

แม้ว่าผู้บริหารที่จะได้รับประโยชน์จาก ระบบเอ็มไอเอสสูงสุดคือผู้บริหารระดับกลาง แต่โดยพื้นฐานของ
ระบบเอ็มไอเอสแล้ว จะเป็นระบบที่ สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ ผู้บริหารทั้งสามระดับ คือทั้งผู้บริหาร
ระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอสจะให้รายงาน ที่สรุปสารสนเทศ
ซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท จุดประสงค์ ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็น
แนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดับ
ปฏิบัติการด้วย อย่างไรก็ดี ขอบเขตของรายงาน จะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของสารสนเทศ และจุดประสงค์
การใช้งาน โดยอาจมีรายงานที่ออกทุกคาบระยะเวลา (เช่น งบกำไรขาดทุนหรืองบดุล) รายงานตามความ
ต้องการ หรือรายงานตามสภาวะการณ์หรือเหตุผิดปกติ 

การนำไปใช้งานสามารถแบง่ได้ 4 ระดบัดังนี ้

1. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการในการวางแผนนโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร ระดับสูง 

2. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการในส่วนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัตแิละการตัดสินใจของ

ผู้บริหารระดบักลาง 

3. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการในระดบัปฏิบัติติการและการควบคุมในข้ันตอนน้ีผูบ้รหิาร

ระดับล่างจะเป็นผู้ใช้สารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติติงาน 

4. ระบบสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล 

ระบบสารสนเทศเป็นระบบรวมทัง้นี้เนือ่งจากไม่สามารถเก็บรวบรวมในลักษณะระบบเดียว

เนื่องจากขนาดข้อมูลมีขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้นมาก ทำให้การบรหิารข้อมลูทำได้อยาก การ

นำไปใช้ไม่สะดวก จึงจำเป็นต้องแบง่ 
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ระบบสารสนเทศออกเป็นระบบยอ่ย 4 ส่วนได้แก ่

  ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System :TPS) 

  ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System :MRS) 

  ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System :DSS) 

  ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System :OIS) 

 

ลักษณะของระบบเอ็มไอเอสที่ดี ระบบเอ็มไอเอส จะสนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผล

ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวันระบบเอ็มไอเอส จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการ

ทำงานของฝ่ายต่าง ๆ  ในองค์กรระบบเอ็มไอเอส จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ ระบบเอ็มไอเอส จะมีความยืดหยุ่นและสามารถ

รองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรระบบเอ็มไอเอส ต้องมีระบบรักษาความลับของ

ข้อมูล และจำกัดการใช้งานของบุคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำ

ให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเ สริม

ปัจจัยพื ้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที ่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน 

สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้

ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลงสินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยทีำให้มีการ

ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้

ตลอดเวลาพัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนิน

มาประมาณ 4600 ล้านปี เช่ือกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนินบนโลกประมาณ 

500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธ์ุมนุษย์ ค่อย ๆ พัฒนา

มาคาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็น

ภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนึกถ้ำเมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่า

มนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที ่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์พบว่ามนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทาง

ประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800ปีที่แล้ว เทคโนโลยเีริ่ม

เข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มข้ึนมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการ
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สื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบ

ปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้นใน

ปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพ

ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สดๆ เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก 

บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ ้นเมื ่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และ

ส่วนประกอบจะเหน็ได้ว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผา่นมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เหน็

อยู่ตลอดเวลา 

 

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการ

พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่

ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย

เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 

และการอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่อง

เอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดีข้ึน ทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบ

การจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่าน้ีช่วย

ในการทำงาน เช่น ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสดจองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้นเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบ

การบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้น

รูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทาง

โทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ  ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนา

ระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อไขในองค์การ ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบ 

ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีในองค์การทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู ่ของคนเกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วย

คอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
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3.7 แนวคดิและทฤษฎคีวามรูเ้กีย่วกบั Pain Point  

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2559) อธิบายว่า Pain Point หรือ จุดเริ่มต้นของ Consumer Journey 

คือ ปัญหาของผู ้บริโภคที่มีสาเหตุบางอย่างที ่ทำให้ลูกค้าไม่ชอบยังไม่พอใจ ส่งผลให้การใช้ชีวิต

เปลี่ยนแปลงลำบาก มากขึ้น เพราะในยุคปัจจุบันเราจะเหน็ว่ามีธุรกิจใหม่เกิดข้ึนมากมายหลายธุรกิจ จาก

ความรู้สึกที่ได้รับเมื่อ ตนเองเป็นลูกค้าได้ใช้บริการจากสถานประกอบการต่าง ๆ  ที่บอกว่ามีนโยบายใน

การให้บริการลูกค้าแบบ Customer Centric / Customer Focus การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้น

ลูกค้า สุดท้ายบรรดาลูกค้าก็ได้รับ บริการตามนโยบายของสถานประกอบการเหล่าน้ันกันไป บางอันก็เป็น

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม บางอันก็เป็น ประสบการณ์ที่ยอดแย่ ถ้าได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมลูกค้า

เหล่าน้ันก็ยังคงใช้บริการต่อไป ส่วนประสบการณ์ที่ ยอดแย่ลูกค้าหลีกเลี่ยงไม่ใช้ได้ หรือเปลี่ยนเจ้าของได้

เขาก็ไปเปลี่ยนกันหมด ที่ยังอยู่คือ ไม่มีทางเลือก จำเป็นต้องใช้ S.Vutikorn (2561) อธิบายว่า คำว่า Pain 

Point อธิบายความได้คือ จุดอ่อนของสินค้า และบริการที่ ลูกค้ารู้สึกว่า “ยังไม่โอเค” เพียงแต่ยังไม่มีอะไร

ที่มาทดแทนได้ ณ ขณะนั้น “Pain point” จึงเป็นข้อมูลเชิงลึก ของลูกค้าที่หลายคนมองเห็น หลายคน

มองไม่เห็น หรืออาจจะมองเห็นแต่ทำเป็นไม่เห็น ที่ผ่านมาเราสามารถ รับรู้ความต้องการของลูกค้าผ่าน

การร้องเรียน การค้นคว้า การทำวิจัย การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction 

Survey แล้วนำมาพัฒนาสินค้า และบริการให้ดีข้ึน ซึ่งอาจจะช้าไป และลูกค้าอาจ ไม่ได้บอกในสิ่งที่เผชิญ

อยู่จนทำให้ลูกค้าต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การแก้ไขปัญหาที่ว่าคือ การซื้อสินค้าหรือ ใช้บริการ

บางอย่างที่สามารถแก้ปัญหาน้ันได้ โดยหน้าที่ของนักการตลาดคือ การค้นหา Pain Point ของลูกค้า ให้

ได้ว่าลูกค้ากำลังมีปัญหาเรื่องอะไร ต้องการแก้ไขอย่างไร หรืออาจจะเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหา

ให้กับ ลูกค้า จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Pain Point หมายถึง ปัญหาและความยุ่งยากที่ลูกค้าเผชิญ

เมื ่อมาใช้ บริการของธุรกิจนั ้น ๆ  2.5 แนวคิดและทฤษฎีความรู้เกี ่ยวกับ Digital Marketing G-Able 

(2563) อธิบายว่า Marketing เป็นคำที่ถูกนิยามถึงวิธีการในการทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก จนไปสู่ การสร้าง

ผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้นคำว่าการตลาดจึงไม่ได้หมายถึงการโปรโมทสินค้าหรือ แบ

รนด์เพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร

ด้วย คุณจึงมักจะได้ยินเหล่าผู้เช่ียวชาญทางด้านการตลาดหลายท่านทีม่ักจะแนะนำให้ธุรกิจที่เกดิใหม่หรอื

คนที่กำลัง คิดจะปั้นธุรกิจข้ึนมาให้ใส่ใจกับเรื่องการตลาดอย่างมากต้ังแต่เริ่มต้น นั่นเป็นเพราะการตลาด

ถือเป็นโครงสร้าง สำคัญและเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าธุรกิจของคุณจะรอดหรือจะร่วง  Kinnovation (2560) 

อธิบายว่า Digital Marketing คือการทำการตลาดบนระบบดิจิทัลนั่นเอง นั่น คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องรับรู้ได้ผ่านสื่อหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่ว่าจะ เป็นคอมพิวเตอร์ 
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โทรศัพท์มือถือ หรือทีวี (หากรับชมผ่านอินเทอร์เน็ต) ก็ล้วนนับเป็นเครื่องมือของ Digital Marketing 

ด้วยกันทั้งสิ ้น จากแนวคิดและทฤษฎีความรู ้เกี ่ยวกับ Digital Marketing หมายถึง การทำการตลาด

รูปแบบหนึ่งที่ใช้ หลักการของ Marketing พร้อมนำเทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามาช่วยเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค

หรือลูกค้ามากยิ่งข้ึนเพราะ การทำการตลาดจะไม่หยุดแค่ที่โลก Offline อีกต่อไป โดยทุกวันน้ีการสื่อสาร

กับลูกค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์หรือหนังสือพิมพ์นั้น อาจจะไม่เข้าถึงลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้ดี 

เท่ากับสื่อออนไลน์เพราะเนื่องด้วย การดำเนินชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

3.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ก่อพิภพ คำภู(2559)ปัจจัยที่มผีลต่อการเที่ยวกลางคืนของนสิิตนักศึกษาและวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง  

        สระบุรี  จังหวัดสระบรุ 

จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ และอโณทัย งามวิชัยกิจและ และยุทธนา ธรรมเจรญิ(2561)พฤติกรรมการใช้บริการ 

       ผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร  

       CONSUMER BEHAVIOR FOR PUB AND NIGHT ENTERTAINMENT AROUND CAMPUS OF  

       UNIVERSITY STUDENTS IN BANGKOK 

ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร(2557)ปฏิกริิยาของชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตต่อธุรกจิสถานบันเทงิยามราตรี ในฐานะ 

       สิ่งดงึดูดใจการท่องเที่ยว Phuket Old Town’s Community Response to Nightlife     

       Entertainment Business as a Tourist Attraction 

กณต์กนิษฐ์ ผลแจง(2556)ปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขต  

        กรุงเทพมหานคร FACTORS INFLUENCING ALCOHOL CONSUMPTION OF  

        UNDERGEADUATE STUDENTS IN BANGKOK 

ธีรภัทร ณุวงษ์ศรีและคณะ(2561)เรื่อง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์ ของ 

       นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
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นางสาวศิริพร สุภโตษะ(2560)ปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลือกซื้อเครือ่งดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ ในเขต 

        กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา(2558)พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่น ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่   

        จงัหวัดนนทบุร ี

วัลภา แซ่อึ้ง(2548)พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 

สุทธิรักษ ไชยรักษ  และคณะ(2551)พฤติกรรมการดื่มสรุาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีปี  

         การศึกษา 2551 Drinking Behavior of Suranaree University of Technology Students in  

         Academic Year 2008 

สุทธิพงษ กรานเขียว(2558)พฤติกรรมการดื่มสุราของนิสิตภาคพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา 

โสภี ยะแสง(2558)พฤติกรรมการลอืกใช้บรกิารของนกัท่องเที่ยวที่มีผลจากปจัจัยส่วนประสมทาง  

        การตลาดบริกรของสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ 

เอื้อมทิพย์ ศรีทอง (2561)การเที่ยวกลางคืนของเยาวชนในสถานบันเทิง Nightlife of Youth in  

        Entertainment Venue 

อัมมันดา ไชยกาญจน์ และ อมรา ไชยกาญจน์(2560) พฤตกิรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ  

        นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ALCOHOL  

        DRINKING BEHAVIORS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS OF PHRANAKHON SI   

        AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY, PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

 

 

 



 

บทที ่4  

ขัน้ตอนและแผนการดำเนนิงาน 

 

ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์เรื่องการพัฒนาเว็บไซตส์นับสนุนกรณีศึกษาร้านเหล้าเอกมัย(ร้าน

นั่งเล่น)ผูจ้ัดทำได้ทำการศึกษาแนว ทางการพฒันาระบบใหเ้ป็นไปตามกำหนดการและแผนการดำเนินงาน 

เพื่อใหบ้รรลุขอบเขตและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

4.1 ศึกษารวบรวม 

4.2 วิเคราะห์ความต้องการ 

4.3 วิเคราะห์ออกแบบระบบ 

4.4 กำหนดขอบเขตของงาน 

4.5 วางแผนการทำงานและออกแบบเพื่อการใช้งาน 

4.6 เริ่มการเขียนโปรแกรมเพื่อพฒันาระบบ 

4.7 ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์และปรบัปรุงและแก้ไข 

4.8 ประเมินผลการใช้งานระบบ และความพงึพอใจ 

4.9 การโปรโมทเว็บไซต ์

4.10 สรุปผลการพฒันาระบบจัดทำรูปเลม่เอกสาร และงานคู่มือในการใช้ 
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4.1 ศึกษารวบรวม 

การรวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจพฤติกรรมของผู้บริการสถานบันเทิงปัญหาและศึกษาถึงข้อมูล

ของธุรกิจและระบบงานที่มแีต่เดิมทีเ่กี่ยวข้องกบัตัวธุรกิจเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาของตัวระบบเก่าเพือ่

จะการพัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนกรณีศึกษาร้านเหล้าเอกมัย(ร้านนั่งเล่น) 

4.2 วิเคราะห์ความต้องการ 

รวบรวมข้อมูลที่ความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการและนำข้อมูลต่าง ๆเหล่านี ้ที่ได้เก็บ

รวบรวมจากการทำแบบสอบหรือหรอืการสัมภาษณ์มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ ทำ

ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข วัตถุประสงค์ที่ต้องการที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา

ระบบข้ึน 

4.3 วเิคราะหอ์อกแบบระบบ 

 นำข้อมูลต่าง ๆที ่ได้เก็บรวบรวมจากการทำแบบสอบหรือหรือการสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้

รวบรวมมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ ถึงปัญหาต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไข เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์

ที่ต้องการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการพัฒนาเว็บไซต์ข้ึน 

4.4 กำหนดขอบเขตของงาน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแล้วนั้น ได้นำมากำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาด ว่า

จะได้รับ จึงเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตของตัวระบบ ข้ึน เพื่อให้การออกแบบ และพัฒนา เว็บไซต์

ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับที่ได้กำหนดข้ึน 

4.5 วางแผนการทำงานและออกแบบเพือ่การใชง้าน 

นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและขอบเขตของระบบ มาเช่ืองโยงเพื่อวางแผนและออกแบบระบบ ให้

สามารถตอบสนองกลุ่มลกูค้าได้ โดยเริ่มออกแบบหน้าจอปฏิสัมพันธ์กับผูใ้ช้งาน (User Interface) เพื่อให้

สามารถระบุข้อมูลโครงสร้างในการออกแบบระบบฐานข้อมูลในขั้นต่อไปได้ โดย การออกแบบหน้าจอ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานมีการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ข้อมูลจากเว็บไซต์อ้างอิงต่าง ๆ
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ที่มีความ เกี่ยวข้องกับระบบงาน เพื่อเป็นการ ตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของผู้ใช้งานระบบและ

เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

4.6 เริม่การเขยีนโปรแกรมเพือ่พฒันาระบบ 

ทำการสร้างและพัฒนาระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ที ่เป็นเครื ่องมือที ่ช่วยในการพัฒนาตามที่ได้

