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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญของหัวข6อโครงการจุลนิพนธ@    

การซื ้อ-ขายสินค1าออนไลน4ได1รับความนิยมมากขึ ้น และเกิดเป?นการแข@งขัน นอกจาก

โปรโมชั่นและราคาที่แข@งขันได1จะช@วยเรียกความสนใจจากลูกค1า อีกปJจจัยสำคัญที่มีผลต@อการ

ตัดสินใจซื้อสินค1าของลูกค1า นั่นคือความน@าเชื่อถือของผู1ขาย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจ

ขนาดเล็ก ลูกค1าอาจไม@มั่นใจในคุณภาพของสินค1าและการจัดส@งสินค1าได1 นอกจากโปรโมชั่น การ

รับประกันสินค1า การติดต@อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วแล1ว ธุรกิจยังต1องการกลยุทธ4ดี เพื่อสร1างความ

น@าเช่ือถือและความม่ันใจให1กับลูกค1า   

อย@างไรก็ตามปJญหาในปJจจุบันของการตรวจสอบพัสดุที่มีสถานะการเก็บเงินปลายทางนั้น ท่ี

ผู1ส@งไม@สามารถติดตามสถานะการเก็บเงินปลายทางของบริษัทขนส@งได1อย@างทั่วถึง ซึ่งอาจจะทำให1

ผู1ประกอบการขายสินค1าทางออนไลน4กังวลเกี่ยวกับการเก็บเงินปลายทางได1 ไม@ว@าจะเป?นเรื่อง การ

ติดตามพัสดุ การได1รับยอดเงินจากการเก็บเงินปลายทางครบ หรือพัสดุชิ ้นไหนบ1างที่เจอปJญหา

ขนส@ง   

จากปJญหาที่กล@าวมาของการส@งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง ผู1จัดทำจึงริเริ่มความคิดและ

จัดทำระบบเว็บตรวจเช็คสถานะคืนเงินของพัสดุเก็บเงินปลายทาง โดยการนำข1อมูลเลขพัสดุหลังจาก

ได1รับมาจากบริษัทขนส@งเข1าสู@ระบบของเว็บไซต4ซึ่งได1เชื่อมต@อกับระบบ API บริษัทขนส@ง ต@อมาระบบ

ของเว็บไซต4จะติดตามสถานะพัสดุชิ้นนั้นและคอยจำแนกสถานะพัสดุชิ้นนั้น ยกตัวอย@าง จำนวน

สถานะนำส@งพัสดุชิ้นนั้นสำเร็จ จำนวนสถานะพัสดุรอการนำส@ง รวมไปถึงจำนวนเงินที่ได1รับ และ

จำนวนเงินที่คาดว@าจะได1จากการเก็บเงินปลายทาง หรือจำนวนสถานะพัสดุมีปJญหา หากในระบบมี

พัสดุสถานะการนำส@งที่มีปJญหา ผู1ใช1งานระบบสามารถติดต@อกับบริษัทขนส@งได1โดยเร็ว สามารถแก1ไข

ปJญหาพัสดุช้ินได1น้ันทันที เพ่ือลดจำนวนปริมาณพัสดุตีกลับ เพราะเร่ืองของพัสดุตีกลับน้ัน เป?นปJญหา

ที่ส@งผลกระทบต@อธุรกิจมาก ไม@ว@าจะเป?นเรื่องของเงินค@าส@งพัสดุที่เสียให1กับบริษัทขนส@ง ทำให1ธุรกิจมี

ผลประกอบการกำไรลดน1อยลง รวมไปถึงการเสียเวลา และเสียโอกาสในขายสินค1า 

 

 

 



  2 

1.2 วัตถุประสงค@ 

       1. เพ่ือให1ผู1ประกอบการขายสินค1าออนไลน4ตรวจสอบการคืนเงินของพัสดุท่ีมีการเก็บเงิน 

          ปลายทางจากบริษัทขนส@งได1สะดวก และง@ายมากย่ิงข้ึน 

       2. เพ่ือให1ผู1ประกอบการขายสินค1าออนไลน4ได1เห็นภาพรวมตัวเลขของ 

  จำนวนเงินท่ีได1จากการส@งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง 

       3. เพ่ือให1ผู1ประกอบการขายสินค1าออนไลน4สามารถนำจำนวนเงินจากการเก็บเงิน 

          ปลายทางมาวิเคราะห4 คำนวณ เพ่ือตัดสินใจทิศทางของธุรกิจได1ง@ายมากย่ิงข้ึน 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ@ 

1.3.1 สJวนงานของระบบ 

 1. ระบบสามารถแสดงรายการเลขพัสดุได1 

 2. ระบบสามารถแสดงสถานะการส@งของพัสดุได1 

 3. ระบบสามารถจำแนกสถานะพัสดุได1 

 4. ระบบสามารถแสดงภาพรวมการขนส@งพัสดุได1 

 5. ระบบสามารถแสดงยอดคาดการณ4เก็บเงินปลายทางได1 

6. ระบบสามารถแสดงยอดเก็บเงินปลายทางได1 

1.3.2 สJวนงานของผู6ใช6ระบบ 

 1. ผู1ใช1งานสมัครสมาชิก 

 2. ผู1ใช1งานเข1าสู@ระบบด1วยการล็อกอิน 

3. ผู1ใช1งานสามารถค1นหาเลขพัสดุได1 

 4. ผู1ใช1งานสามารถกรอกหรืออัพโหลดเลขพัสดุได1 

 5. ผู1ใช1งานสามารถดูรายการเลขพัสดุได1 

 6. ผู1ใช1งานสามารถดูสถานะพัสดุได1 

 7. ผู1ใช1งานสามารถดูภาพรวมการขนส@งพัสดุได1 

 8. ผู1ใช1งานสามารถดูยอดเก็บเงินปลายทางได1 

 9. ผู1ใช1งานสามารถดูยอดคาดการณ4เก็บเงินปลายทางได1 

1.3.3 สJวนงานของผู6ดูแลระบบ 

 1. ผู1ดูแลระบบสามารถเพ่ิมเครดิตเลขพัสดุได1 

 2. ผู1ดูแลระบบสามารถลบเครดิตเลขพัสดุได1 
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1.4 ข้ันตอนการศึกษา 

1. เก็บข1อมูลสถิติการส@งพัสดุของผู1ประกอบการขายสินค1าออนไลน4 

2. รวบรวมข1อมูลจากสถิติการขนส@งท้ังหมดของผู1ประกอบการสินค1าออนไลน4 

3. วิเคราะห4ข1อมูลความเป?นไปได1 

4. กำหนดแนวทางการแก1ไขปJญหาโดยใช1ระบบสารสนเทศ 

5. วางแผนและออกแบบระบบ 

6. พัฒนาระบบ 

7. ทดสอบและปรับปรุงระบบ 

8. ประเมินผล 

9. จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวข1องสรุปผลการดำเนินงาน 

 

1.5 ผลท่ีคาดวJาจะได6รับ 

ผู1ประกอบการขายสินค1าออนไลน4สามารถตัดสินใจจาก ภาพรวมของการส@งพัสดุแบบเก็บเงิน

ปลายทาง ได1ง@ายยิ่งขึ้น โดยไม@ต1องกังวลเรื่อง การนำส@งพัสดุสินค1ามีสถานะเก็บเงินปลาย และการรับ

เงินจากบริษัทขนส@ง เพื่อประหยัดเวลาการตรวจสอบ และง@ายต@อการตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ 

โดยมีตัวช้ีวัดจากสถิติของการส@งพัสดุท้ังหมด ท้ังเร่ืองจำนวนพัสดุท่ีส@ง พัสดุท่ีมีปJญหา และจำนวนเงิน 

 

 



 4 

บทที่ 2 

ผลงานที่เกี่ยวข1อง 

ในการศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง ผูDจัดทำจึงไดDศึกษา

ขDอมูลตIาง ๆ ของเว็บที่มีลักษณะการทำงานคลDายคลึงและเกี่ยวขDองกับเว็บที่จัดทำโครงการจุลนิพนธP

โดยการนำผลงานดังกลIาวมาวิเคราะหPการใชDงานและนำมาประยุกตPใชDกับโครงการจุลนิพนธPใหDมีความ

สมบูรณPโดยผูDจัดทำไดDศึกษาจากผลงานท่ีเก่ียวขDองจากกรณีศึกษาดังน้ี 

 2.1 กรณีศึกษาเว็บไซตP Flash Express 

 2.2 กรณีศึกษาเว็บไซตP Thailand Post 

 2.3 กรณีศึกษาเว็บไซตP Kerry Express 

 2.4 กรณีศึกษาเว็บไซตP My Sheet 

 2.5 กรณีศึกษาเว็บไซตP FillGoods 
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2.1 กรณีศึกษาเว็บ Flash Express 

  Flash Express เปoนบริษัทบริการดDานโลจิสติกสPจัดสIงพัสดุช้ันนำของไทย ไทย Flash 

Express ตรวจเช็คพัสดุ สIงพัสดุท้ังปpไมIมีหยุด รับพัสดุฟรีถึงหนDาบDาน 

 
รูปท่ี 2-1 หนDาหลักของเว็บไซตP www.flashexpress.com 

จากรูป 2-1 แสดงหนDาหลักของเว็บไซตP Flash Express โปรโมช่ันและการติดตามสถานะ

พัสดุ 

 

 
รูปท่ี 2-2 หนDาเขDาสูIระบบของเว็บ 

จากรูป 2-2 แสดงหนDาเขDาสูIระบบของเว็บแยกระหวIางลูกคDารายบุคคล กับลูกคDาธุรกิจ 
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รูปท่ี 2-3 หนDาบุyคก้ิงนัดรับพัสดุ 

จากรูป 2-3 แสดงหนDาบุyคก้ิงบริการรับพัสดุถึงท่ีบDานโดยมีรายละเอียดท่ีอยูIของผูDรับ 

 

 
รูปท่ี 2-4 หนDาประวัติการสIง 

จากรูป 2-4 แสดงหนDาประวัติการสIงแบบบุyคก้ิงบริการรับพัสดุถึงท่ีบDาน 
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รูปท่ี 2-5 หนDาพัสดุของฉัน 

จากรูป 2-5 แสดงรายละเอียดพัสดุ และแสดงชIองคDนหาเลขพัสดุท่ีเราสIงเขDาไปในระบบ 

 

 
รูปท่ี 2-6 หนDาสรุปยอดเก็บเงินปลายแตIละวัน 

จากรูป 2-6 แสดงหนDาจำนวนเงินท่ีไดDจากพัสดุเก็บเงินปลายทาง ดูยDอนหลังไดDสูงสุด 30 วัน 
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2.4 กรณีศึกษาเว็บ Thailand Post 

  บริษัท ไปรษณียPไทย จำกัด (ปณท) เปoนหนIวยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการไปรษณียPของประเทศไทย ซ่ึงเปoนบริษัทขนสIงท่ีดำเนิน

กิจการยาวนานท่ีสุดในประเทศไทย 

 
รูปท่ี 2-7 หนDาติดตามสถานะพัสดุ Thailand Post 

จากรูป 2-7 แสดงหนDาเว็บไซตPติดตามสถานะพัสดุของไปรษณียPไทย และแสดงสิทธิพิเศษ

สำหรับสมาชิก 

 

 
รูปท่ี 2-8 หนDาเขDาสูIระบบของเว็บ 

จากรูป 2-8 แสดงหนDาเขDาสูIระบบของเว็บไซตP 
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รูปท่ี 2-9 หนDาติดตามสถานะพัสดุ 

จากรูป 2-9 แสดงหนDาติดตามสถานะพัสดุแบบกรอกเลขพัสดุ 

 

 
รูปท่ี 2-10 หนDาติดตามสถานะพัสดุดDวยใบเสร็จรับเงิน 

จากรูป 2-10 แสดงหนDาติดตามสถานะพัสดุแบบกรอกกรอกเลขใบเสร็จรับเงิน โดยจะแสดง

รายการพัสดุท้ังหมดในใบเสร็จรับเงิน 
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รูปท่ี 2-11 หนDาประวัติการคDนหาเลขพัสดุ 

รูปท่ี 2-11 แสดงประวัติรายการคDนหาเลขพัสดุยDอนหลัง และสามารถทำเคร่ืองหมายรายการ

โปรดตามเลขพัสดุท่ีสำคัญไดD 

 

 
รูปท่ี 2-12 หนDาภาพรวมการใชDงาน 

จากรูป 2-12 แสดงภาพรวมสถานะการขนสIงพัสดุท้ังหมด และกราฟประเภทตIาง ๆ 
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2.5 กรณีศึกษาเว็บ Kerry Express 

  บริษัท เคอร่ี เอ็กซPเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กIอต้ังข้ึนเม่ือปp พ.ศ. 2549 ป�จจุบันมี