ออกแบบไว้ โดยนำส่วนที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาใช้ เพื่อให้ระบบออกมาตามที่ต้องการ

และสามารถทำงานได้จริงตามที่ขอบเขตและวัตถุประสงค์กำหนดไว้ 

4.7 ทดสอบการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละปรบัปรงุและแก้ไข 

ข้ันตอนการทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและดูความผิดพลาดที่มีในระบบฟังก์ชันต่าง ๆ 

หากมีการตรวจสอบความผิดพลาดของระบบและฟังก์ชันการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดของตัว

ระบบและมีความให้เคียงกับขอบเขตที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด 

4.8 ประเมนิผลการใชง้านระบบ และความพงึพอใจ 

 ประเมินผลการทำงานและสรุปผลการทำงานของระบบทั้งหมดและข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมเพือ่

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนโดยกล่าวถึงข้อเสนอแนะ ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้ได้การออกแบบระบบและ

ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจุลนิพนธ์ 

4.9 การโปรโมทเว็บไซต์ 

 หลังจากตัวระบบพร้อมการใช้งาน มีประสิทธิภาพตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของจุลนิผลธ์ 
นำไปโปรโมทในช่องทางต่างเพื่อให้มีการรับรู้ถึงตัวเว็บไซต์ผู้ให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการได้ใช้ตัวระบบ 

 

4.10 สรปุผลการพฒันาระบบจดัทำรปูเลม่เอกสาร และงานคูม่อืในการใช้ 

จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานของระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน 

หรือผู้ทีจ่ะพฒันาระบบต่อไป
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4.11 แผนการดำเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 



 

บทที ่5 

การวิเคราะหแ์ละการออกแบบ 

 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเว็บไซต์ Nanglenbar เพื่อพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งาน

ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบตามรูปแบบ ดังนี้ 

  5.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) 

  5.2 ตารางการแสดง Modules ในระบบงานทัง้หมด (Use Case Diagram) 

  5.3 แผนภาพแสดงกิจกรรมกระแสการไหลของการทำงาน (Activity Diagram) 

  5.4 แบบจำลองความสมัพันธ์ของข้อมลู (Entity Relation Diagram)    

  5.5 พจนานกุรมข้อมูล (Data Dictionary)     
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5.1 แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องผูใ้ชร้ะบบ (Use Case Diagram) 

Use case Diagram: เว็บไซต์ Nanglenbar เป็นเว็บไซตร์้านน่ังเล่นโดยเป็นการรวบรวมข้อมลู

โปรโมช่ันและการแสดงของร้านยังรวมไปถึงการจัดการตัวแทนอยู่ภายในเว็บไซต์ 
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ช่ือ คำอธิบาย 
เพิ่ม/แก้ไขรายการสินค้า ส่วนของผู้ดูแลเข้าเว็บไซต์เพื่อเพิม่รายการสินค้า 

จัดการหน้าหลักเว็บไซต ์ ส่วนของผู้ดูแลเข้าเว็บไซต์เพื่อเพิม่ข้อมูลรายการ

ต่างเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงผ่านหน้าเว็บไซตห์ลกั 

ดูออเดอร ์ ส่วนของผู้ดูแล พนักงาน และ ตัวแทนในการดู

ออร์เดอในการซื้อและใช้บริการโดยตัวแทนและ

สมาชิก 

ดูยอดใช้จ่าย ส่วนของผู้ดูแล และ ตัวแทนในการดูยอดใช้จ่ายใน

การซื้อและใช้บริการโดยตัวแทนและสมาชิก 

ยืนยันการจ่ายเงิน ส่วนของพนักงานในการยืนยันการจ่ายของ

ตัวแทนและสมาชิก 

รับออเดอร ์ ส่วนของผนกังานในการรบัออเดอร์ของตัวแทน

และสมาชิก 

สมัครสมาชิก เพื่อใหผู้้ใช้ทั่วไปลงทะเบียนสมัครตัวแทน 

log-in สมาชิกเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกเพื่อใช้งานใน

ส่วนของสมาชิก 

ดูข้อมูลร้าน ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปเข้าเว็บไซต์เพื่อดูข้อมลูของทาง

ร้านในส่วนต่างๆ 

เพิ่มสมาชิก ส่วนของตัวแทนเข้าเว็บไซตเ์พื่อเพิ่มสมาชิกในกลุ่ม

ของตัวแทนนั้นๆ 
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5.2 ตารางการแสดง Modules ในระบบงานทัง้หมด  

คําอธิบาย Use Case Diagram 

ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : เพิม่/แก้ไขรายการสินค้า 

 

รหสัยูสเคส (Use Case ID) 

UC-1 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) เพิ่มรายการสินค้า 

ผู้ใช้งาน (Actor) ผู้ดูแลระบบ 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เพื่อเพิ่มรายการสินค้าของทางร้าน 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) เข้าสู่เว็บเซ็ตไซตห์น้าแรก 

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) สินค้าเข้าสูร่ะบบ 

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  ผู้บริโภคทั่วไป 

1. แสดงหน้าหลกัของเว็บไซต ์
2. เข้าสู่ระบบในสถานะผู้ดูแลระบบ 
3. แลเลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม/แก้ไขสินค้า 
4. กรอกข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม/แก้ไข 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

1.เว็บไซต์ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไขสินค้าได ้

2.สินค้าที่มีการอัพเดทมกีารเก็บข้อมูลไม่ตรงตามที่

กรอก 
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ตารางที่ 5.2แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : จัดการหน้าหลักเว็บไซต ์

รหสัยูสเคส (Use Case ID) UC-2 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) จัดการหน้าหลักเว็บไซต ์

ผู้ใช้งาน (Actor) 1.ผู้ดูแลระบบ 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เพื่อจัดการข้อมลูที่แสดงผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) เข้าlog-in เพื่อเข้าระบบในสถานะผู้ดูแลระบบ 

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) อัพเดทข้อมูลทีเ่พิ่มเติมเข้าไป 

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  1. แสดงหน้าหลกัของเว็บไซต ์
2. เข้าสู่ระบบในสถานะผู้ดูแลระบบ 
3. ผู้ดูแลเลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม/แก้ไข 
4. กรอกข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม/แก้ไข 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

1. เว็บไซต์แสดงข้อมูลงานแสดงของร้านผิดพลาด 

2.ไม่สามารถอัพเดทข้อมูลเข้าไปได ้
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ตารางที่ 5.3 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : ดูยอดใช้จ่าย 

รหสัยูสเคส (Use Case ID) UC-3 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) ดูยอดใช้จ่าย 

ผู้ใช้งาน (Actor) 1.ผู้ดูแลระบบ 

2.ตัวแทน 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เพื่อดูยอดรวมในการซื้อและใช้บริการโดยตัวแทน

และสมาชิก 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) เข้า log-in สู่เว็บเซ็ตเพื่อเข้าระบบเพือ่ใช้งาน

ฟังก์ชัน 

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) แสดงดูยอดขายรวมของกลุม่ตัวแทนนั้นๆทีเ่ลอืกให้

แสดง 

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  1. แสดงหน้าหลกัของเว็บไซต ์
2. เข้าสู่ระบบ 
3. ผู้ดูแลเลือกหรัสยเูซอร์ที่ต้องการดูยอดใช้

จ่ายรวม 
4. แสดงยอดขายจากรหัสยเูซอร์ทีเ่ลือก 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

เว็บไซต์แสดงข้อมูลของยอดรวมที่ต้องการผิดพลาด 
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ตารางที่ 5.4 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : ยืนยันการจ่ายเงิน 

รหสัยูสเคส (Use Case ID) UC-4 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) ยืนยันการจ่ายเงิน 

ผู้ใช้งาน (Actor) พนักงาน 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เพื่อยืนยันการจ่ายเงินของตัวแทนและสมาชิกที่ใช้

บริการของทางร้าน 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) เข้า log-in สู่เว็บในสถานะพนักงาน 

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) เก็บข้อมูลการจ่ายเงินเข้าสูร่ะบบ 

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  1. แสดงหน้าหลกัของเว็บไซต ์
2. เข้าสู่ระบบในสถานะพนักงาน 
3. เลือกออเดอร์ที่ตอ้งการยืนยันการการ

จ่ายเงิน 
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

เว็บไซต์ไม่สามารถยืนยันการจ่ายเงินได ้
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ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : รบัออร์เดอ 

รหสัยูสเคส (Use Case ID) UC-5 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) รับออร์เดอ 

ผู้ใช้งาน (Actor) พนักงาน 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เพื่อรบัออร์เดอของตัวแทนและสมาชิกที่ใช้บริการ

ของทางร้าน 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล 

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) เก็บข้อมูลออรเ์ดอรเข้าสูร่ะบบ 

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  1. แสดงหน้าหลกัของเว็บไซต ์
2. เข้าสู่ระบบในสถานะพนักงาน 
3. เลือกออรเ์ดอที่ตอ้งการ 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

เว็บไซต์ไม่สามารถอัพเดทข้อมลูได ้

 

ตารางที่ 5.6 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : สมัครสมาชิก 

รหสัยูสเคส (Use Case ID) UC-6 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) สมัครสมาชิก 

ผู้ใช้งาน (Actor) ผู้ใช้ระบบทั่วไป 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เพื่อใหผู้้ใช้ทั่วไปลงทะเบียนสมัครตัวแทน 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) เข้าสู่เว็บไซต ์

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) อัพเดทข้อมูลการสมัคร 

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  1. แสดงหน้าหลกัของเว็บไซต ์
2. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล 
3. เพิ่มข้อมลูของโปรโมช่ัน 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

เว็บไซต์ไม่สามารถลงทะเบียนได ้
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ตารางที่ 5.7 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : log-in 

รหสัยูสเคส (Use Case ID) UC-7 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) log-in 

ผู้ใช้งาน (Actor) สมาชิก 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เข้าสู่ระบบในฐานะต่างๆเพื่อใช้งานในฟงัชันต่าง ๆ 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) กรอกข้อมูลที่ยูเซอร์พาสเวิร์ด 

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานฟังชันต่าง  

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  1. กรอกข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน 
2. กดยืนยันตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งาน หรือยืนยันรหสัผ่านได ้

 

 

ตารางที่ 5.8 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : ดูข้อมลูร้าน 

รหสัยูสเคส (Use Case ID) UC-8 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) ดูข้อมูลร้าน 

ผู้ใช้งาน (Actor) ผู้ใช้งานทั่วไป 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เพื่อดูข้อมลูของทางร้านในส่วนต่างๆ 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) เข้าสู่เว็บไซต ์

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) แสดงข้อมลูต่าง 

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  1. เข้าสู่เว็บไซต์ของร้าน 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงข้อมลูได้ 
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ตารางที่ 5.9 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use Case Diagram Description) : เพิม่สมาชิก 

รหสัยูสเคส (Use Case ID) UC-9 

ช่ือยูสเคส (Use Case Name) เพิ่มสมาชิก 

ผู้ใช้งาน (Actor) ตัวแทน 

วัตถุประสงค์หลักของยสูเคส (Purpose) เข้าเว็บไซต์เพื่อเพิม่สมาชิกในกลุม่ของตัวแทนนั้น ๆ 

เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions) เข้าสู่ระบบเพื่อใช้ฟงัก์ชันของตัวแทน 

เงื่อนไขภายหลงั (Post-conditions) เพิ่มรายช่ือสมาชิกเข้าสูร่ะบบ 

ข้ันตอนการทำงานของยูสเคส (Main Flows)  1. เข้าสู่เว็บไซต์หลัก 
2. เข้าสู่ระบบ 
3. กรอกข้อมูลของสมาชิกที่ต้องการจะเพิ่ม 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (Alternate 

Condition) 

เว็บไซต์ไม่สามารถเพิ่มสมาชิดได้ 
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5.3 แผนภาพแสดงกจิกรรมกระแสการไหลของการทำงาน (Activity Diagram)  

Activity Diagram: เว็บไซต ์nunglengbar เป็นเว็บไซตร์้านน่ังเล่นโดยเป็นการรวบรวมข้อมลู

โปรโมช่ันและการแสดงของร้านยังรวมไปถึงการจัดการตัวแทนอยู่ภายในเว็บไซต์ 
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5.4 แบบจำลองความสมัพนัธข์องขอ้มลู (Entity Relation Diagram)    

Entity Relation Diagram: เว็บไซต์ nunglengbar เป็นเว็บไซต์ร้านนั่งเล่นโดยเป็นการรวบรวม

ข้อมูลโปรโมช่ันและการแสดงของร้านยังรวมไปถึงการจัดการตัวแทนอยู่ภายในเว็บไซต์ 
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5.5 พจนานกุรมขอ้มลู (Data Dictionary)     

Data Dictionary: เว็บไซต์ เว็บไซต์ nunglenbar เป็นเว็บไซต์ร้านนั่งเล่นโดยเป็นการรวบรวมข้อมูล

โปรโมช่ันและการแสดงของร้านยังรวมไปถึงการจัดการตัวแทนอยู่ภายในเว็บไซต์ 

เอนทิตี ้ รายละเอียด 

User เก็บข้อมูลของสมาชิกที่เป็นตัวแทน 

Order เก็บข้อมูลออเดอร์ของแตล่ะครั้งในการใช้บริการ 

Order_detail เก็บรายละเอียดข้อมลูออเดอร์ของแต่ละครั้งในการใช้บริการ 

Promotion เก็บข้อมูลโปรโมช่ัน 

Product เก็บข้อมูลโปรดกั 

Payment เก็บข้อมูลการจ่ายเงินรายเดือน 
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ตาราง 5.9 แสดงรายละเอียด (Data Dictionary) : User 

ช่ือคอลัมน ์ รายละเอียด ชนิดข้อมูล ประเภทคีย์ ตัวอย่างข้อมูล 

User_ID รหสัของตัวแทน Int(11) PK 0001 

UserName ไอดีเข้าสู่ระบบ Varchar (50)  User001 

Password รหสัเข้าสูร่ะบบ Varchar (50)  Password01 

Name ช่ือจริง Varchar (50)  อนุชิต 

LastName นามสกลุ Varchar (50)  หนูขำ 

E-mail Email Varchar (50)  Anuchit@hotmail.com 

Age อายุ Int(2)  22 

Sex เพศ Int(1)  1 

PhoneNumber เบอร์โทรศัพท ์ Varchar (10)  08-80080-080 

Birthday วันเกิด Date  2/1/2040 

IDcard รหสับัตร

ประชาชน 

Int(13)  1103002265038 

Point คะแนน Int(11)  100 

Status สถานะ Int(1)  1 

Fanshine รหสัเครือ่ข่าย Varchar (50)  Qx78s89d 
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ตาราง 5.10 แสดงรายละเอียด (Data Dictionary) : Order 

ช่ือคอลัมน ์ รายละเอียด ชนิดข้อมูล ประเภทคีย์ หมายเหต ุ

Order_ID รหสัออเดอร ์ Int(11) PK 0001 

Product_ID รหสัโปรดัก Int(11) FK 0002 

Price ราคา Double  2,400 

User_ID รหสัยูเซอร ์ Int(11) FK 001 

Promotion_ID รหสัโปรโมช่ัน Int(11) FK 0001 

Date วันที่ Date  2/11/2563 

 