จุดใหDบริการกวIา 10,000 แหIงท่ัวประเทศไทย โดยมีบริการจัดสIงพัสดุดIวนอยIางการจัดสIงภายในวัน

ถัดไป (ND) ซ่ึงครอบคลุมกวIา 99.9% ท่ัวทุกพ้ืนท่ีในประเทศ 

 
รูปท่ี 2-13 หนDาหลักของเว็บ Kerry Express 

จากรูป 2-13 แสดงหนDาหลักของเว็บ โปรโมช่ันและการติดตามสถานะพัสดุ 

 

 
รูปท่ี 2-14 หนDาเขDาสูIระบบของเว็บ 

จากรูป 2-14 แสดงหนDาเขDาสูIระบบของเว็บ 
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รูปท่ี 2-15 หนDาภาพรวมการใชDงาน 

จากรูป 2-15 แสดงภาพรวมสถานะการขนสIงพัสดุ พรDอมยอดเก็บเงินปลายทางท้ังหมด 

 

 
รูปท่ี 2-16 หนDาจัดการสIง 

จากรูป 2-16 แสดงขDอมูลผูDสIง และขDอมูลผูDรับพรDอมจัดการพิมพPขDอมูลจIาหนDาซองพัสดุ 
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รูปท่ี 2-17 หนDารายการจัดสIงของฉัน 

จากรูป 2-17 แสดงรายการจัดสIง และจำนวนการสIงพัสดุในแตIละวัน 

 

 
รูปท่ี 2-18 หนDารายการจัดสIงของฉัน 

จากรูป 2-18 แสดงขDอมูลผูDรับพัสดุในรายการจัดสIงพัสดุ 
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รูปท่ี 2-19 หนDารายงานพัสดุท้ังหมด 

จากรูป 2-19 แสดงรายการพัสดุของฉันท่ีอยูIในระบบท้ังหมด 

 

 
รูปท่ี 2-20 หนDารายงานพัสดุรอดำเนินการ 

จากรูป 2-20 แสดงรายการพัสดุท่ีรอดำเนินการขนสIงท้ังหมด หรือ พัสดุพ่ึงรับเขDาระบบรอ

การขนสIง 
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รูปท่ี 2-21 หนDารายงานพัสดุเก็บเงินปลายทาง 

จากรูป 2-21 แสดงเฉพาะรายการพัสดุเก็บเงินปลายทาง 
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2.4 กรณีศึกษาเว็บ My Sheet 

  เว็บไซตPใหDบริการตรวจสอบยอดเก็บเงินปลายทาง โดยใชDการนำเลขพัสดุเขDาไปในระบบ และ

ทำการจับคูIพัสดุท่ีสIงสำเร็จ ซ่ึงสามารถคาดการณP ตรวจสอบ ยอดเก็บเงินปลายทางไดD 

 
รูปท่ี 2-22 หนDาหลักของเว็บไซตP My Sheet 

  จากรูป 2-22 แสดงหนDาหลักของเว็บ มีคำอธิบายใหDเห็นวIาคุณกำลังเจอป�ญหาการจัดการ

เก็บเงินปลายทาง 

 

 

 
รูปท่ี 2-23 หนDาเขDาสูIระบบของเว็บ 

จากรูป 2-23 แสดงหนDาเขDาสูIระบบของเว็บ พรDอมปุ�มสมัครสมาชิก และลืมรหัสผIาน 
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รูปท่ี 2-24 หนDาภาพรวมธุรกิจ 

  จากรูป 2-24 แสดงหนDาภาพรวมธุรกิจ จำนวนเงิน จำนวนพัสดุ การคำนวณยอด COD ท่ี

คาดวIาจะไดDรับ 

 

 
 

รูปท่ี 2-25 หนDารวมเช็คสถานะพัสดุ 

จากรูป 2-25 แสดงหนDาภาพรวมของการจัดสIง และจัดการพัสดุแบบรายช้ิน พรDอม Export 

ขDอมูล 
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รูปท่ี 2-26 หนDากรอกเลขพัสดุเขDาระบบ แบบรายช้ิน  

จากรูป 2-26 แสดงหนDาการกรอกเลขพัสดุเขDาระบบเว็บ หรืออัพโหลดเลขพัสดุจำนวนมาก

เขDาระบบ 

 

 
รูปท่ี 2-27 หนDากรอกเลขพัสดุเขDาระบบ แบบอัพโหลดไฟลP 

  จากรูป 2-27 แสดงหนDาการกรอกเลขพัสดุเขDาระบบเว็บคร้ังละมาก ๆ โดยการอัพโหลดไฟลP 

Excel 
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2.5 กรณีศึกษาเว็บ Fillgoods 

  ระบบจัดการรDานคDาออนไลนP ครอบคลุมทุกการขนสIง ตอบโจทยPทุกการขาย เพ่ือเสริมการ

ประสิทธิภาพการทำธุรกิจใหDรDานคDาออนไลนPทุกขนาด ดDวยการนำเทคโนโลยีมาผสานกับโครงสรDาง

ป�ญหาท่ีรDานคDาออนไลนPตDองเจอเปoนประจำ 

 
รูปท่ี 2-28 หนDาหลักของเว็บ Fillgoods 

  จากรูป 2-28 แสดงหนDาหลักของเว็บ พรDอมคำอธิบายเว็บไซตPคืออะไร มีฟ�งกPช่ันอะไร ทำไม

ตDองใชD 

 
รูปท่ี 2-29 หนDาเขDาสูIระบบของเว็บ 

  จากรูป 2-29 แสดงหนDาเขDาสูIระบบของเว็บ พรDอมปุ�มสมัครสมาชิก และลืมรหัสผIาน 
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รูปท่ี 2-30 หนDาภาพรวมยอดขาย 

  จากรูป 2-30 แสดงหนDาภาพรวมยอดขาย จำนวนคำส่ังซ้ือ แบบรายวัน สัปดาหP และเดือน 

แสดงถึงสินคDาขายดีวันน้ี 

 

 
รูปท่ี 2-31 หนDาจัดการรายการสินคDา 

  จากรูป 2-31 แสดงรายการสินคDาท้ังหมดของธุรกิจ รูปสินคDา ช่ือสินคDา ราคา จำนวนพรDอม

เมนูจัดการสินคDา 
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รูปท่ี 2-32 หนDาจัดการคำส่ังซ้ือ 

  จากรูป 2-32 แสดงหนDารายการคำส่ังซ้ือท้ังหมด เลขท่ีคำส่ังซ้ือ เลขพัสดุ เบอรPโทร ช่ือลูกคDา 

ราคา การชำระเงินพรDอมแสดงหนDาจำแนกสถานะดำเนินการ และสามารถปร้ินแปะขDอมูลพัสดุผูDรับไดD

ทันที 

 

 
รูปท่ี 2-33 หนDาสรDางคำส่ังซ้ือ สIวนท่ี 1 

  จากรูป 2-33 แสดงหนDาสรDางคำส่ังซ้ือ ชIองทางการติดตIอของลูกคDา รวมไปถึงขDอมูลของ

ลูกคDา 
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รูปท่ี 2-34 หนDาสรDางคำส่ังซ้ือ สIวนท่ี 2 

  จากรูป 2-34 แสดงรายการสินคDาท่ีลูกคDาส่ังซ้ือ พรDอมการจัดการขนสIง และสถานการณP

ชำระเงินของลูกคDา 

 

 
รูปท่ี 2-35 หนDาขDอมูลลูกคDา 

จากรูป 2-35 แสดงขDอมูลของลูกคDาท้ังหมดของธุรกิจ และจำนวนออเดอรPท่ีลูกคDาทIานน้ันเคย

ส่ัง พรDอมชIองคDนหารายช่ือลูกคDาโดยใชD ช่ือ-นามสกุล หรือเบอรPโทรศัพทP 
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รูปท่ี 2-36 หนDาสรุปภาพรวมของธุรกิจอยIางละเอียด 

จากรูป 2-36 แสดงแผนภูมิกราฟภาพรวมของธุรกิจ สรุปยอดขายจากออเดอรPท่ีสรDางในแตI

ละวันสรุปจำนวนออเดอรPและแสดงรายการสินคDาขายดี ตามชIวงวันเวลาท่ีเลือก 
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ตารางเปรียบเทียบจุดเดQน-จุดดTอย 

ตารางท่ี 2-1 แสดงเปรียบเทียบจุดเดIน-จุดดDอย 

เว็บไซตX จุดเดQน จุดดTอย 

1. กรณีศึกษาเว็บไซตP Flash 

Express 

1. มีการจัดการพัสดุของฉันท่ีมี

ตัวเลือกการคDนหา สามารถคDนหา

พัสดุไดDงIาย 

2. สามารถบุyคก้ิงนัดรับพัสดุกับ

บริษัทขนสIงไดDทันที และไมIมีข้ันต่ำ

จำนวนช้ิน 

3. สามารถสIงออกสรุปขDอมูลการ

ขนสIงพัสดุไดD 

4. แสดงสรุปยอดเงินท่ีไดDรับจาก

พัสดุเก็บเงินปลายทางในแตIละวัน 

ไมIแสดงรายการพัสดุท่ี

มีป�ญหาการจัดสIง 

2. กรณีศึกษาเว็บไซตP 

Thailand Post 

 

1. มีการแสดงภาพรวมสถานะของ

การสIงพัสดุ 

2. มีการแสดงสถิติกราฟการขนสIง

ท้ังหมด 

3. มีการติดตามพัสดุสำคัญ ท่ีเลือก

ไวDในรายการโปรด 

4. สามารถตรวจสอบประวัติการ

คDนหาเลขพัสดุไดD 

5. สามารถนำเลขพัสดุเขDาระบบ

ดDวยการกรอกใบเสร็จรับเงินไดD 

1. ไมIแสดงยอดเงินท่ี

ไดDรับจากการเก็บเงิน

ปลายทาง 

2. ไมIสามารถจำแนก

สถานะพัสดุไดDแบบ

เรียลไทมP 

 

3. กรณีศึกษาเว็บไซตP Kerry 

Express 

 

1. มีการแสดงภาพรวมสถานะของ

การสIงพัสดุ 

2. มีการแสดงยอดเก็บเงิน

ปลายทางท้ังหมด 

ไมIสามารถคาดการณP

ยอดเงินเก็บเงิน

ปลายทางท่ีจะไดDรับ 
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ตารางท่ี 2-1 แสดงเปรียบเทียบจุดเดIน-จุดดDอย(ตIอ) 

เว็บไซตX จุดเดQน จุดดTอย 

4. กรณีศึกษาเว็บไซตP 

My Sheet 

 

1. มีการบIงบอกสาเหตุ และเขDาใจ

ถึงป�ญหาของการสIงพัสดุเก็บ

ปลายทาง 

2. มีการแสดงภาพรวมของการ

จัดสIงอยIางชัดเจน 

3. มีการเปรียบเทียบขนาดรDานคDาท่ี

เหมาะกับแพ็คเกจไซสPไหน 

4. มีการกรองฟ�ลเตอรPคDนหาพัสดุ

แบIงเปoนหมวดหมูI และเวลาอยIาง

ชัดเจน 

5. สามารถสIงออกขDอมูลการสIง

พัสดุเปoนไฟลP Excel ไดD 

6. สามารถคำนวณเงินท่ีคาดวIาจะ

ไดDรับจากยอดเก็บเงินปลายทางไดD 

1. ไมIสามารถเช่ือมตIอ

กับบริษัทขนสIง เพ่ือ

ติดตามสถานะพัสดุ

แบบเรียลไทมPไดD 

2. ผูDใชDงานตDองกรอก

เลขพัสดุเขDาระบบทุก

รอบ 

 

5. กรณีศึกษาเว็บไซตP 

Fillgoods 

1. มีการแสดงรายงานสรุปยอดขาย

ในแตIละวัน สัปดาหP เดือน 

2. มีการแสดงรายการสินคDาขายดี 

3. มีการแสดงรายงานภาพรวม

ธุรกิจอยIางละเอียด ตามชIวงวัน

เวลาท่ีเลือก 

4. มีการแสดงรายการคำส่ังซ้ือ 

พรDอมการจัดการอยIางละเอียด 

ไมIสามารถ Export 

ขDอมูลลูกคDาไดD 
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บทที่ 3 

ทฤษฎีและความรู3ที่เกี่ยวข3อง 
ในขั้นตอนการศึกษาจัดทำโครงการจุลนิพนธ= เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงิน

ปลายทาง ไดKทำการศึกษาคKนควKาทฤษฎีและความรู Kที ่เกี ่ยวขKองกับเพื ่อนำมาใชKในการอKางอิง

ประกอบการพัฒนาระบบโดยมีหัวขKอดังน้ี 

 1. กการพาณิชย=อิเล็กทรอนิกส= (Electronic Commerce) 