ตาราง 5.11 แสดงรายละเอียด (Data Dictionary) : Promotion 

ช่ือคอลัมน ์ รายละเอียด ชนิดข้อมูล ประเภทคีย์ หมายเหต ุ

Promotion_ID รหสัโปรโมชัน Varchar (50) PK 032 

Price ราคาของโปรโมช่ัน double  550 

Discription คำอธิบาย Varchar (50)  โปรโมชันสุดคุ้ม 

TimeLimit ระยะเวลาของโปร

โมชัน 

Date FK 25/11/2563 

Image รูปสินค้า Text  Folder/image01 
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ตาราง 5.12 แสดงรายละเอียด (Data Dictionary) : Product 

ช่ือคอลัมน ์ รายละเอียด ชนิดข้อมูล ประเภทคีย์ หมายเหต ุ

Product_ID รหสัผลิตภัณฑ ์ Varchar (50) PK 0002 

Name ช่ือผลิตภัณฑ ์ Varchar (50)  black Label 

Price ราคาผลิตภัณฑ ์ Double  2,300 

Amount จำนวนผลิตภัณฑ ์ Int(11)  1 

Image ภาพสินค้า Text  Folder/image01 

ProductType_ID รหสัชนิดสินค้า Int(11) FK 001 

 

ตาราง 5.13 แสดงรายละเอียด (Data Dictionary) : payment 

ช่ือคอลัมน ์ รายละเอียด ชนิดข้อมูล ประเภทคีย์ หมายเหต ุ

User_ID IDผู้ใช้งาน Int(11) PK 001 

Name ช่ือตัวแทน Varchar (50)  อนุชิต 

totalprice ราคาจ่ายรายเดือน Int(11)  35000 

LastName นามสกลุ Varchar (50)  หนูขำ 

Date วันที่จ่าย date  11/2/2020 

Payprice ยอดที่จ่าย Int(11)  150 

month เดือนที่จ่าย date  12/2020 
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ตาราง 5.14 แสดงรายละเอียด (Data Dictionary) : Order_detail 

ช่ือคอลัมน ์ รายละเอียด ชนิดข้อมูล ประเภทคีย์ หมายเหต ุ

Order_ID รหสัออเดอร ์ Int(11) PK 0001 

Op_ID รหสัรายละเดียด

ออร์เดอ 

Int(11)  0002 

Price ราคา Double  2,400 

Product_ID รหสัยูเซอร ์ Int(11) FK 001 

Amount รหสัโปรโมช่ัน Int(11)  1 

 

ตาราง 5.15 แสดงรายละเอียด (Data Dictionary) : uploadfile 

ช่ือคอลัมน ์ รายละเอียด ชนิดข้อมูล ประเภทคีย์ หมายเหต ุ

fileID รหสัไฟล ์ Int(11)  0001 

fileupload ช่ือไฟล์ Varchar (50)  flower 

dataup เวลา date  2/2/2020 

type ประเภทไฟล ์ Int(11)  1 

Event_name ช่ืองานแสดง Varchar (50)  Pop Oat 

Event_detail รายละเอียดงาน

แสดง 

Varchar (50)  รายละเอียดต่าง

ของเวลา.. 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่6 

ผลการดำเนนิงาน ขอ้จำกดัและขอ้เสนอแนะ 

 

แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อรวบรวมข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิง

ประเภทร้านเหล้า โดยขอ ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึนโดยข้อมูล

ของท่านในครั้งนี้เพื่อการศึกษา เท่านั้น งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  

6.1 ผลการดำเนินงาน 

 6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 

6.3 สรุปผลการดำเนินงาน 

 6.4 ข้อเสนอแนะ 
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 6.1 ผลการดำเนนิงาน 

  โดยผู้จัดทำได้ทำการนำเสนอและรวบรวมผลการประเมินด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ 

กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้  

1.1กก6   1) แบบประเมินความพึงพอใจและประสทิธิภาพของระบบ  

1.1กก6.1ก 2) ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 6.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านระบบ 

แบบสอบถามนี้จัดทำเพื ่อรวบรวมข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิง

ประเภทร้านเหล้า โดยขอ ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึนโดยข้อมูล

ของท่านในครั้งนี้เพื่อการศึกษา เท่านั้น งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื ่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

แบบสอบถามชุดน้ีประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ  

ตอนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน บุคคล 

เช่น อายุ คณะ/สาขา รายได้ ฯลฯ จำนวน 4 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ เลือกตอบ 

(check list) 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บรกิารผับและสถานบันเทิง เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

บริการผบั จำนวน 5 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) 

ตอนที่ 3 ปจัจัยจิตวิทยาที่สง่ผลต่อการเลือกใช้บริการผบัและสถานบันเทิงของ เป็นแบบ

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ รวมทัง้สิ้น จำนวน 31 ข้อเปน็คำถามเกี่ยวกับปจัจัยจิตวิทยา 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อระบบในการใช้บริการสถานบันเทิงประเภทร้านเหล้า 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.เพศ 

   ชาย                    หญิง 

 2.อายุ 

 อายุ 20 ป ี    อายุ 21 ป ี    

 อายุ 22 ป ี    อายุ 23 ป ี  

 อายุ 24 ปี    อายุ 25 ป ี

  อายุมากกว่า 26 ป ี
 

 3. ระดบัการศึกษา 

    อนุปริญญา/ปวช.    ปริญญาตร ี

 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
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ตอนที ่2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารผบัและสถานบนัเทงิ 

 1.จำนวนครั้งทีท่่านใช้บริการสถานบันเทิงในแต่ล่ะสัปดาห์ 

   1-2 ครั้ง  3-4 ครั้ง 

 5-6ครั้ง   น้อยกว่า 1 ครั้ง 

 2.วันใดที่ท่านนิยมเข้าใช้บรกิารสถานบันเทิงบ่อยทีสุ่ด 

   วันธรรมดา จันทร์-วันศุกร์   วันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ 

 วันหยุดเทศกาล 

 3. ช่วงเวลาใดทีท่่านเริ่มเข้าใช้บริการบ่อยทีสุ่ด 

   18.00 น ,- 20.00 น.      20.01 น .- 22.00 น. 

 22.01 น.- 24.00 น.     24.01 น .เป็นต้นไป 

 4.ค่าใช้จ่ายที่ท่านใช้ในการเที่ยวต่อครั้ง 

    ต่ำกว่า 500 บาท   500-1,000 บาท   1,000-1,500 บาท  

  1,500-2.000บาท   2,001-2,500 บาท   2.5001 บาท หรือมากกว่า 

 5.ท่านมักจะมาใช้บริการครั้งค่ะกี่คน 

    1-5 คน    6-10 คน   11-15 คน    มากกว่า 16 คน 
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ตอนที ่3 ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบัและสถานบนัเทงิของ เปน็แบบมาตประมาณ

คา่ 5 ระดบั คอื รวมทัง้สิน้ จำนวน 31 ขอ้เปน็คำถามเกีย่วกบัปจัจยัจติวทิยา 

คำชีแ้จง เขยีนเครือ่งหมาย ✓ ลงในชอ่งระดบัความสำคญัตามความเปน็จรงิ 

 
หวัขอ้การประเมนิ 

ระดบัความสำคญั 
นอ้ยทีส่ดุ 

1 
นอ้ย  
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากทีส่ดุ 
5 

แรงจงูใจในการเลอืกใชบ้รกิารผบัและสถานบนัเทงิ จำนวน 8 ขอ้ 
1.ตัดสินใจใช้เพราะรสชาติอาหารอรอ่ย
ดนตรีเพราะบรรยากาศเป็นกันเอง 

     

2.ตัดสินใจใช้เพราะตอบสนองความเป็น
ตัวตนของท่าน 

     

3.ตัดสินใจใช้เพราะแสดงถึงความมี
รสนิยมของท่าน 

     

4.ตัดสินใจใช้เพราะสนทิสนมกับพนักงาน      
5.ตัดสินใจใช้เพราะเกรงใจเพื่อน      
6.ตัดสินใจใช้เพราะเจอดารา บุคคลที่มี
ช่ือเสียง 

     

7.ตัดสินใจใช้เพราะทำให้รูส้ึกภาคภูมิใจ 
เป็นที่ยอมรบัของเพื่อน 

     

8.ตัดสินใจใช้เพราะไม่อยากแปลกแยก
จากกลุ่ม 

     

การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเทีย่วผบัและสถานบนัเทงิ จำนวน 7 ขอ้  
1.ข้อมูลของสถานบันเทิงจากสื่อสังคม
ออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน ์

     

2.ข้อมูลของสถานบันเทิงจากเว็บไซต์/
อินเทอร์เน็ต 

     

3.ข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์หน้า
ผับหรือสถานบันเทิงนั้น ๆ 

     

4.ข้อมูลข่าวสารจากพนกังานของสถาน
บันเทงินั้น ๆ 

     

5.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อแผ่นพับ/ โบชัวร์      
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6.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทย ุ      
7.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโฆษณาใน
หนังสือพิมพ ์

     

การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเทีย่วผบัและสถานบนัเทงิ จำนวน 5 ขอ้  
1.ความสนุกสนานจากการเที่ยวครั้งที่
แล้วท าให้ท่านมาเที่ยวผบัและสถาน
บันเทงินี้อีก 

     

2.เพราะความอยากรู้อยากเห็นทำใหท้่าน
ไปเที่ยวผบัและสถานบันเทิง 

     

3.ช่ืนชอบของเพื่อนๆ ท่านจงึเที่ยวผับ
และสถานบันเทงิ 

     

4.เมื่อท่านได้ข่าวว่ามีผับแห่งใหมเ่ปิด
ให้บรกิาร ท่านมกัไปทดลองใช้บริการ 

     

5.เมื่อท่านเกิดความรูส้ึกเหงาและเปล่า
เปลี่ยนท่านมักไปเที่ยวผับและสถาน
บันเทงิ 

     

      
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
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แบบสอบถามความพงึพอตอ่ระบบในการใชบ้รกิารสถานบนัเทงิประเภทรา้นเหลา้ 
แบบสอบถามนีจ้ัดทำเพื่อรวบรวมข้อมลูในส่วนทีเ่กี่ยวกบั Function ในการพฒันาเว็บไซต์สนบัการใช้
บริการสถานบันเทงิประเภทร้านเหล้า โดยขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจรงิที่
เกิดข้ึนโดยข้อมลูของท่านในครัง้นี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ
ธุรกิจ 
 

คำชีแ้จง เขยีนเครือ่งหมาย ✓ ลงในชอ่งระดบัความสำคญัตามความเปน็จรงิ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.เพศ 

   ชาย                    หญิง 

 2.อายุ 

 ช่วงอายุ 20-25 ป ี  ช่วงอายุ 26-30 ป ี  ช่วงอายุ 31-35 ป ี 

 ช่วงอายุ 36-40 ป ี  มากกว่า 41 ป ี

 

ตอนที ่2 ความพงึพอตอ่ระบบในการใชบ้รกิารสถานบนัเทงิประเภทรา้นเหลา้ 
 

หวัขอ้การประเมนิ 
ระดบัความสำคญั 

นอ้ยทีส่ดุ 
1 

นอ้ย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากทีส่ดุ 
5 

สว่นที ่1 สว่นของระบบ 
1.สามารถแสดงข้อมลูของทางร้านได้
ครบถ้วน 

     

2.สามารถแสดงข้อมลูรายละเอียดของ
กิจกรรมได้ครบถ้วน 

     

3.สามารถเก็บข้อมูลการใช้บริการร้านได้
อย่างครบถ้วน 

     

4.มีฟังชันในการจัดการตัวแทนอย่าง
ครบถ้วน 
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5.มีฟังชันในการจัดการหน้าเพจอย่าง
ครบถ้วน 

     

6.สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได ้      
7.มีการเข้าใช้งานอย่างเป็นลำดับ      
8.มีฟังชันก์อำนวยความสะดวกในการ
ค้นหาแก้ไขข้อมูลแกผู้้ใช้งาน 

     

9.มีความสะดวกในการชำระเงินผ่าน
ระบบ 

     

10.สามารถรองรับการเข้าใช้งานผ่าน
โทรศัพท์ได ้

     

11.มีนโยบายในการรักษาข้อมลูส่วน
บุคค 

     

12.มีการเก็บประวัดิขอมลูส่วนตัวและ
การ 
ใช้งานอย่างปลอดภัยและเป็นความลบั 

     

13.มีการชำระเงินกับองค์กรที่น่า 
เช่ือถือ เช่น ธนาคาร 

     

14.มีการเข้ารหสัของผู้ใช้บรกิารเพื่อ
ความปลอด 
ทุกครั้งอย่างน่าเช่ือถือ 

     

สว่นที ่2 สว่นของผูใ้ชง้าน 
1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

     

2.มีการเก็บข้อมูลที่สมควรและอย่าง
จำเป็น 

     

3.มีส่วนอำนวยความสะดวกในการ
ค้นหาแก้ไขข้อมูล 

     

4.มีการแสดงขอมลูทีเ่ข้าใจง่าย
ตามลำดับหมวดหมู ่

     

5.รองรับการการดูข้อมลูของตัวแทนได ้      
6.รองรับการจองจ่ายเงินผ่านระบบ      
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7.สามารถจัดการข้อมูลงานแสดงและวัน
เวลาได ้

     

8.สามารถจัดการตัวแทนได้อย่าง
ครบถ้วน 

     

 
 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การวเิคราะหข์อ้มลู 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ใช้บริการและเคยใช้บริการผบั และสถาน

บันเทงิรอบสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 100 

คน และ สำรองไว้เผื่อแบบสอบถามไมส่มบูรณ์อกี 10 คน รวมเป็นจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 110 คน 

และแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นดังต่อไปนี้  

6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บรกิารผับและสถานบันเทงิของนักศึกษา  

6.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจิตวิทยาที่สง่ผลต่อการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิง

ของ 

6.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพงึพอต่อระบบในการใช้บรกิารสถานบันเทงิประเภทร้าน

เหล้า 
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6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ รายได้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละเพื่อที่จะ

อธิบายถึงลักษณะข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 6.1 : จำนวนค่าความถ่ี ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน รอ้ยละ 
เพชชาย 61 61 

เพศหญงิ 39 39 
รวม 100 100 

 

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 6.1 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศส่วน

ใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61 และเพศหญงิคิดเป็นรอ้ยละ 39 

 

ตารางที่ 6.2 : จำนวนค่าความถ่ี ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อาย ุ จำนวน รอ้ยละ 
อายุ 20 ป ี 12 12 
อายุ 21 ป ี 27 27 
อายุ 22 ป ี 39 39 
อายุ 23 ป ี 22 22 
อายุ 24 ป ี 0 0 
อายุ 25 ป ี 0 0 

อายุมากกว่า 26 ป ี 0 0 
รวม 100 100 

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 6.2 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุส่วน

ใหญ่เป็น อายุ 20 ป ีคิดเป็นร้อยละ 12 อายุ 21 ปเีป็นร้อยละ 27 อายุ 22 ป ี39 อายุ 23 ป ีรอ้ยละ 

22 และอายุ 24 ป ี25 ป ีอายุมากกว่า 26 ปี เป็นร้อยละ 0 
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ตารางที่ 6.3 : จำนวนค่าความถ่ี ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได ้

รายได ้ จำนวน รอ้ยละ 

 น้อยกว่า 5,000 บาท 7 7 

5,000 - 10,000 บาท 73 73 

10,001 - 15,000 บาท 20 20 

15,001 - 20,000 บาท 0 0 

20,001 - 25,000 บาท 0 0 

มากกว่า 25,000 บาท 0 0 
รวม 100 100 

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 6.3 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้ส่วน

ใหญ่ม ี5,000 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73 มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 

มีรายได้น้อย 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 และ 7 และมี  15,001 - 20,000 บาท  20,001 - 