  2. กคลังสินคKาบนโลกออนไลน= (Marketplace) 

 3. กการตลาดชhองทางออนไลน= (Digital Marketing) 

  4. กโฆษณาแพลตฟอร=มเฟสบุnค (Facebook Ads) 

  5. กระบบจัดสhงสินคKา (Logistics) 

  6. กความหมายการจัดสhงพัสดุ 

7. กเก็บเงินปลายทาง (Cash On Delivery) 

8. กความหมายการชำระเงิน 

9. กการจhายเงินผhานระบบอิเล็กทรอนิกส= (Electronic Payment System) 

10. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส= (Electronic Banking) 

  11. กระเป�าเงินอิเล็กทรอนิกส= (Digital Wallet) 

 12. ภาษาท่ีใชKเขียนโปรแกรม 

 13. เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) 

 14. วิธีเรียกใชKโปรแกรม (Application Program Interface) 

 15. ข้ันตอนการพัฒนาเว็บ
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3.1 Electronic Commerce (E-Commerce) 

     3.1.1 E-Commerce คือการพาณิชย=อิเล็กทรอนิกส= และ E-commerce ยhอมาจาก Electronic 

Commerce คือการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินคKา หรือโฆษณาผhานสื่ออิเล็กทรอนิกส= ในอดีตเคยนิยมใชK

ชhองทางผhานสื่อตhาง ๆ เชhน โทรทัศน= วิทยุ และสื่อกลางในการใชKงานที่มากที่สุดในป�จจุบัน คือ

อินเตอร=เน็ตนั่นเอง โดยสามารถใชKทั้งขKอความเสียง ภาพ และคลิปวีดีโอในการประกอบธุรกิจไดK การ

ทำธุรกิจแบบ E-Commerce สามารถเขKาถึงลูกคKาไดKอยhางกวKางขวาง และทำใหKลดคhาใชKจhายตhาง ๆใน

การดำเนินธุรกิจไดKเป�นอยhางดี  ธุรกิจรูปแบบ E-Commerce มีหลากหลายรูปแบบท่ีเราจะมาพูดถึง 

กันในวันน้ี 

     3.1.2 ประเภทของ E-commerce  

1. ธุรกิจผู Kซื ้อปลีก หรือ B to C (Business to Consumer) คือ ผู Kซื ้อปลีกซื ้อสินคKาผhาน

ชhองทางออนไลน=จากผูKขาย เชhนการส่ัง เคร่ืองสำอางออนไลน= ซ้ือเส้ือผKารองเทKา 

2. ธุรกิจกับหนhวยงานรัฐ หรือ B to G (Business to Government) คือ ธุรกิจระหวhาง

ภาคเอกชนและหนhวยงานรัฐบาล เชhน การจดทะเบียนการคKา การรายงาน ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร

ประจำป� การสืบคKนเคร่ืองหมายทางการคKา เป�นตKน     

3. ธุรกิจกับธุรกิจ หรือ B to B (Business to Business) คือ ผูKประกอบการทั้งสองฝ�ายทำ

การติดตhอตกลงซื ้อขายทำธุรกิจกัน โดยเนKนไปที ่การคKาแบบขายสhง ซึ ่งทำการสั ่งซื ้อผhานทาง

อินเตอร=เน็ต   

4. รัฐบาลกับรัฐบาล หรือ G to G (Government to Government) หมายถึงภาครัฐและ

เอกชน สhวนใหญhเป�นการติดตhอแลกเปล่ียนขKอมูลระหวhางกระทรวง    

5. ผูKบริโภคกับผูKบริโภค หรือ C to C (Consumer to Consumer) คือ การติดตhอแลกเปล่ียน

ซื้อขายระหวhางผูKบริโภคดKวยกัน หมายถึง บุคคลที่ไมhไดKประกอบธุรกิจประกาศขายสินคKาของตนเอง 

และผูKบริโภคคนอื่นก็สนใจจะซื้อสินคKา การประกาศขายนี้สhวนใหญhขายผhานทางอินเตอร=เน็ต ทาง

แพลตฟอร=ม Social Media เน่ืองจาก มีพ้ืนท่ีใหKติดตhอซ้ือขายสะดวก     

6. รัฐบาลกับประชาชน หรือ G to C (Government to Consumer) คือ การใหKบริการจาก

ภาครัฐผhานสื่อออนไลน=ตhาง ๆ เชhนการคำนวนและเสียภาษีผhานทางเว็บไซต=ออนไลน= การดาวน=โหลด

แบบฟอร=มเพ่ือลงทะเบียนตhาง ๆ ผhานทางเว็บไซต= 

(บริษัท อาอุน ไทย แลบอราทอร่ีส= จำกัด, 2562) 
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3.2 Marketplace 

Marketplace หรือเรียกงhายๆ วhาคลังสินคKาบนโลกออนไลน= ที่เป�นเว็บไซต=สื่อกลางสำหรับ

การติดตhอซื้อขาย ที่ไดKรวบรวมสินคKา รKานคKา บริษัท จำนวนมากไวKดKวยกัน ซึ่งถือวhาเป�นสถานที่ที่ทำ

ใหKผู Kซื ้อ และผูKขายมาเจอกันผhานเครือขhายอินเทอร=เน็ต โดยป�จจุบันมีหลายเว็บไซต= และหลาย

แอพพลิเคชั่น ที่เป�ดโอกาสใหKผูKขายมือใหมhไดKมีโอกาสในการหารายไดKเสริม หรือการทำเป�นอาชีพหลัก

ใหKกับตนเองไดKงhาย.ๆ จากการฝากขายผhานตลาดกลาง หรือคลังสินคKาบนโลกออนไลน=อยhางมาร=เก็ต

เพลสก็ไดK ซึ่งในป�จจุบัน มาร=เก็ตเพลส ถือวhามีประโยชน=สำหรับผูKที่ตKองการเป�ดรKานออนไลน=ใน

หลายๆ ดKาน ยกตัวอยhางเชhน 

 1. การกำหนดปริมาณในการซื้อขาย การซื้อขายกันบนมาร=เก็ตเพลส หรือออนไลน=มาร=เก็ต

เพลสเป�นสถานที่รวมตัวกันของกลุhมลูกคKาที่ตKองการซื้อสินคKาในจำนวนมาก ทำใหKผูKขายสามารถ

กำหนดแนวทางการขายสินคKาไดKอยhางเหมาะสม วhาสินคKาชนิดนี้จะตKองทำออกมาจำนวนเทhาไหรh หรือ