25,000 บาท มากกว่า 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0  

 

6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บรกิารผับและสถานบันเทงิของนักศึกษา  

พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษา เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ใช้บริการผับ จำนวน 5 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการ

วิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ  เพื่อที่จะอธิบายถึงลักษณะข้อมูลแบบสอบถาม

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 6.4 : จำนวนค่าความถ่ี ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ

ผับและสถานบันเทงิของนักศึกษาตามจำนวนครั้งที่ท่านใช้บริการสถานบันเทิงในแตล่่ะสปัดาห์ 

กลุม่แบง่เกณฑ ์ จำนวน รอ้ยละ 

1-2 ครัง้ 20 20 
3-4 ครั้ง 65 65 
5-6ครั้ง 13 13 

                    น้อยกว่า 1 ครั้ง 2 2 
รวม 100 100 
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จากผลการศึกษาตามตารางที่ 6.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำนวนครัง้

ที่ท่านใช้บริการสถานบันเทิงในแต่ล่ะสัปดาห์โดยส่วนมาก 3-4 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 65 ลองลงมาเป็น 

1-2 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 20 ลองลงมาเป็น  5-6ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13 และ น้อยกว่า 1 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละเป็น 2  

ตารางที่ 6.5 : จำนวนค่าความถ่ี ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามพฤติกรรมการใช้

บริการผบัและสถานบันเทงิของนักศึกษาตามวันที่นิยมเข้าใช้บริการสถานบันเทิงบ่อยทีสุ่ด 

กลุม่แบง่เกณฑ ์ จำนวน รอ้ยละ 

วันธรรมดา จันทร์-วันศุกร ์ 50 50 

วันหยุดสุดสปัดาห์ เสาร์-อาทิตย์ 24 24 

 วันหยุดเทศกาล 26 26 
รวม 100 100 

จากผลการศึกษา 6.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำนวนวันใดที่ท่านนิยม

เข้าใช้บริการสถานบันเทิงบ่อยที่สุดโดยส่วนมากเป็นวันธรรมดา จันทร์-วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 50 

ลองลงมาเป็น วันหยุดเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 26 และวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ -อาทิตย์ คิดเป็นร้อย

ละ 24 

ตารางที่ 6.6 : จำนวนค่าความถี่ ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามพฤติกรรมการใช้

บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษาตามช่วงเวลาใดที่ท่านเริ่มเข้าใช้บริการบ่อยที่สุด 

กลุม่แบง่เกณฑ ์ จำนวน รอ้ยละ 
18.00 น ,- 20.00 น. 10 10 
20.01 น .- 22.00 น. 58 58 
22.01 น.- 24.00 น. 29 29 
24.01 น .เป็นต้นไป 3 3 

รวม 100 100 
จากผลการศึกษา 6.6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำแนกตามพฤติกรรม

การใช้บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษาช่วงเวลาใดที่ท่านเริ่มเข้าใช้บริการบ่อยที่สุดโดยเป็น 

20.01 น .- 22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 58 ลองลงมาเป็น 22.01 น.- 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 29 ลอง

ลงมาเป็น18.00 น ,- 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 10 และ 24.01 น .เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 3  
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ตารางที่ 6.7 : จำนวนค่าความถี่ ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามพฤติกรรมการใช้

บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษาตามค่าใช้จ่ายที่ท่านใช้ในการเที่ยวต่อครั้ง 

กลุม่แบง่เกณฑ ์ จำนวน รอ้ยละ 

ต่ำกว่า 500 บาท 32 32 

 500-1,000 บาท 45 45 

 1,000-1,500 บาท 15 15 

 1,500-2.000บาท 6 6 

 2,001-2,500 บาท 2 2 

 2.501 บาท หรอืมากกว่า 0 0 
รวม 100 100 

จากผลการศึกษา 6.6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำแนกตามพฤติกรรม

การใช้บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษาตามค่าใช้จ่ายที่ท่านใช้ในการเที่ยวต่อครั้งโดยเป็น  

500-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 ลองลงมาเป็นต่ำกว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 ลองลงมาเปน็  

1,000-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ลองลงมาเป็น  2,001-2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 และ  2.501 

บาท หรือมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 0 

ตารางที่ 6.8 : จำนวนค่าความถี่ ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามพฤติกรรมการใช้

บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษาตามจำวนนวนเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง 

กลุม่แบง่เกณฑ ์ จำนวน รอ้ยละ 
 1-5 คน 34 34 
 6-10 คน 56 56 

 11-15 คน 7 7 

 มากกว่า 16 คน 3 3 

รวม 100 100 
จากผลการศึกษา 4.8 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำแนกตามพฤติกรรม

การใช้บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษาตามจำวนนวนผู้เข้าใช้บริการแต่ละครั้งโดยส่วนมาก   

6-10 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ลองลองมาเป็น 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ลองลงมา 11-15 คน คิดเป็น

ร้อยละ และ มากกว่า 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3  
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6.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจิตวิทยาที่สง่ผลต่อการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิงของ

นักศึกษา 

ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผบัและสถานบันเทิงชองนักศึกษา เป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ คือ รวมทั้งสิ้น จำนวน 31 ข้อเป็นคำถามเกี ่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา ผู้วิจัยใช้

เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อที่จะอธิบายถึง

ลักษณะข้อมูล 

ตารางที่ 6.9 : จำนวนค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยจิตวทิยาที่

ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิงของแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถาน

บันเทิง 

ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบั
และสถานบนัเทงิของนกัศกึษา 

ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� 
Std. 

Deviation 
ความคิดเห็น 

แรงจงูใจในการเลอืกใชบ้รกิารผบัและสถานบนัเทงิ 
1.ตัดสินใจใช้เพราะรสชาติอาหารอรอ่ยดนตรี
เพราะบรรยากาศเป็นกันเอง 

4.06 .913 เห็นด้วย 

2.ตัดสินใจใช้เพราะตอบสนองความเป็นตัวตน
ของท่าน 

3.79 .876 เห็นด้วย 

3.ตัดสินใจใช้เพราะแสดงถึงความมรีสนิยมของ
ท่าน 

3.53 1.055 เห็นด้วย 

4.ตัดสินใจใช้เพราะสนทิสนมกับพนักงาน 2.90 1.123 ไม่แน่ใจ 
5.ตัดสินใจใช้เพราะเกรงใจเพื่อน 2.82 1.115 ไม่แน่ใจ 
6.ตัดสินใจใช้เพราะเจอดารา บุคคลที่มีช่ือเสียง 2.71 1.176 ไม่แน่ใจ 
7.ตัดสินใจใช้เพราะทำให้รูส้ึกภาคภูมิใจ เป็นที่
ยอมรบัของเพื่อน 

2.67 1.216 ไม่แน่ใจ 

8.ตัดสินใจใช้เพราะไม่อยากแปลกแยกจากกลุม่ 2.56 1.181 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.13 0.73 ไมแ่น่ใจ 
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จากตารางที่ 6.9  พบว่า เมื่อสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถาน 

บันเทิงของนักศึกษา ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น ในระดับ ไม่แน่ใจ ( X = 3.13, S.D. = 

0.73) กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย กับ  ตัดสินใจใช้เพราะรสชาติอาหารอร่อย

ดนตรีเพราะบรรยากาศเป็นกันเอง ( X = 4.06, S.D. = 0.913) รองลงมาคือ ตัดสินใจใช้เพราะ

ตอบสนองความเป็นตัวตนของท่าน( X = 3.79, S.D. = 0.876) และน้อยที่สุด ได้แก่ ตัดสินใจใช้เพราะ

ไม่อยากแปลกแยกจากกลุ่ม( X = 3.53, S.D. = 1.055) 

 

ตารางที่ 6.10 : จำนวนค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยจิตวิทยาที่

ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิงของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเที่ยวผับและ

สถานบันเทิง 

ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบั
และสถานบนัเทงิของนกัศกึษา 

ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� 
Std. 

Deviation 
ความคิดเห็น 

การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเทีย่วผบัและสถานบนัเทงิ 
1.ข้อมูลของสถานบันเทิงจากสื่อสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน ์

3.79 .979 เห็นด้วย 

2.ข้อมูลของสถานบันเทิงจากเว็บไซต์/
อินเทอร์เน็ต 

3.56 1.012 เห็นด้วย 

3.ข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์หน้าผับหรือ
สถานบันเทิงนั้น ๆ 

3.23 1.022 ไม่แน่ใจ 

4.ข้อมูลข่าวสารจากพนกังานของสถานบันเทงิ
นั้น ๆ 

2.93 1.082 ไม่แน่ใจ 

5.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อแผ่นพับ/ โบชัวร์ 2.61 1.094 ไม่แน่ใจ 
6.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทย ุ 2.57 1.08 ไม่แน่ใจ 
7.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโฆษณาในหนังสือพมิพ ์ 2.54 1.114 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.03 0.78 ไม่แน่ใจ 
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จากตารางที่ 6.10  พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเที่ยวผับและสถานบันเทิง ของ

นักศึกษาในในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ ( �̅� = 3.03, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย 2 ข้อ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของสถานบันเทิง

จากสื่อสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน์ ( �̅� = 3.79, S.D. = 0.979) และข้อมูลข่าวสารของสถาน

บันเทิงจากเว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต( �̅�= 3.56, S.D. = 1.012) 

ตารางที่ 6.10 : จำนวนค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยจิตวิทยาที่

ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิงของแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถาน

บันเทิง 

ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบั
และสถานบนัเทงิของนกัศกึษา 

ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� 
Std. 

Deviation 
ความคิดเห็น 

การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเทีย่วผบัและสถานบนัเทงิ 
1.ความสนุกสนานจากการเที่ยวครั้งที่แล้วทำให้
ท่านมาเที่ยวผับและสถานบันเทงินี้อีก 

3.89 1.808 เห็นด้วย 

2.เพราะความอยากรู้อยากเห็นทำใหท้่านไป
เที่ยวผบัและสถานบันเทิง 

3.39 1.126 ไม่แน่ใจ 

3.ช่ืนชอบของเพื่อนๆ ท่านจงึเที่ยวผับและสถาน
บันเทงิ 

3.15 1.171 ไม่แน่ใจ 

4.เมื่อท่านได้ข่าวว่ามีผับแห่งใหมเ่ปิดใหบ้รกิาร 
ท่านมักไปทดลองใช้บริการ 

3.07 1.088 ไม่แน่ใจ 

5.เมื่อท่านเกิดความรูส้ึกเหงาและเปล่าเปลี่ยน
ท่านมักไปเที่ยวผบัและสถานบันเทิง 

2.94 1.237 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.28 0.85 ไม่แน่ใจ 
จากตารางที่ 6.10 พบว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับการเที่ยวผับและสถานบันเทิงของนักศึกษา ใน

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ ( X = 3.28, S.D. = 0.85) มีเพียงข้อเดียวที่กลุ่มตัวอย่าง แสดง

ความคิดเห็น เห็นด้วย ได้แก่ ความสนุกสนานจากการเที่ยว ครั้งที่แล้วทำให้ท่านมาเที่ยวผับและสถาน

บันเทิงนี้อีก ( X = 3.89, S.D. = 0.808) 
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ตารางที่ 6.11 : ปจัจัยจิตวิทยาทีส่่งผลตอ่การเลอืกใช้บรกิารผับและสถานบันเทงิของนักศึกษา 

ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบั
และสถานบนัเทงิของนกัศกึษา 

ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� 
Std. 

Deviation 
ความคิดเห็น 

ทศันคติตอ่การเทีย่วผบัและสถานบนัเทงิ 
1.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการสงัสรรค์
กับเพือ่น 

4.02 .729 เห็นด้วย 

2.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงสร้างความ
สนุกสนาน 

3.91 .832 ไม่แน่ใจ 

3.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการพักผ่อน
จากการเรยีน 

3.72 .943 เห็นด้วย 

4.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงช่วยคลายเครียด
ได ้

3.62 .026 เห็นด้วย 

5.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงทำให้ได้พบเพื่อน
ใหม ่

3.61 .875 เห็นด้วย 

6.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงทำให้ได้รับ
ประสบการณ์ใหม ่

3.59 1.089 เห็นด้วย 

7.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงทำให้ได้รูจ้ักคู่รัก 
คู่เดท 

3.46 1.089 ไม่แน่ใจ 

8.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงทำให้เกิดความ
สามัคคีในกลุม่เพื่อน 

2.88 1.165 ไม่แน่ใจ 

9.การเที่ยวผับและสถานบันเทิงทำให้ท่านเป็น
คนทันสมัยในสายตาของเพือ่น 

2.80 1.123 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.49  0.58 ไม่แน่ใจ 
 

จากตารางที่ 6.11 พบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการเที่ยวผับและสถานบันเทิง ของนักศึกษาใน

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ ( X = 3.49, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน

ใหญ่แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย มากที่สุดได้แก่ การเที่ยว ผับและสถานบันเทิงเป็นการสังสรรค์กับ

เพื ่อน ( X = 4.02, S.D. = 0.729) รองลงมาได้แก่ การเที ่ยว ผับและสถานบันเทิงสร ้างความ

สนุกสนาน ( X = 3.91, S.D. = 0.832) และน้อยที่สุด ได้แก่ การเที่ยวผับและสถานบันเทิงทำให้ท่าน

เป็นคนทันสมัยในสายตาของเพื่อน( X = 3.59, S.D. = 1.089) 
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6.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพงึพอต่อระบบในการใช้บรกิารสถานบันเทงิประเภทร้านเหล้า 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการและเคยใช้บริการผับ  และสถานบันเทิงรอบ

สถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ทดลองเว็บไซต์น่ังเล่นบาร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 30 คน แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นดังต่อไปนี้  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ที่ได้ทดลองใช้ระบบ ได้แก่ เพศ 

อายุ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ  เพื่อที่จะอธิบายถึง

ลักษณะข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 6.12 : จำนวนค่าความถ่ี ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน รอ้ยละ 
เพชชาย 16 53.33 

เพศหญงิ 14 46.66 
รวม 30 100 

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 6.12 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศส่วน

ใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเพศหญงิคิดเปน็ร้อยละ 46.66 

ตารางที่ 6.13 : จำนวนค่าความถ่ี ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อาย ุ จำนวน รอ้ยละ 
ช่วงอายุ 20-25 ป ี 16 53.3 
ช่วงอายุ 26-30 ป ี 8 26.7 
ช่วงอายุ 31-35 ป ี 6 20 
ช่วงอายุ 36-40 ป ี 0 0 

มากกว่า 41 ป ี 0 0 
รวม 30 100 

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 6.13 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุส่วน

ใหญ่เป็น อายุ 20-25  ป ีคิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุ 26-30 ปเีป็นร้อยละ 26.7 อายุ 31-35 ป ีร้อยละ 

20 โดยช่วงอายุ 36-40 ป ี และมากกว่า 41 ป2ี5 ป ีเป็นร้อยละ 0 
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การวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอต่อระบบในการใช้บริการสถานบันเทงิประเภทร้านเหล้า เป็น

แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ข้อเป็นคำถามเกี่ยวกับปจัจัยจิตวิทยา 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทีจ่ะ

อธิบายถึงลักษณะข้อมูล 

ตารางที่ 6.14 : ความพึงพอต่อระบบในการใช้บริการสถานบันเทงิประเภทร้านเหล้าส่วนของระบบ 

ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบั
และสถานบนัเทงิของนกัศกึษา 

ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� 
Std. 