จำนวนสินคKาท่ีตKองนำมาขายน้ันประมาณก่ีช้ินตhอเดือน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ การทำมาร=เก็ตเพลส สามารถทำออกมาในรูปแบบ

ของการแบhงประเภทของสินคKาใหKออกเป�นหมวดหมูh เพื่อเพิ่มความเป�นระเบียบ และการอำนวยความ

สะดวกดKานการคKนหาสินคKา ใหKกับลูกคKาท่ีตKองการเขKามาซ้ือสินคKาไดKอยhางมีประสิทธิภาพ         

  3. การรับรูKความตKองการผูKบริโภค ผูKขายสามารถเรียนรูKไดKวhาสินคKาที่ลูกคKาตKองการอะไร 

จำนวนเทhาไหรh และตัวลูกคKาเองก็สามารถรับรูKไดKวhาสินคKาชนิดนี้ขายอยูhที่ไหน ราคาเทhาไหรh ซึ่งจะ

สhงผลใหKผูKขาย และผูKซ้ือรับรูKถึงความตKองการของกันและกันผhานมาร=เก็ตเพลส 

4. ขKอมูลขhาวสารที่ทำใหKไดKเปรียบ เพื่อทำใหKผูKซื้อและผูKขายรูKทันเหตุการณ=ของตลาด วhาหาก

เกิดเหตุการณ=สินคKาหรือบริการไมhมีคุณภาพลูกคKาจะตhอตKาน หรือเกิดการเปรียบเทียบขKอดีขKอเสียของ

แตhละฝ�าย และสุดทKายลูกคKาจะเลือกซ้ือส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

5. ความสะดวก ความรวดเร็ว เป�นสิ่งที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใชKชีวิตของคนรุhน

ใหมhไดKเป�นอยhางดี เมื่อคิดที่จะทำการซื้อขายของออนไลน=ผhานมาร=เก็ตเพลส คุณก็สามารถทำการ

ประกาศขายบนเว็บไซต=ไดKทันที และมาพรKอมกับการจัดสรรหมวดหมูhของสินคKาที่จะเพิ่มความสะดวก

ในการคKนหาใหKแกhลูกคKา 

6. เพ่ิมชhองทางการจัดจำหนhายใหKมากขึ้น การทำมาร=เก็ตเพลส สามารถเลือกทำไดKหลาย

ชhองทางไมhจะเป�นการทำบน แพลตฟอร=มอยhาง Facebook Twitter Instagram หรือการทำบน

เว็บไซต=ตhาง ๆ ที่ถือวhาเป�นการเพิ่มสถานที่ในการจำหนhายสินคKาใหKมากขึ้นกวhาการวางขายแคhหนKารKาน 

หรือเป�ดรKานคKาออนไลน=แคhเพียงท่ีเดียว 
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7. ตัดป�ญหาในเร่ืองของสถานท่ี ทำเลท่ีต้ัง ตลอดไปจนการเดินทาง เพราะอินเทอร=เน็ตเป�นโลก

ที่ไรKพรมแดน ดังนั้นการทำการตลาดแบบออนไลน=บนอินเทอร=เน็ต จะไมhมีป�ญหาในการเรื่องของ

สถานท่ีอยhางแนhนอน  

8. เป�ดบริการไดKตลอดเวลา หากเป�ดหนKารKานการทำการขายของคุณก็ไมhสามารถทำไดK

ตลอดเวลา แตhสำหรับการตลาดแบบออนไลน= คุณสามารถเป�ดทำการไดKตลอดเวลาที่คุณวhางและ

ลูกคKาก็สามารถเลือกซ้ือสินคKาของคุณไดKตลอดเวลาท่ีลูกคKาตKองการ 

   9. คhาใชKจhายคhอนขKางต่ำ เมื่อเทียบกับการเป�ดหนKารKานเป�นของตัวเอง เพราะไมhมีคhาใชKจhายใน

การเชhาสถานที่ การจKางพนักงาน จึงทำใหKการทำตลาดแบบออนไลน=แทบจะไมhมีคhาใชKจhาย และใน

บางคร้ังผูKขายก็ยังสามารถลงขายไดKฟรีผhานตลาดกลางตhางๆ ท่ีเป�ดใหKบริการอีกดKวย 

(บริษัท แอมทูบี มาร=เก็ตต้ิง จำกัด, 2562) 

 

3.3 Digital Marketing 

การทำการตลาดรูปแบบหน่ึง ท่ีใชKหลักการของ Marketing พรKอมนำเทคโนโลยีตhาง ๆ เขKามา

ชhวย เพื่อใหKเขKาถึงผูKบริโภคหรือลูกคKามากยิ่งขึ้น เพราะ การทำการตลาดจะไมhหยุดแคhที่โลก Offline 

อีกตhอไป โดยทุกวันนี้การสื่อสารกับลูกคKาผhานสื่อโทรทัศน= โทรศัพท=หรือหนังสือพิมพ=นั้น อาจจะไมh

เขKาถึงลูกคKา หรือกลุhมเป�าหมายไดKดี เทhากับสื่อออนไลน= เพราะเนื่องดKวยการดำเนินชีวิตของคนท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป การมุhงหนKาสูhการทำ Digital Marketing จึงเป�นสิ่งสำคัญ 

เพราะการเปลี่ยนแปลงของ Customer Journey ที่ใชKเวลาอยูhบนโลกออนไลน= มากขึ้น ทำใหKการ

กำหนดชhองทางที่จะสื่อสารกับผูKบริโภค (Touch Points) เป�นสิ่งสำคัญ สhวนขKอดีของการทำ Digital 

Marketing ไดKแกh 

1. สรKางความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกคKา ความเร็วเป�นสิ่งสำคัญมากในเวลานี้ เพราะ

ความไมhพอใจของลูกคKาสามารถเกิดขึ้นไดKตลอดเวลาเมื่อเกิดป�ญหาและพวกเขาไมhไดKรับคำตอบ 

Digital Marketing จะเขKามาชhวยลดชhองวhางระหวhางเรากับลูกคKา ทั้งในขั้นตอบการรับเรื่องรKองเรียน 

การตอบขKอสงสัยหรือป�ญหาตhาง ๆ ก็จะสามารถทำไดKอยhางทันทhวงทีผhานชhองทางตhาง ๆ ของ Digital 

Marketing ไมhวhาจะเป�น การ Chat ผhานสื่อออนไลน= หรือบนเว็บไซต=ที่สามารถติดตhอกับพนักงานไดK