Deviation 
ความคิดเห็น 

ความพงึพอตอ่ระบบในการใชบ้รกิารสถานบนัเทงิประเภทรา้นเหลา้สว่นของระบบ 
1.สามารถแสดงข้อมลูของทางร้านได้ครบถ้วน 3.733 0.90 เห็นด้วย 
2.สามารถแสดงข้อมลูรายละเอียดของกิจกรรม
ได้ครบถ้วน 

3.533 0.899 ไม่แน่ใจ 

3.สามารถเก็บข้อมูลการใช้บริการร้านได้อย่าง
ครบถ้วน 

3.533 1.041 ไม่แน่ใจ 

4.มีฟังชันในการจัดการตัวแทนอย่างครบถ้วน 3.4 0.96 ไม่แน่ใจ 
5.มีฟังชันในการจัดการหน้าเพจอย่างครบถ้วน 3.46 1.041 ไม่แน่ใจ 
6.สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได ้ 3.7 1.136 ไม่แน่ใจ 
7.มีการเข้าใช้งานอย่างเป็นลำดับ 3.433 0.987 ไม่แน่ใจ 
8.มีฟังชันก์อำนวยความสะดวกในการค้นหา
แก้ไขข้อมูลแก้ผู้ใช้งาน 

3.3 1.040 เห็นด้วย 

9.มีความสะดวกในการชำระเงินผ่านระบบ 3.3 1.022 เห็นด้วย 
10.สามารถรองรับการเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์ได ้ 3.433 1.165 เห็นด้วย 
11.มีนโยบายในการรักษาข้อมลูส่วนบุคค 3.433 1.104 ไม่แน่ใจ 
12.มีการเก็บประวัดิขอมลูส่วนตัวและการใช้งาน
อย่างปลอดภัยและเป็นความลบั 

3.3 1.207 ไม่แน่ใจ 

13.มีการชำระเงินกับองค์กรที่น่าเช่ือถือ เช่น 
ธนาคาร 

3.56 0.935 เห็นด้วย 

14.มีการเข้ารหสัของผู้ใช้บรกิารเพื่อความปลอด
ทุกครั้งอย่างน่าเช่ือถือ 

3.633 1.066 เห็นด้วย 

รวม 3.44 1.03 ไม่แน่ใจ 
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ตารางที่ 6.15 : ความพึงพอต่อระบบในการใช้บริการสถานบันเทงิประเภทร้านเหล้าส่วนของผู้ใช้งาน 

ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบั
และสถานบนัเทงิของนกัศกึษา 

ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� 
Std. 

Deviation 
ความคิดเห็น 

ความพงึพอตอ่ระบบในการใชบ้รกิารสถานบนัเทงิประเภทรา้นเหลา้สว่นของผูใ้ชง้าน 
1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้อย่างเหมาะสม 3.56 0.935 ไม่แน่ใจ 
2.มีการเก็บข้อมูลที่สมควรและอย่างจำเป็น 3.4 1.101 ไม่แน่ใจ 
3.มีส่วนอำนวยความสะดวกในการค้นหาแก้ไข
ข้อมูล 

3.33      1.061 เห็นด้วย 

4.มีการแสดงขอมลูทีเ่ข้าใจง่ายตามลำดับ
หมวดหมู ่

3.533 1.008 เห็นด้วย 

5.รองรับการการดูข้อมลูของตัวแทนได ้ 3.666 0.802 ไม่แน่ใจ 
6.รองรับการจองจ่ายเงินผ่านระบบ 3.8 0.996 ไม่แน่ใจ 
7.สามารถจัดการข้อมูลงานแสดงและวันเวลาได้ 3.633 1.033 เห็นด้วย 
8.สามารถจัดการตัวแทนได้อย่างครบถ้วน 3.7 0.836 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.28 0.85 ไม่แน่ใจ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูแบบสอบถาม (ผูเ้ช่ียวชาญ) 

แบบประเมินนี้จัดทำเพื่อรวบรวมข้อมลูในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประเมินความพึงพอต่อระบบใน

การใช้บรกิารสถานบันเทิงประเภทร้านเหล้า Nunglenbar 

โดยข้อความกรุณาตอบแบบประเมินตามสภาพความเป็นจรงิที่เกิดข้ึนโดยข้อมูลของท่านใน

ครั้งนี้เพือ่การศึกษาเท่านั้น แบบประเมินนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานจุลนพินธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ  ทั้งนีม้ีผูป้ระเมินระบบ 

จำนวน 5 ท่าน  

  ช่ือ     นายนราธิป ปรานไพรินท์ ผูจ้ัดการบริษัทบรกิารออกแบบและพัฒนาระบบ 

  ช่ือ    อมฤต  อนุตตรานนท์    นักการตลาด 

  ช่ือ    เอกวุธน้น พกามาศ เจ้าของธุรกจิร้านเหล้า 

  ช่ือ    กัณญ์ลัลนา วรรณวงศ์ พนักงานธุรกิจร้านเหล้า 

  ช่ือ   ชูชาติ ชูตระกูล developer 

โดยมีหลักเกณฑ์การตีความสรปุการประเมินผลคือ 

1. ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบั นอ้ยทีส่ดุเ 
2. ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบั นอ้ย 
3. ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง 
4. ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก 
5. ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากทีส่ดุ 
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แบบประเมนิประสทิธภิาพและความพงึพอใจในการใชร้ะบบของผูใ้ชง้าน 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอต่อระบบในการใช้บริการสถานบันเทิงประเภทร้านเหล้า เป็น

แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ข้อเป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อที่จะ

อธิบายถึงลักษณะข้อมูล 

ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบัและ
สถานบนัเทงิของนกัศกึษา 

ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� Std. Deviation 
ความพงึพอตอ่ระบบในการใชบ้รกิารสถานบนัเทงิประเภทรา้นเหลา้สว่นของระบบ 
1.สามารถแสดงข้อมลูของทางร้านได้ครบถ้วน 3.8 0.447 
2.สามารถแสดงข้อมลูรายละเอียดของกิจกรรมได้
ครบถ้วน 

3.4 0.54 

3.สามารถเก็บข้อมูลการใช้บริการร้านได้อย่าง
ครบถ้วน 

3.2 0.44 

4.มีฟังชันในการจัดการตัวแทนอย่างครบถ้วน 3.8 0.44 
5.มีฟังชันในการจัดการหน้าเพจอย่างครบถ้วน 3.8 0.447 
6.สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได ้ 3.8 0.836 
7.มีการเข้าใช้งานอย่างเป็นลำดับ 3.8 0.836 
8.มีฟังชันก์อำนวยความสะดวกในการค้นหาแก้ไข
ข้อมูลแกผู้้ใช้งาน 

3.6 0.54 

9.มีความสะดวกในการชำระเงินผ่านระบบ 3.2 0.883 
10.สามารถรองรับการเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์ได ้ 3.6 0.54 
11.มีนโยบายในการรักษาข้อมลูส่วนบุคค 3.433 0.894 
12.มีการเก็บประวัดิขอมลูส่วนตัวและการใช้งานอย่าง
ปลอดภัยและเป็นความลับ 

3.3 0.894 

13.มีการชำระเงินกับองค์กรที่น่าเช่ือถือ เช่น ธนาคาร 3.2 1.30 
14.มีการเข้ารหสัของผู้ใช้บรกิารเพือความปลอดทกุ
ครั้งอย่างน่าเช่ือถือ 

3.6 0.89 

รวม 3.44 1.03 
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ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบั
และสถานบนัเทงิของนกัศกึษา 

ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� 
Std. 

Deviation 
ความคิดเห็น 

ความพงึพอตอ่ระบบในการใชบ้รกิารสถานบนัเทงิประเภทรา้นเหลา้สว่นของผูใ้ชง้าน 
1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้อย่างเหมาะสม 3.8 0.44 ไม่แน่ใจ 
2.มีการเก็บข้อมูลที่สมควรและอย่างจำเป็น 3 0.707 ไม่แน่ใจ 
3.มีส่วนอำนวยความสะดวกในการค้นหาแก้ไข
ข้อมูล 

3.4      0.89 เห็นด้วย 

4.มีการแสดงขอมลูทีเ่ข้าใจง่ายตามลำดับ
หมวดหมู ่

3.8 0.447 เห็นด้วย 

5.รองรับการการดูข้อมลูของตัวแทนได ้ 4 0.70 ไม่แน่ใจ 
6.รองรับการจองจ่ายเงินผ่านระบบ 4 0 ไม่แน่ใจ 
7.สามารถจัดการข้อมูลงานแสดงและวันเวลาได้ 3.6 0.54 เห็นด้วย 
8.สามารถจัดการตัวแทนได้อย่างครบถ้วน 3.4 1.14 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.28 0.85 ไม่แน่ใจ 
 

6.3 สรปุผลการดำเนนิงาน 

อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของ นักศึกษา” ได้ข้อ

ค้นพบดังนี้ 

พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานบันเทิงของนักศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการสถานบันเทิงวัน ใดก็ได้ที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียน เวลาในการใช้บริการสถาน

บันเทิงเฉลี่ยต่อครั้ง 2-3 ชั่วโมง และออกไปใช้ บริการน้อยกว่าเดือนละครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองยังเป็นนักศึกษาหาก พรุ่งนี้ไม่มีเรียนทำให้สามารถเที่ยวได้อย่างสบาย

ใจไม่ต้องกังวลว่าจะตื่นสายไปเรียนไม่ทัน ทำให้เป็น เหตุผลให้นักศึกษาเลือกไปเที่ยววันนี้มากที่สุด 

ผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก นันทไพบูลย์ และวิภวาณี แซ่พัว (2550) ที่ว่า 

นักศึกษามักไปในวันศุกร์ซึ่งพรุ่งนี้ไม่มีเรียน ช่วงเวลา 20.01-22.00 น. ความถี่โดยเฉลี่ยในการเที่ยว

สถานบันเทิง 1-2 ครั ้งต่อเดือน แสดงให้เห็นว่านักศึกษา ที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างยังคงตระหนักถึง

ความสำคัญของการเรียนจึงทำให้ส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวสถาน บันเทิงในเวลาที่ไม่กระทบต่อการเรียน 

แตกต่างจากงานวิจัยของนิภาวรรณ คำแสน และรณฤทธ์ิ แก้วรากมุข (2558) พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ 
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จะใช้เวลาเที่ยวกลางคืน 3-4 ช่ัวโมงนิยมออกไปเที่ยววัน ศุกร์ และออกไปเที่ยวกลางคืน 1-2 วัน ต่อ

สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นที่เป็น

กลุ่มตัวอย่างไม่ได้เรียนแล้ว จึงทำให้ช่วงเวลาในการเที่ยว ยาวนานกว่า และถี่กว่ากลุ่มนักศึกษาที่มี

ภารกิจจะต้องเรียนหนังสือและยังคงใช้เงินจากผู ้ปกครอง  ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะออกไปใช้บริการ เมื่อมีโอกาสพิเศษและสังสรรค์สนุกสนานกับ

เพื่อนเพื่อเป็นการผ่อนคลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัชชา มณีวงศ์ (2550), อศัลยา คุ้มรักษ์ 

(2547) และธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม (2547) พบว่า วัตถุประสงค์ ในการใช้บริการ ได้แก่ ผ่อนคลาย

ความเครียด เพื่อได้รับประสบการณ์ใหม่ และอยากรู้อยากเห็น ทั้งนี้  เป็นเพราะ ความเชื่อ หรือ

ความคิดของนักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า สถานบันเทิงเป็นที่ผ่อนคลาย เมื่อเข้า  ไปใช้บริการสามารถท 

าให้ตนเองมีความสุขลืมเรื่องเครียดต่าง ๆ  มีเพลงให้ฟัง ได้พบปะเพื่อนฝูง พูดคุย  แลกเปลี่ยนกันได้ 

อาจกล่าวได้ว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงเห็นสถาน บันเทิงเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ เป็นที่พบปะเพื่อนฝูงเพื่อสังสรรค์สนุกสนาน คลายความเครียด 

การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน  บันเทิง

รอบสถานศึกษาของนักศึกษา พบว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเพศ ชายใช้บริการมากกว่านักศึกษาเพศหญิง ได้แก่ สัปดาห์ละครั้ง ส่วน

เพศหญิงใช้บริการน้อยกว่าเดือน ละครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะ เพศชายคิดว่าการเที่ยวกลางคืนน้ันจะเป็นที่

ยอมรับของเพื่อนในกลุ่มจึงออกไป เที่ยวกลางคืนเพื่อให้เพื่อนได้เห็นว่าตนนั้น สามารถออกมาเที่ยว

กลางคืนสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ ชัยประเสริฐ (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการ

สถานบันเทิงในอำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาวรรณ คำแสน และ รณฤทธิ์ แก้วรากนุช (2558) ที่พบว่า เพศมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ เที่ยวกลางคืนของนักศึกษา 

อายุมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาช้ัน อายุ 

22 มีความถ่ีในการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ สัปดาห์ละครั้ง, มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และเดือนละ

ครั้ง ในขณะที่นักศึกษาอายุ 21 ใช้บริการน้อยกว่าเดือนละครั้ง และเริ่มใช้บริการในช่วงเวลาเย็น 

18.00-20.00 น. ในขณะที่นักศึกอายุ 22 ส่วนมากเข้ามาใช้บริการ 20.01-22.00 น. และ 22.01- 

24.00 น. และช่วงเวลาหลังเทีย่งคืน ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น นักศึกษาอายุ 21 เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร 

ต่อครั้งน้อยกว่า 200 บาท ทั้งนี้เป็นเพราะ นักศึกษาอายุ  21 เป็นนักศึกษาใหม่ เพิ่งข้ามพ้นมาจาก 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงยังอาจเคยชินอยู่ในสังคมของนักเรยีนที่เหน็ว่าสถานบันเทิงเป็นสิง่ที่ 

ไม่ควรย่างกายเข้าไป ในขณะที่นักศึกษาอายุ  22 เริ่มมีความแก่กล้าและมีสังคมและมีเพื ่อนที่มี  

แนวคิดเดียวกัน และเห็นว่าการเที่ยวสถานบันเทิง เพื่อเป็นการคลายเครียดจากการเรียน ผลการวิจัย 
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นี ้สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotlet and Keller (2012) กล ่าวว ่า ล ักษณะของผู ้ซ ื ้อ (Buyer 

characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทางสังคม โดยที่สมาชิกในแต่ละช้ันของสังคม 

จะมีสถานะเดียวกันและสมาชิกในช้ันสังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง 

กระตุ้นที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทำให้สมาชิกของสังคมมีพฤติกรรมการซื้อที่ 

คล้ายกัน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตวิทยากับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบ

สถานศึกษาของนักศึกษา พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับ

และสถานบันเทิง ของนักศึกษา ได้แก่ รสชาติของอาหารอร่อย ดนตรีที่เปิดหรือที่เล่นไพเราะถูกใจ 

บรรยากาศเป็นกันเอง และตอบสนองความต้องการส่วนตัวตลอดจนแสดงถึงรสนิยมของตน แรงจูงใจ 

เหล่าน้ีส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ในเรื่องช่วงเวลาในการ 

เริ่มใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของพิบูล ทีปะปาล (2546) ที่กล่าว

ว่า แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนั้น เกิดจากผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความ 

ต้องการของตนให้ได้รับความพอใจและเกิดจากความต้องการเด่นไม่เหมือนใครหรือคล้อยตามกัน 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารในการเที่ยวผับและสถานบันเทิง เช่น รู้ข้อมูลข่าวสารของ สถาน

บันเทิงจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค , ไลน์ หรือจากเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต การรับรู้ข่าวสาร  

เหล่านี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ทั้งนี้เป็นเพราะ ใน 

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เปน็สื่อทีไ่ด้รับการยอมรับและเป็นทีน่ิยมอันดับต้น ๆ  ผับและสถานบันเทิง ท 

าการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณากิจการของตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีกทั้ง  

เพื่อนนักศึกษาที่เคยใช้บริการผับและสถานบันเทิงเหล่าน้ันได้เผยแพร่ข่าวสารบนสังคมออนไลน์ เมื่อ 

นักศึกษาได้อ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่นี้ก็จะเก็บข้อมูลไว้ในความจำของตน เมื่อมีความต้องการใช้  

บริการจึงใช้สิ่งเหล่าน้ีเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การรับรู้ข่าวสารเหล่าน้ีถือเป็นสิ่งเรา้กระตุ้นให้เกิด 

การใช้บริการได้เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tu & McIsaac (2002) พบว่า ผู ้ใช้เห็นว่า 

เฟซบุ๊คนั้นง่ายในการแสดงออกทางความคิด/ความรู้สึก เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้สึก 

และอารมณ์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊คเป็นการสื่อสารที่อยู่บนพื้นฐานของการ 

ใช้ข้อความตัวอักษรแต่สามารถใช้สื่อผสมอื่น เช่น ภาพ เสียง สัญลักษณ์สื่ออารมณ์ได้ ให้ความรู้สึก  

เป็นส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเช่นเดียวกันก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) และ Kotler & Keller (2012) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคเลือกรับรู้ 

และให้ความสนใจกับสิ่งเร้าจำนวนมากมายที่ค้นพบ หลังจากนั้น ผู้บริโภคจะทำการตัดสินใจซื้อโดย

ผ่านกระบวนการตัดสินใจย่อย 5 ประการ คือ การตัดสินใจในตราสินค้า (Brand Decision) การ

ตัดส ินใจเลือกผู ้ขาย (Vendor Decision) การตัดสินใจด้านปริมาณ (Quantity Decision) การ
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ตัดสินใจด้านเวลา (Timing Decision) และการตัดสินใจด้านวิธีการช าระเงิน (PaymentMethod 

Decision) 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ในการเที่ยวผับและสถานบันเทิง เช่น ความสนุกสนานจากการเที่ยว  

ครั้งที่แล้วท าให้กลับมาใช้บริการสถานบันเทิงนี้อีก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและ 

สถานบันเทิง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางค์ โค้วตระกูล (2533) และสคิฟฟ์แมน และคานุก 

(Schiffman & Kanuk, 2000) กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้บริโภค คือกระบวนการซึ่งผู้บริโภคได้รับรู้  

และประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อ การอุปโภคบริโภค และหลังจากที่ผู้บริโภคซื้อและอุปโภคบริโภค  

ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเลือกซื้อหรืออุปโภคการบริโภค 

ครั้งต่อไป  

ปัจจัยด้านทัศนคติที ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของ

นักศึกษา ได้แก่ การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการสังสรรค์กับเพื่อน สร้างความ สนุกสนาน เป็น

การพักผ่อนจากการเรียน ช่วยคลายเครียด ได้พบเพื่อนใหม่ และประสบการณ์ใหม่ ทัศนคติเหล่านี้มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง เนื่องจากนักศึกษาส่วน ใหญ่มีทัศนคติ

การเที ่ยวผับและสถานบันเทิงในทางบวก ส่งผลต่อการเที ่ยวสถานบันเทิงเหล่านั ้นเป็น  สิ ่งที่ดี 

ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของกรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ (2538) ที่กล่าวว่า หากผู้บริโภค ตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์ใด ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความชอบพอและมีความเช่ือว่าผลิตภัณฑ์นั้น สามารถ

ตอบสนองความต้องการของตนได้ จึงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ข้ึนในที่สุด โดยเรียกว่า ผู้บริโภค

นั้นมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ โมไนย แมนสรวงรัตน์ (2553) พบว่า 

นักศึกษามีทัศนคติในทางบวกต่อการเที่ยวผับ คือ มองเห็นว่า การเที่ยวผับไม่ได้เสียหายอะไร จึงทำให้

มีพฤติกรรมไปทางบวกด้วย คือ ท าให้ตัดสินใจเที่ยวผับได้บ่อยกว่าผู้ที่มีทัศนคติในทางลบ เนื่องจาก

ทัศนคติเป็นตัวกำหนดรูปแบบของพฤติกรรม 
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6.4 ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

6.4.1 สำหรับสถานบริการ จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การใช้บริการผับและสถานบันเทิง ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง สามารถนำผลการวิจัย 

ไปวางแผนการตลาด หรือทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง 

1.1 ควรจัดรายการส่งเสริมการขายในวันที่พรุ่งนี้ไม่เรียน เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ

ขาย ให้นักศึกษาที่ออกมาเที่ยวผับและสถานบันเทิงได้ตัดสินใจใช้บริการสถานบริการของตน

ง่ายขึ้น จาก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมมาเที่ยวในวันที่พรุ่งนี้ไม่ต้องไปเรียน 

เช่น ในวันศุกร์หรือวัน เสาร์ไม่ต้องกังวลกับการเที่ยวสถานบันเทิง เพราะไมม่ีเรยีนในวันรุง่ข้ึน 

ดังนั้นสถานบันเทิงควรจัด รายการส่งเสริมการขาย อาทิ จัดแสดงมินิคอนเสิร์ต สำหรับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันข้ึนปีใหม่และ วันคริสต์มาส อาจจัดรายการแจกของสมนาคุณ จับ

สลากลุ้นรับของรางวัล หรืออาจจัดบริการทีวีเพื่อ ถ่ายทอดรายการพิเศษต่าง ๆ  เพื่อสร้าง

ความบันเทิงให้กับผู้ใช้บริการแบบครบถ้วน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในวันที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียน

เป็นการกระท าที่ไม่กระทบกระเทือนการเรียนของนักศึกษาหรือส่งผล กระทบน้อยกว่าการ

ไปเที่ยวในวันที่มีเรียน 

1.2 ควรปิดร้านตามที่กฎหมายกำหนด ผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ เข้า

ใช้ บริการในช่วงเวลา 20.01-22.00 น. ดังนั้น สถานบริการควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เพื่อจูงใจให้ เข้ามาใช้บริการเร็วขึ้น เช่น จัดโปรโมชั่นแลกของที่ระลึก ส่วนระยะเวลาหลัง

เที่ยงคืน ที่มีนักศึกษาเข้า มาใช้บริการน้อย แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่เที่ยวดึก 

ดังนั้นสถานบริการที่อยู่รอบ สถานศึกษาควรน าไปพิจารณาปิดบริการให้เร็วเพื่อเป็นการ

สนับสนุนให้นักศึกษาได้กลับบ้านไป พักผ่อน 

1.3 ควรจัดทำห้องสำหรับร้องเพลงกลุ่มขนาด 5-6 คน จากผลการวิจัยพบว่า สถาน 

บริการที ่นักศึกษานิยมใช้บริการ ได้แก่ ร้านคาราโอเกะโดยมาใช้บริการกับกลุ ่มเพื่อน

ประมาณ 5-6 คน ดังนั้นผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะควรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วย

การสร้างบรรยากาศการ ตกแต่งร้าน ให้มีลักษณะนั่งแล้วสบายไม่อึดอัด ระบบแสงสีเสียงควร

เหมาะกับการร้องเพลง และควร จัดทำห้องขนาดสำหรับ 5-6 คน เพื่อรองรับ ผู้ใช้บริการ

ที่มาเป็นกลุ่ม และปรับปรุงเครื่องเสียงให้ตรง ตามระดับเสียงผู้ขับร้องและใช้ไมโครโฟนที่มี

คุณภาพอย่างนี้ ทั้งนี้ ห้องที่จัดทำต้องดูดซับเสียงเพื่อ ป้องกันการสะท้อนของเสียง และการ

รบกวนห้องข้าง ๆ 
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6.4.2 สำหรบัสถาบันการศึกษา  

2.1 จากการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเที่ยวผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของ 

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มาจากต้องการความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจาก 

การเรียน เพื่อจะได้ประสบการณ์ใหม่ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรดูแลให้คำแนะน าอย่าง

ใกล้ชิดเพื่อ ไม่ให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และรู้จักการป้องกันตนเองจากการ

เที่ยวผับและสถานบันเทิง  

2.2 สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เช่น การ

เล่นกีฬา การเล่นดนตรี และประเมินภาวะความเครียดของนักศึกษาเป็นระยะ 

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษาให้มีความ

สนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ จัดอาจารย์ดูแล นักศึกษาอย่างใกล้ชิด คอยให้ค า

ปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหาและควรมีเวลาให้นักศึกษาที่มีปัญหา อย่างเต็มที่ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมีการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาเกี ่ยวกับแหล่งเที่ยว

กลางคืน และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลและหาแนวทางป้องกันในอนาคต 

โดยทำการศึกษา ในลักษณะเชิงคุณภาพ เพราะจะได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีคุณภาพ

มากขึ ้น เช่น สัมภาษณ์ความ คิดเห็นของนักศึกษาเกี ่ยวกับผับและสถานบันเทิงรอบ

สถานศึกษา สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการเพื่อให้ เห็นภาพและแนวคิดการดำเนินธุรกิจ  

2. ควรมีการศึกษาในเรื่องอิทธิพลของสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรม

การ เลือกใช้สถานบันเทิง เพราะในปัจจุบันสังคมออนไลน์เข้ามีมีอิทธิพลหรอืเข้ามามีบทบาท

ในการด าเนิน ชีวิตประจ าวันของคนในยุคปัจจุบันมากข้ึน  

3. ควรศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ ในการด าเนินธุรกิจผับและสถาน 

บันเทิงโดยมุ ่งเน้นการสัมภาษณ์ผ ู ้ประกอบการ กรณีศึกษาผับและสถานบันเทิงรอบ

สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จได้ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับต้น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

สามารถนำมาเป็น แนวทางในการด าเนินธุรกิจผับและสถานบันเทิงต่อไป  

4. ควรศึกษาวิจัยตัวแปรอื่น ๆ  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิง เช่น 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps เป็นต้น โดยอาจหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  
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5. ควรศึกษาวิจัยที่มีขอบเขตเจาะจงเกี่ยวกับสถานบันเทิงประเภทต่าง ๆ  เช่น ทำ

การ วิจัยพฤติกรรมการใช้บริการคาราโอเกะ พฤติกรรมการใช้บริการร้านนั ่งชิลล์ หรือ 

พฤติกรรมการใช้ บริการร้านเหลา้ปั่น เป็นต้น ขอบเขตในการทำวิจัยอาจเป็นรอบสถานศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ตามจังหวัดต่าง ๆ ก็ได้ 
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คูม่อืการติดตัง้โปรแกรม 
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คูม่อืการตดิตัง้โปรแกรม 

การติดตั้งโปรแกรม Xampp มีขั้นตอนดงัต่อไปนี ้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Xampp ได้จากที่นี้ https://www.apachefriends.org/index.html โดย

สามารถเลือกการดาวน์โหลดให้เหมาะแกคอมพิมเตอร์ตนเอง มีทั้ง Xampp for Windows, Xampp 

for Linux   และ Xampp for OS X 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-1 หน้าเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดโปรแกรม xampp มาติดต้ัง 

 

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งลงโปรแกรมได้เลย 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-2 หน้าแรกของการติดตั้งตัวโปรแกรม xampp 
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3. เมือ่กด Next จากข้ันตอนที่ 2 แล้ว หน้าตาจะออกมาเปน็หน้าต่างดังนี้ให้เลือกส่วนประกอบของ

โปรแกรม และสามารถกด Next ไปยังขั้นตอนต่อไปได้เลย 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-3 หน้าเลือกส่วนประกอบการใช้งานของโปรแกรม 

 

4. หน้านี้จะเป็นการให้เลือกพื้นที่โฟลเดอรท์ี่จะติดตัง้โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-4 หน้าเลือกโฟลเดอร์ในการติดตั้งโปรแกรม 
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5. ในหน้านี้จะเป็นการเลือก Add-on ซึ่งสามารถกด Next ได้เลย 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-5 หน้า Add-on สำหรบัการติดตัง้ CMS ต่างๆ 

 

 

 

6. หน้านี้เข้าสู่ข้ันตอนในการติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง สามารถกด Next เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-6 หน้ายืนยันการติดตั้ง 
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7. หน้ารอจนกว่าโปรแกรมจะติดตัง้เสรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-7 หน้าแสดงสถานะการติดตั้ง 

 

8. หน้าแสดงสถานะการติดตั้งสำเสร็จแล้ว กด Finish  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก- 8 หน้าเสร็จสิ้นการติดตั้ง 
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9. แสดงหน้าหลักของโปรแกรม ให้กด Start ที่ Apache และ MySQL เพิม่เปิดการใช้งาน 

 

รูป ก-9 หน้าแรกของการเปิดใช้โปรแกรม 

 

10. หลังจากกด Start ที่ Apache และ MySQL แล้ว ให้กด ที่ Admin ที่ MySQL เพื่อทำการเข้าสู่ 

phpMyAdmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-11 หน้าแสดงฐานข้อมูลใน phpMyAdmin 
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คูม่อืการตดิตัง้โปรแกรม Sublime Text 

1. เข้าไปทีเ่ว็บไซต์ https://www.sublimetext.com/ และ Download โปรแกรม Sublime Text 

โดยเลือกให้ตรงกบั OS ของเครือ่งคอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-12 หน้าเว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม Sublime Text มาติดตั้งในคอมพมิเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-13 หน้าเว็บไซตจ์ะใหเ้ลือกว่าใช้ OS ใด 
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2. คลิกที่ ระบบที่ต้องการ ดาวน์โหลด เพือ่ดาวน์โหลดโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-14 ป๊อปอัพตัวเลือก แสดงสถานะการดาวน์โหลด 

 

3. กด Next เพื่อไปต่อข้ันตอนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-15 หน้ายอมรบัเงื่อนไขในการติดตั้งโปรแกรม Sublime Text 
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5. เลือกพื้นที่ในการจัดเก็บโปรแกรม (ควรที่จะใช้ Default ที่โปรแกรมให้มา) และกด Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-16 หน้าเลอืกพื้นทีจ่ัดเก็บโปรแกรม Sublime Text 

 

6. คลิกที่ปุม่ Next 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ก-17 หน้าทางลัด 
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7. คลิกปุ่ม Install เพื่อเริม่การติดตัง้โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-18 จบหน้าข้ันตอนการติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-19 หน้าแสดงสถานะโปรแกรมกำลังติดตั้ง 
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9. คลิปปุ่ม Finish เสร็จสิ้นารติดตั้งของโปรแกรม Sublime Text 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-20 หน้าสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม 

 

10. หน้าแรกของการเปิดโปรแกรมขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก-21 หน้าแรกของโปรแกรม 
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ภาคผนวก ข 

คูม่อืตดิตัง้โปรแกรม 
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รูป ข-1 หน้าแรกเว็บไซตส์่วนต้น 

 