โดยตรง จะทำใหKลูกคKาไดKรับประสบการณ=ในการใชKบริการท่ีดีข้ึนไดK 
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2. ทุกคนใหKความสนใจ Digital Marketing เป�นท่ีสนใจของทุกกลุhมธุรกิจ รวมไปถึงคูhแขhงของ

เราดKวยเชhนกัน ในโลกการแขhงขันทางธุรกิจ มีบริษัทเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่พรKอมแยhงพื้นที่บน

โลกออนไลน= เพื่อใหKเรายังสามารถอยูhรอดไดKในการแขhงขันนั้น แนhนอนวhาเราก็จำเป�นตKองใชK Digital 

Marketing เขKามาชhวยไมhวhาจะทั้งการเพิ่มยอดเขKาชมเว็บไซต=ของเรา หรือ การเพิ่มยอดขาย เราตKองมี

กลยุทธ=ในการทำ Digital Marketing ที่ดีและมีประสิทธิภาพ และยังคงภาพลักษณ=ของสินคKาและ

บริการไวKไดKดีดKวย 

3. สามารถเขKาถึงลูกคKาไดKตรงจุด เราสามารถใชK Digital Marketing สรKางสรรค=โฆษณาตhาง 

ๆ ใหKกับสินคKาและบริการของเราไดKอยhางอิสระและสรKางสรรค=ยิ่งขึ้น ดKวยรูปแบบการทำการตลาด

แบบ Digital Marketing เชhน การกำหนดรูปแบบเนื้อหา Content การกำหนดประเภทของสื่อ เชhน 

ใชK Infographic นำเสนอเรื่องราวที่เขKาใจยาก ใหKเขKาใจงhายขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจ การทำ E-mail 

Marketing ที่สามารถสhงถึงลูกคKา ที่เป�นกลุhมเป�าหมาย ดKวยเครื่องมือการจัดกลุhมลูกคKา การทำวิดีโอ 

Content เพื่อสรKางความสนุกสนาน เป�นตKน สิ่งเหลhานี้จะทำใหKลูกคKาไมhรูKสึกวhาแคมเปญการตลาดของ

เราเยอะเกินไป (สิทธิวิสุทธ์ิ อนันต=นครากุล, 2562) 
 

3.4 Facebook Ads   

เมื่อมีการตลาดแบบดิจิทัลเขKามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจก็คงจะปฏิเสธไมhไดKวhาการทำ

โฆษณาผhานสื่อออนไลน=นั้นเป�นสิ่งที่จำเป�นที่ตKองทำ ซึ่งโฆษณาออนไลน=นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูh

ตลอดท้ังสินคKาและบริการ วิธีการนำเสนอโฆษณาก็มีความแปลกใหมhมากข้ึน Facebook Ads เป�นส่ือ

ออนไลน=ที่เป�นที่นิยมสูงละไดKรับคามนิยมจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในประเทศไทยมีผูKใชKงาน Facebook 

อยูhที่ 52 ลKาน เป�นอันดับ 8 ของโลกและกรุงเทพมหานครเป�นเมืองที่มีผูKใชKงาน Facebook มากที่สุด

ในโลก ซึ่งถKาทำ Facebook Ads ในประเทศไทยนั้นจะมีโอกาสสูงในการที่จะถูกสhงไปยังเป�าหมายไดK

อยhางมีประสิทธิภาพเพราะมีผูKใชKอยูhมาก ส่ือ Facebook Ads จึงเป�นส่ือท่ีถูกหยิบข้ึนมาใชKมากท่ีสุด 

Facebook Ads ไมhมีสูตรที่ตายตัว เพราะเป�นเครื่องมือทางการตลาดเครื่องมือหนึ่งที่ทำใหK

แผนการตลาดของคุณสมบูรณ=ขึ้น ไมhใชhเครื่องมือที่มีสูตรในการทำ ซึ่ง Facebook Ads มีป�จจัยทีเป�น

ตัวกำหนดในการประสบความสำเร็จอยูhหลากหลาย หากคุณมีแผนการตลาดท่ีชัดเจนและเลือกท่ีจะใชK

งาน Facebook Ads เมื่อคุณไดKเริ่มใหKโฆษณาแสดงผลและมีผลลัพธ=เกิดขึ้นแลKว คุณรูKวิธีการติดตาม

ผลลัพธ= ประเมินผลลัพธ=และสามารถปรับจูนโฆษณาตามแผนที่คุณคิดมา อีกหนึ่งป�จจัยที่สำคัญของ 

Facebook Ads คือ ลักษณะของสินคKาและบริการที่คุณจะทำโฆษณา ซึ่งถKาของมีความแตกตhางก็ตKอง

ทำการตลาดที่แตกตhางกันออกไปเชhนกันเพราะ Facebook Ads ไมhมีสูตรตายตัวเหมือนกับหลักการ

ทำโฆษณาของธุรกิจอ่ืน (บริษัท เซลสุกิ จํากัด, 2560) 
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3.5 Logistics 

โลจิสติกส=(Logistics) เป�นเรื่องของระบบการจัดสhงสินคKา ไมhวhาจะเป�นลักษณะของขKอมูล 

หรือตัวสินคKา ไปยังลูกคKาที่ตKองการโดยมีกระบวนการที่เกี่ยวขKองหลายอยhาง เชhน การขนสhง การ

จัดการสินคKาคงคลัง การจัดการเก่ียวกับหีบหhอ 

การจัดการโลจิสติกส=จะเนKนไปที่การเชื่อมโยงระหวhางกิจกรรมตั้งแตhขั้นตอนในการจัดหา

วัตถุดิบ(Raw Material) สินคKา (Goods) และบริการ (Services) การเคล่ือนยKายจากตKนทาง (Source 

of Origin) ไปยังผู Kบริโภคปลายทาง (Final Destination) ไดKทันเวลา (Just-in-time)  ซึ ่งการวัด

ประสิทธิภาพของโลจิสติกส=ดKานการบริหารตKนทุน เป�นดัชนีที่แสดงถึงสัดสhวนตKนทุนของกิจกรรม 

โลจิสติกส=เปรียบเทียบกับยอดขายประจำป�ทั้งหมดของกิจการ โดยคำนึงถึง ป�จจัยหลักๆ ของสินคKาท่ี

ลูกคKาตKองการ มีกระบวนการจัดสhงอยhางรวดเร็วหรือไมh และกระบวนการการเดินทางของสินคKาจาก