รูป ข-2 หน้าแรกเว็บไซตส์่วนต้น 
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รูป ข-3 หน้าแรกเว็บไซตส์่วนLog-in 

 

รูป ข-4 หน้าแรกเว็บไซตส์่วนการรับสมัคร 
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รูป ข-5 หน้าแรกส่วนผู้ดูแลระบบ 

คำอธิบาย : หน้าแสดงรายได้ยอดขายประจำเดือน 

 

รูป ข-7 หน้าดูรายช่ือส่วนผู้ดูแลระบบ 

คำอธิบาย : หน้าแสดงรายช่ือของตัวแทนของร้านและยอดขายที่ตัวแทนทำได้ 

 

 



102 
 

 

รูป ข-8 หน้าดูออเดอร์ของตัวแทนส่วนผู้ดูแลระบบ 

 

รูป ข-9 หน้าจัดการสินค้าส่วนผู้ดูแลระบบ แก้ไข/เพิม่สินค้า 
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คำอธิบาย : สามารถเพิม่ข้อมลูสินค้า 

 

รูป ข-10 หน้าจ่ายเงินตัวแทนส่วนผู้ดูแลระบบ 

 

รูป ข-11 หน้าจ่ายเงินตัวแทนส่วนผู้ดูแลระบบ   

คำอธิบาย : เลือกเดอืนในการชำระเงินเพือยืนยัน 
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รูป ข-12 หน้าจัดการหน้าเพจหลักส่วนผู้ดูแลระบบ 

คำอธิบาย : สามารถเพิม่/ลบ/แกไข้ข้อมูลงานแสดงรูปงานแสดงข้อมลู ของหน้าหลัก 

 

รูป ข-13 หน้าแรกส่วนพนักงาน 

คำอธิบาย : สามารถรบัออร์เดอของผู้ใช้บริการและยืนยันการระเงิน 
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รูป ข-14 หน้าการรบัออเดอร์ในการเลือกสินค้า ส่วนพนักงาน 

คำอธิบาย :เลือกสินค้าเพอืยืนยันออเดอร ์

 

รูป ข-15 หน้าการยืนยันออเดอรล์ูกค้า ส่วนพนักงาน 
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รูป ข-16 หน้าแสดงผลการจ่ายเงิน ส่วนพนักงาน 

 

รูป ข-17 หน้าแรกส่วนตัวแทน  

คำอธิบาย : หน้าจะแสดงยอดเงนิที่ทำได้ในเดือนนั้น 
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รูป ข-18 หน้าเพิ่มสมาชิกส่วนตัวแทน  

 

รูป ข-19 หน้าดูยอดในกลุ่มสมาชิกส่วนตัวแทน 

คำอธิบาย : หน้าจะแสดงยอดเงนิที่ทำได้ในเดือนนั้นของแตล่ะคนในกลุม่ 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมนิความพงึพอใจตอ่การใชร้ะบบ 

สำหรบัผูเ้ชีย่วชาญและผูใ้ชง้านระบบ 
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แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อรวบรวมข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิงประเภทร้าน

เหล้า โดยขอ ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยข้อมูลของท่านในครั้งนี้เพื่อ

การศึกษา เท่านั้น งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและ การสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ แบบสอบถามชุดน้ีประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ  

ตอนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน บุคคล เช่น อายุ 

คณะ/สาขา รายได้ ฯลฯ จำนวน 4 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ เลือกตอบ (check list) 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บรกิารผับและสถานบันเทิง เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการผบั 

จำนวน 5 ข้อ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) 

ตอนที่ 3 ปจัจัยจิตวิทยาที่สง่ผลต่อการเลือกใช้บริการผบัและสถานบันเทิงของ เป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ คือ รวมทัง้สิ้น จำนวน 31 ข้อเป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา 

ตอนที่ 4 ความพึงพอต่อระบบในการใช้บรกิารสถานบันเทิงประเภทร้านเหล้า 
 

ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.เพศ 

   ชาย                    หญิง 

 2.อายุ 

 อายุ 20 ป ี    อายุ 21 ป ี    

 อายุ 22 ป ี    อายุ 23 ป ี  

 อายุ 24 ปี    อายุ 25 ป ี

  อายุมากกว่า 26 ป ี
 

 3. ระดบัการศึกษา 

    อนุปริญญา/ปวช.    ปริญญาตร ี

 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
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ตอนที ่2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารผบัและสถานบนัเทงิ 

 1.จำนวนครั้งทีท่่านใช้บริการสถานบันเทิงในแต่ล่ะสัปดาห์ 

   1-2 ครั้ง  3-4 ครั้ง 

 5-6ครั้ง   น้อยกว่า 1 ครั้ง 

 2.วันใดที่ท่านนิยมเข้าใช้บรกิารสถานบันเทิงบ่อยทีสุ่ด 

   วันธรรมดา จันทร์-วันศุกร์   วันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ 

 วันหยุดเทศกาล 

 3. ช่วงเวลาใดทีท่่านเริ่มเข้าใช้บริการบ่อยทีสุ่ด 

   18.00 น ,- 20.00 น.      20.01 น .- 22.00 น. 

 22.01 น.- 24.00 น.     24.01 น .เป็นต้นไป 

 4.ค่าใช้จ่ายที่ท่านใช้ในการเที่ยวต่อครั้ง 

    ต่ำกว่า 500 บาท   500-1,000 บาท   1,000-1,500 บาท  

  1,500-2.000บาท   2,001-2,500 บาท   2.5001 บาท หรือมากกว่า 

 5.ท่านมักจะมาใช้บริการครั้งค่ะกี่คน 

    1-5 คน    6-10 คน   11-15 คน    มากกว่า 16 คน 
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ตอนที ่3 ปจัจยัจติวทิยาทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารผบัและสถานบนัเทงิของ เปน็แบบมาตประมาณคา่ 5 

ระดบั คอื รวมทัง้สิน้ จำนวน 31 ขอ้เปน็คำถามเกีย่วกบัปจัจยัจติวทิยา 

คำชีแ้จง เขยีนเครือ่งหมาย ✓ ลงในชอ่งระดบัความสำคญัตามความเปน็จรงิ 

 
หวัขอ้การประเมนิ 

ระดบัความสำคญั 
นอ้ยทีส่ดุ 

1 
นอ้ย  
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากทีส่ดุ 
5 

แรงจงูใจในการเลอืกใชบ้รกิารผบัและสถานบนัเทงิ จำนวน 8 ขอ้ 
1.ตัดสินใจใช้เพราะรสชาติอาหารอรอ่ย
ดนตรีเพราะบรรยากาศเป็นกันเอง 

     

2.ตัดสินใจใช้เพราะตอบสนองความเป็น
ตัวตนของท่าน 

     

3.ตัดสินใจใช้เพราะแสดงถึงความมี
รสนิยมของท่าน 

     

4.ตัดสินใจใช้เพราะสนทิสนมกับพนักงาน      
5.ตัดสินใจใช้เพราะเกรงใจเพื่อน      
6.ตัดสินใจใช้เพราะเจอดารา บุคคลที่มี
ช่ือเสียง 

     

7.ตัดสินใจใช้เพราะทำให้รูส้ึกภาคภูมิใจ 
เป็นที่ยอมรบัของเพื่อน 

     

8.ตัดสินใจใช้เพราะไม่อยากแปลกแยก
จากกลุ่ม 

     

การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเทีย่วผบัและสถานบนัเทงิ จำนวน 7 ขอ้  
1.ข้อมูลของสถานบันเทิงจากสื่อสังคม
ออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน ์

     

2.ข้อมูลของสถานบันเทิงจากเว็บไซต์/
อินเทอร์เน็ต 

     

3.ข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์หน้า
ผับหรือสถานบันเทิงนั้น ๆ 

     

4.ข้อมูลข่าวสารจากพนกังานของสถาน
บันเทงินั้น ๆ 

     

5.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อแผ่นพับ/ โบชัวร์      
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6.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทย ุ      
7.ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโฆษณาใน
หนังสือพิมพ ์

     

การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเทีย่วผบัและสถานบนัเทงิ จำนวน 5 ขอ้  
1.ความสนุกสนานจากการเที่ยวครั้งที่
แล้วท าให้ท่านมาเที่ยวผบัและสถาน
บันเทงินี้อีก 

     

2.เพราะความอยากรู้อยากเห็นทำใหท้่าน
ไปเที่ยวผบัและสถานบันเทิง 

     

3.ช่ืนชอบของเพื่อนๆ ท่านจงึเที่ยวผับ
และสถานบันเทงิ 

     

4.เมื่อท่านได้ข่าวว่ามีผับแห่งใหมเ่ปิด
ให้บรกิาร ท่านมกัไปทดลองใช้บริการ 

     

5.เมื่อท่านเกิดความรูส้ึกเหงาและเปล่า
เปลี่ยนท่านมักไปเที่ยวผับและสถาน
บันเทงิ 

     

      
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความพงึพอตอ่ระบบในการใชบ้รกิารสถานบนัเทงิประเภทรา้นเหลา้ 
แบบสอบถามนีจ้ัดทำเพื่อรวบรวมข้อมลูในส่วนทีเ่กี่ยวกบั Function ในการพฒันาเว็บไซต์สนบัการใช้บริการ
สถานบันเทิงประเภทร้านเหล้า โดยขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึนโดย
ข้อมูลของท่านในครั้งนีเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 
 

คำชีแ้จง เขยีนเครือ่งหมาย ✓ ลงในชอ่งระดบัความสำคญัตามความเปน็จรงิ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.เพศ 

   ชาย                    หญิง 

 2.อายุ 

 ช่วงอายุ 20-25 ป ี  ช่วงอายุ 26-30 ป ี  ช่วงอายุ 31-35 ป ี 

 ช่วงอายุ 36-40 ป ี  มากกว่า 41 ป ี

 

ตอนที ่2 ความพงึพอตอ่ระบบในการใชบ้รกิารสถานบนัเทงิประเภทรา้นเหลา้ 
 

หวัขอ้การประเมนิ 
ระดบัความสำคญั 

นอ้ยทีส่ดุ 
1 

นอ้ย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากทีส่ดุ 
5 

สว่นที ่1 สว่นของระบบ 
1.สามารถแสดงข้อมลูของทางร้านได้
ครบถ้วน 

     

2.สามารถแสดงข้อมลูรายละเอียดของ
กิจกรรมได้ครบถ้วน 

     

3.สามารถเก็บข้อมูลการใช้บริการร้านได้
อย่างครบถ้วน 

     

4.มีฟังชันในการจัดการตัวแทนอย่าง
ครบถ้วน 
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5.มีฟังชันในการจัดการหน้าเพจอย่าง
ครบถ้วน 

     

6.สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได ้      
7.มีการเข้าใช้งานอย่างเป็นลำดับ      
8.มีฟังชันก์อำนวยความสะดวกในการ
ค้นหาแก้ไขข้อมูลแกผู้้ใช้งาน 

     

9.มีความสะดวกในการชำระเงินผ่าน
ระบบ 

     

10.สามารถรองรับการเข้าใช้งานผ่าน
โทรศัพท์ได ้

     

11.มีนโยบายในการรักษาข้อมลูส่วน
บุคค 

     

12.มีการเก็บประวัดิขอมลูส่วนตัวและ
การ 
ใช้งานอย่างปลอดภัยและเป็นความลบั 

     

13.มีการชำระเงินกับองค์กรที่น่า 
เช่ือถือ เช่น ธนาคาร 

     

14.มีการเข้ารหสัของผู้ใช้บรกิารเพื่อ
ความปลอด 
ทุกครั้งอย่างน่าเช่ือถือ 

     

สว่นที ่2 สว่นของผูใ้ชง้าน 
1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

     

2.มีการเก็บข้อมูลที่สมควรและอย่าง
จำเป็น 

     

3.มีส่วนอำนวยความสะดวกในการ
ค้นหาแก้ไขข้อมูล 

     

4.มีการแสดงขอมลูทีเ่ข้าใจง่าย
ตามลำดับหมวดหมู ่

     

5.รองรับการการดูข้อมลูของตัวแทนได ้      
6.รองรับการจองจ่ายเงินผ่านระบบ      
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7.สามารถจัดการข้อมูลงานแสดงและวัน
เวลาได้ 

     

8.สามารถจัดการตัวแทนได้อย่าง
ครบถ้วน 

     

 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
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ภาคผนวก ง 

แผนธรุกจิ 
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แบบฟอรม์สรปุแผนธรุกจิ 

1.สรปุความเปน็มาของธรุกจิ 

ชือ่เจา้ของธรุกจิ นาย อนุชิต หนูขำ 

ชือ่กจิการ  nunglangbar 

ทีต่ัง้ของสถานทีป่ระกอบการ เอกมัยซอย 5 (ที่อยู่ร้าน) 

ประเภทสนิคา้ หรอืบรกิาร/ตราผลติภณัฑ ์website application / ส่งเสริมการขายร้าน

นั่งเล่นเป็นเว็บไซต์ขอร้านร้านทีร่วมรวมข้อมูลรายละเอียด โปรโมช่ัน การแสดงและข้อมลูอื่นๆ และ

ยังมีส่วนทีเ่ป็นช่องทางงการจัดการตัวแทนของร้าน 

มลูเหตจุงูใจ หรอืแรงบนัดาลใจทีท่ำใหป้ระกอบธรุกจิ (เหตผุลและสิง่จงูใจ ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั) 

 ในปัจจุบันโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทำให้ต้องเร่งรีบและอาจทำให้เกิดสภาวะเครียดจาก
ปัญหาในการใช้ชีวิต  จึงต้องหาทางออกโดยการหาความสุขให้กับตัวเอง จากความตึงเครียดด้วย
กิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวและการนันทนาการ โดยการแสวงหาความบันเทิงในกรท่องเที่ยว
นอกเหนือจาการรับประทานอหารและเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ  แล้วกิจกรรมบันเทิงที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือ สถานบันเทิงหรือร้านเหล้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด กทม.ได้ออก
ประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา 
ซึ่งในปัจจุบันร้านเหล้าสามาเปิดได้ตามปกติแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิค ก็ยังไม่ได้หายขาดทำ
ให้ธุรกิจสถานบันเทิงนั้นได้รับผลกระเรื่องจำนวนลูกต้าที่ลดลง และรายได้ที่ขาดไป 
ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั  

1.เป็นช่องทางในการโปรโมทกิจกรรมและงานแสดงของทางร้าน 
2.เป็นตัวช่วยในการจัดการตัวแทนที่ต้องการมาเป็นตัวแทนในการหาลูกค้าเพิ่มของทางร้าน 
3.เป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มของผู้ใช้บริการร้านอยู่แล้ว 
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แนวคดิและความเปน็ไปไดใ้นการดำเนนิธรุกจิ 

ด้วยแนวคิดจากเหตุจงูใจทำให้มีการทำแบบสอบถามเพื่อเกบ็ข้อมูลและนำข้อมลูมาวิเคราะห์

เพื่อจัดทำระบบ ได้ข้อมลูมาดังนี ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ง-1 การสัมภาษณ์ปัญหากับทางร้านด้วยการพูดคุยผ่านไลน์ 

 

ปัญหาคือ มีลูกค้าน้อยลงจากเมือก่อนมาก จากเคยลองรับได้ 100 เปอเซ็นที่ร้านได้กำหนดไว้

แต่ตอนนี้มีลูกค้าเพียง 50 เปอเซ็นที่มาใช้บริการของทางร้าน โดยทางร้านได้จำแนกลูกค้าเป็นสอง

กลุ่มคือวัยรุ่นนักศึกษา และวัยทำงานโดยมาใช้บริการร้านอย่างละครึ่งๆ  

     ผลสำรวจ รวบรวมข้อมูล ปญัหา ความต้องการ เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ alcoholrhythm 

ประเทศไทยจากการสำรวจในปี 2560 ซึ่งจำนวน 583,880 แห่ง จากสถิตินักดื่มสุราในประเทศไทย

พบว่าอายุเฉลี่ยที ่

- ผู้ชายเริ่มดื่มตอนอายุ 19 ปี  

- ผู้หญิงมกัเริ่มต้นทีอ่ายุ 24 ปี  

และสาเหตุหลักของการเริ ่มดื ่มของทั ้งสองเพศคือดื่มเพราะตามอย่างเพื ่อนหรือมีเพื่อน

ชักชวน และพบว่าร้อยละ 62%ของนักดื่มไทยดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้าน (บ้านตัวเอง 40% , บ้านคนอื่น 

22%) และร้อยละ 38% ของนักดื ่มคือคนที่ต้องออกไปดื ่มตามร้านอาหาร สถานบันเทิง โดย

อุตสาหกรรมนี้ที่มีมูลค่าในตลาดรวมทั้งสิน้ 300,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นตัวเลข 38% ของ 300,000 

ล้านบาท 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

แต่ละครั้ง

ประมาณ 

เหตผุลในการ

มาเที่ยว

สถานบันเทิง 

จำนวนเพื่อน

ในการไปใช้

บริการ 

เหตผุลใน

เลือกสถาน

บันเทงิ 

การเที่ยวกลางคืนขการ

เที่ยวกลางคืนของเยาวชน

ในสถานบันเทิงองเยาวชน

ในสถานบันเทิง 

100 คน(20-

25ปี) 

101-200 บาท/

ครั้ง 

สังสรรค์กับ

หมู่เพื่อน 

และคลาย

เครียด 

- 

มีวงดนตรีที่

เยาวชนช่ืน

ชอบมาก

ที่สุด 

พฤติกรรมการเลอืกใช้

บริการของนักท่องเที่ยวทีม่ี

ผลจาก 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของสถาน

บันเทงิ 

ในเขตอำเภอเมอืง จงัหวัด

เชียงใหม ่

400คน(20-

25ปี) 

ต่ำกว่า 1,500 

บาท(67.0%) 
- 

1-5คน

(77.2%) 

ร้านมีภาพ

ลักษดีดี 

พฤติกรรมการเที่ยว

กลางคืนของนกัศึกษาใน

เขตจังหวัดชลบรุ ี

300(20-22ปี) 
300-400 บาท 

(40.37%) 

หาความสา

ราญความ

สนุกสนาน 

4 - 5 คน - 

พฤติกรรมกาเที่ยวกลางคืน

ของนิสิตภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยบูรพา  

400(น.ศ.ปี1-ปี

4) 
- 

เพื่อเข้าสังคม

(34.75%) 

ไปเป็นกลุ่มกับ

เพื่อน 

ร้านที่มี

ช่ือเสียง 

พฤติกรรมการใช้บริการผบั

และสถานบันเทงิรอบ

สถานศึกษาของนักศึกษา

400 คน(น.ศ) 

ช่วยกันจ่าย  

จำนวน 275 คน 

(68.8%) 

เมื่อมโีอกาส

พิเศษ 

(57.25%) 

ไปกับเพื่อน

มากกว่า 5 คน 

บรรยากาศ

ของสถาน

บันเทงิ( 

(50.3%)) 
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ข้อมูลจากงานวิจัยเพิ่มเติม 

 จากข้อมลูที่ศึกษามาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีประชากรที่ใช้บิการร้านเหล้าส่วนนึงเป็น

นักศึกษาทางร้านต้องการจะทำการตลาดกับกลุม่นักศึกษาทีม่ีการใช้สถานบริการเพือ่นให้มกีารใช้งาน

ของร้านเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยที่มผีลตอ่การเที่ยว

กลางคืนของนสิิตนักศึกษา

และวัยรุ่น ในเขตอำเภอ

เมืองสระบรุี จังหวัดสระบรุี 

คน(20-29 ปี ) 

314 คน - 

ต้องการหา

ประสบการณ์

ใหม ่

- - 



122 
 

2. การวเิคราะหส์ถานการณ ์(SWOT)  

2.1 จดุแขง็ (ปจัจยัภายในองคก์รทีท่ำใหก้จิการมคีวามไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่) 

 - การจัดการตัวแทนในการใช้บริการ(ฟงัช์ในระบบ) ทีส่ามารถจัดการตัวแทนทีจ่ะมา

เป็นตัวแทนของร้านได้ 

2.2 จดุออ่น (ปจัจยัภายในองคก์รทีท่ำใหก้จิการเสยีเปรยีบคูแ่ขง่) 

- เป็นช่องทางใหม่ที่ต้องการให้คนเข้าถึง 

- มีราคาขายที่สงูกว่าปกติ  

2.3 โอกาส (ปจัจยัภายนอกทีจ่ะสง่เสรมิหรอืสนบัสนนุใหก้จิการเตบิโตไดใ้นอนาคต) 

- ได้รบัอนุญาตจากทางภาครัฐใหส้ามารถเปิดบริการร้านอาหารกึง่ ผับได้อย่างถูก

กฎหมาย 

- กลุ่มนกัศึกษามักใช้บริการเป็นหมูคณะและมจีำนวนนักศึกษาจำนวนมาก 

2.4 อปุสรรค (ปจัจยัภายนอกทีจ่ะทำใหก้จิการไมรุ่ง่เรอืง เตบิโตชา้ เปน็อปุสรรคตอ่การ

ดำเนนิธรุกจิ) 

- รัฐบาลมีนโยบายกําหนดให้มกีารปิดสถานบันเทิงเร็วข้ึน และกฎหมายการกําหนด

อายุเข้าใช้งาน 
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4. แผนการจดัการดา้นโครงสรา้งองคก์ร และทรพัยากรบคุคล (Management Plan) โครงการสรา้ง

องคก์ร (แสดงแผนภมูอิงคก์ร และระบชุือ่ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลตาม แผนภมู)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งและหน้าที ่ ลักษณะงาน 
ฝ่ายออกแบบ ออกแบบระบบ 
ฝ่ายพัฒนา เขียนและพฒันาระบบเว็บไซต 
Admin ดูแลระบบ 
ฝ่ายโฆษณา ประชาสมพันธ์ 
ฝ่ายการตลาด ทำการตลาดเกบ็ความต้องการลกูค้าคิดกลยุทธ์ 
ฝ่ายบัญชี คำนวนงบทางการเงิน / รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ฝ่ายการเงิน วางแผนระบบการเงินของ องค์กร 

 
 
 
 
 
 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายพฒันาระบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายออกแบบ 

ฝ่ายพฒันา 

Admin 

ฝ่ายโฆษณา 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายบญัชี/ฝ่ายการเงิน 

 

ฝ่ายการเงิน 
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แผนขัน้ตอนการปฏบิตังิาน   
 
 
 

ฝา่ยพฒันาระบบ                                                                     ฝา่ยการตลาด 

  
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 \\ 

เก็บความตอ้งการ ออกแบบระบบ 

พฒันาระบบ 

ท าการตลาด 

ปล่อยผลิตภณัฑ์สู่ตลาด 

ตรวจสอบ

ระบบ 

มีกลุ่ม

ลกูคา้ 

เริ่ม

ผลิตภณัฑ ์

จบ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
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รปูแบบและเทคโนโลยทีีน่ำมาใชใ้นโครงงาน 
- PHP Framework และ MySQL ระบบเป็น Web Application เป็นการใช้งานผ่าน 

Browser 

- Google map API ในการแสดงแผนที่และตำแหนง่ของร้าน 

 

ประเมนิปจัจยัความสำเรจ็ และปจัจยัความลม้เหลวทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

OKR 
ฝ่ายออกแบบ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์ความสำเรจ็(KR) 
ออกแบบใหส้มบรูณ์ตามเป้าหมาย 
 

KR1: ออกแบบได้ตรงตามความต้องการที่เก็บ
มา 
KR2: ออกแบบได้ตรงตามให้เรียบร้อยภายใน 
DD/MM/YY 

 

ฝ่ายพัฒนาระบบ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์ความสำเรจ็(KR) 
พัฒนาโปรแกรมใหส้มบูรณ์ตามเป้าหมาย KR1: พัฒนาครบทุก function ที่ออกแบบ 

KR2: พัฒนาระบบใหเ้รียบร้อยภายใน 
DD/MM/YY 

ความถูกต้องของระบบ 
 
 

KR1: ไม่มีข้อผิดพลาดของระบบ(bug) 

KR2:ระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการ
ที่ออกแบบ 
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ฝ่ายบัญชี 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์ความสำเรจ็(KR) 
จัดการรายรบัรายจ่าย  KR1: จัดทำรายรบัรายจ่ายประจำเดือน 

KR2: จัดการค่าใช้จ่ายเบกิ-ถอยในบริษัท 
KR3: จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน(กำกบัภาษี,การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  

ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์ความสำเรจ็(KR) 
เนื้อหาต่างในเว็บใซต ์ KR1: สร้างข่าวสารหรอืการแสดงที่จะเกิดข้ึน

ภายในร้านได้ครบถ้วย 
KR2: อัทเดพข้อมูลที่เกิดข้ึนภายใน 24 ชม. 

KR2: ตอบกลับคำถามผู้ใช้ไม่เกิน 24 ชม. 

จัดการตัวแทน KR1: อัทเทพข้อมลูของตัวแทนผู้ใช้งานไม่เกิน 
24 ชม. 

ความถูกต้องของข้อมลู KR1: ข่าวสารหรือข้อมลูทีจ่ะเกิดข้ึนต้องมีความ
ถูกต้อง 100 เปอเซ็น 
KR2 : ข้อมลูของตัวแทนผู้ใช้งานต้องถูกต้อง 
100 เปอเซ็น 

 

ฝ่ายโฆษณา/ฝ่ายการตลาด 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์ความสำเรจ็(KR) 
เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  KR1: ทำการโฆษณาบน Social Media ไม่ต่ำ

กว่า 2 แฟตฟอร์ม 
KR2: ทำการโฆษณาบนออฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1 
ครั้งต่ออาทิตย ์
KR3: เพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ 200% ภายใน
ไตรมาสที่ 4 
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ฝ่ายการเงิน 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์ความสำเรจ็(KR) 
จัดทำประมาณการทางการเงินของปี 2564 KR1: จัดทำงบประมาณทางการเงินของปี 2564 

KR2: พิจารณาค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาและลด
ค่าใช้จ่ายสำหรบังบประมาณปีถัดไป 
KR3: จัดทำประมาณการทางการเงินของปี 
2564 ภายในสิ้นปี 2563 
KR4: จัดการภาษีของบริษัท 
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5. แผนการตลาด (Marketing)  

5.1 กลุม่เปา้หมายหลกั/ กลุม่เปา้หมายรอง พรอ้มเหตผุล 

  กลุ่มนักศกึษาที่ใช้สถานบันเทิง เนือ่งจาก การสำรวจข้อมูลของทางร้านมปีระชากรที่

ใช้บริการร้านเป็นนักศึกษาถึง 50 เปอเซ็นจาก 100 เปอเซ็นละได้ทำการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ

นักศึกษาที่ใช้บริการสถานบันเทงิเพิม่เตมิจำนวน 6 งานวิจัยมีผู้เข้าสำรวจทั้งหมด 5,114 คน ซึ่งกำลัง

ศึกษาอยู่มหาลัยต่างๆ พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยแตล่ะครัง้ประมาณ 200-500 บาท/คน จำนวนเพื่อน

ในการไปใช้บรกิารประมาณ 5 คน เหตุผลในเลือกสถานบันเทิงสงัสรรค์กับหมู่เพื่อน และคลายเครียด 

เพื่อเข้าสังคม เมื่อมีโอกาสพิเศษ เหตผุลในการมาเที่ยวสถานบันเทิง ร้านที่มีช่ือเสียง ร้านมีภาพลักษดี

ดี บรรยากาศของสถานบันเทิง แสดงใหเ้ห็นว่ามกีลุ่มประชากรที่ใช้อยู่จริงจึงเลอืกกลุ่มนีเ้ป็น

กลุ่มเป้ากหมายหลกั 

 5.2 การกำหนดกลยทุธท์างการตลาด  

- กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) website ร้านนั่งเล่นเว็บไซต์ร้านที่จะแสดงข้อมูล

ต่างของร้านและโปรโมช่ันร้านที่ได้จัดในช่วงเวลาน้ันและยงัมีส่วนที่เป็นการสมัครสมาชิกของ

ร้านเพื่อเป็นตัวแทนและยังมีส่วนทีเ่ป็นการจัดการตัวแทน 

- กลยุทธ์ด้านราคา (Price) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ประมาณ  500-1,000 บาท โดย

ค่าว่าจะได้ค่าใช้จ่ายจากนักศึกษาที่มาใช้บริการต่อโต๊ะ 3,000-5,000 บาท 

- กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ระบบ webapp ใช้งานผ่าน browser 

- กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นการทำ slm คือ ธุรกิจขายตรงช้ัน

เดียว (Single Level Marketing) ให้นักศึกษาที่มาใช้บริการกับทางร้านทำการชวนเพื่อน 

5 - 6 คนที่สนใจมาใช้บริการกับทางร้านได้โปรโมช่ันต่างที่ร้านกำหนดอาจจะเป็นฟรีเครื่องดื่ม 1 ขวด 

หรือบัตรเข้างานคอนเสิร์ต ซึ่งนักศึกษาที่เป็นคนชักชวนเพื่อนมาก็ได้ค่าหัวคิวในการใชบ้ริการและผู้

ที่มาใช้บริการในครั้งนั้นก็สามารถมาเป็นส่วนนึงละทำแบบเดี่ยวกันกับคนที่ชักชวนมาอีกด้วย 

 

6. แผนการเงิน (Financial Plan)  

7.1 การวางแผนด้านการเงิน เงินลงทุน = 500,000 บาท  

ผลที่คาดว่าจะได้รับต่อเดือน = 175,000 บาท  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับต่อปี 1,000,000บาท  

_________________________________________________________________________  

7.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อเดือน ค่าเช่าสถานที่ - บาท  

1. การทำการตลาดออนไลน์  = 10,000บาท  

2.การทำการตลาดออฟไลน์  = 10,000บาท 

3. Host sever =10,000 บาท 

4.โปรแกรมเมอร์ทำเว็บไซต์ =200,000 บาท 
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ตารางแจกแจงการประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย 

 

เงินลงทุน          500,000  

รายไดต้อ่เดอืน          175,000 

ประมาณการรายได้การใช้บรกิาร 

 ผู้ใช้บริการใน 1 เดือน             50      คน 

รายได้จากผู้ใช้งานต่อคนเฉลี่ย  3,500  บาท  

รายได้ต่อเดือน          175,000 

คา่ใชา้ยตอ่เดอืน 

ค่าแรง (เจ้าของธุรกจิ)         30,000  

ค่าแรง (ลูกจ้าง)           

 Marketing       20,000 

Admin         12,000  

Finance       12,000  

Accounting        20,000 64,000 

           

ค่าสาธารณูปโภค         2,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 Host sever                   10,000  

 การทำการตลาดออนไลน์       10,000  

การทำการตลาดออฟไลน์       10,000 30,000 

รวม           126,000 
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