แหลhงผลิตจนถึงมือผูKบริโภค รวมไปถึงการติดตhอสhงขKอมูล การสื่อสาร เป�นไปแบบสะดวก รวดเร็วและ

ทันการณ= และตKองสามารถชhวยลดตKนทุนสินคKาไดKมากนKอยเพียงใด หากระบบดังกลhาวมีประสิทธิภาพ 

ตKองมีความสะดวก รวดเร็ว ไมhติดขัด เป�นไป  ตามวัตถุประสงค=ทั้งผูKผลิต และผูKบริโภค ประหยัด ลด

ตKนทุน ทันเวลา (บริษัท ทีโอที จํากัด, 2562) 

 

3.6 ความหมายการจัดสhงพัสดุ 

การจัดสhงคือการเคลื่อนยKายสินคKาที่ดีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเชhนการเคลื่อนยKายสินคKา

จากคลังสินคKาไปยังลูกคKา กระบวนการจัดสhงเป�นไปตามการผลิตและการบรรจุสินคKาและจะถูก

ควบคุมโดย บริษัท ขนสhงหรือโลจิสติกส= ซ่ึงธุรกิจอีคอมเมิร=ซอาจตKองการลดตKนทุนดKวยการจัดการ 

การจัดสhงดKวยตนเอง อยhางไรก็ตามเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นจะไมhสามารถจัดการกับการขนสhงสินคKาไดKอีก

ตhอไปในตัวอยhางนี้จะจKาง บริษัท ขนสhงและโลจิสติกส= การจัดสhงสามารถมีหลายรูปแบบขึ้นอยูhกับ

ระยะทางที่ครอบคลุมและความเร็วของการจัดสhงที่จำเป�น ประเภทของการจัดสhงที่คุKมคhาที่สุดคือการ

จัดสhงทางบกแมKวhามันจะเป�นรูปแบบที่ชKาที่สุด การจัดสhงภาคพื้นดินแบบลดราคาขั้นพื้นฐานอาจใชK

เวลาสูงสุด 10 วันหรือนานกวhานั้นในชhวงเวลาการจัดสhงในวันหยุดสูงสุด สำหรับการขนสhงทางอากาศ

อยhางรวดเร็วจะใชKอยhางไรก็ตามเร่ืองน้ีก็มีราคาแพงกวhา (บริษัท คาร=แทรค เทคโนโลยี จำกัด, 2564) 
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3.7 เก็บเงินปลายทาง (Cash On Delivery) 

บริการสhงของเก็บเงินปลายทาง หรือ Cash on Delivery คือบริการจัดสhงสินคKาหรือพัสดุท่ี

ลูกคKาจะชำระเงินเมื่อสินคKาจัดสhงถึงมือเทhานั้น จึงชhวยเพิ่มโอกาสในการขายไดKเป�นอยhางดี และขKอดี 

ของบริการสhงพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง ไมhไดKมีเพียงแคhชhวยเพ่ิมโอกาสในการขายไดK แตhสามารถชhวย

เพ่ิมขKอดีในดKานอ่ืน ๆ อีกดKวย ยกตัวอยhางดังน้ี 

1. เป�นหลักประกันวhาชำระเงินแลKวจะไดKสินคKาแนhนอน แมKการซื้อ-ขายสินคKาออนไลน=จะมี 

ขKอดีมากมาย แตhเหรียญยhอมมีสองดKาน ชhองทางออนไลน=ไดKเป�ดโอกาสใหKมิจฉาชีพทำการหลอกลวง

ผูKบริโภคไดKงhายๆ ดังที่เห็นจากขhาวและกระทูKเตือนภัยในอินเทอร=เน็ตมากมาย ทั้งกรณีที่สั่งซื้อสินคKา

แลKวไมhไดKรับของ ไดKรับของแตhไมhตรงตามที่สั่ง หรือสินคKามีความเสียหาย ป�ญหาเหลhานี้ทำใหKผูKบริโภค

บางสhวนเกิดความกังวลใจเมื่อตKองซื้อสินคKาออนไลน= เพราะเกรงวhาจะโดนหลอกเหมือนคนอื่น ๆ ใน 

เม่ือผูKขายตKองการยอดเงิน และผูKซ้ือตKองการสินคKา    

2. สะดวก ลดข้ันตอนการโอน อำนวยความสะดวกใหKกับลูกคKา โดยเฉพาะอยhางย่ิงกลุhมผูKซ้ือท่ี

ไมhไดKใชKบริการอินเทอร=เน็ตแบงก=กิ้ง บริการสhงของเก็บเงินปลายทาง ชhวยอำนวยความสะดวกใหKกับผูK

ซื้อสินคKาดKวยการชhวยประหยัดเวลา ไมhตKองเดินทางไปโอนเงินที่ตูK ATM แถมยังไมhมีคhาธรรมเนียมการ

โอน ทำใหKลูกคKาตัดสินใจซ้ือไดKงhายกวhาหลายเทhาตัว 

3. เพิ ่มความนhาเชื ่อถือใหKรKานคKา และเพิ ่มความมั ่นใจใหKกับลูกคKา การสhงของเก็บเงิน

ปลายทางจะชhวยใหKผูKขายหรือเจKาของธุรกิจออนไลน=มีความนhาเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากทำใหKลูกคKา

รูKสึกเหมือนไดKซ้ือสินคKาผhานหนKารKานจริง ๆ ไดKของจริง ๆ (บริษัท เซลสุกิ จํากัด, 2560) 

 
3.8 ความหมายการชำระเงิน     

  การชำระเงิน (Payment) คือ การสhงมอบเงินหรือโอนเงินผhานชhองทางตhาง ๆ เพื่อซื้อสินคKา

และบริการ หรือใชKชำระหนี้ โดยสามารถใชKสื่อการชำระเงินที่เป�นไดKทั้งเงินสดและไมhใชhเงินสด ใน

บางครั้งการชำระเงินอาจผhานคนกลางที่เป�นผูKใหKบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกและรักษาความ

ปลอดภัยของการทำรายการ ซึ่งผูKใหKบริการมีทั้งที่เป�นสถาบันการเงินและมิใชhสถาบันการเงิน เงินสด

เป�นสิ่งที่เราคุKนเคยในการใชKจhายมากที่สุด นึกไมhถึงวhาที่จริงแลKวการใชKเงินสดนั้นไมhสะดวกหลาย

ประการ เชhน ตKองเตรียมเงินสดใหKเพียงพอในการซ้ือสินคKา และหากย่ิงพกพาจำนวนมากก็เส่ียงตhอการ

ถูกปลKน ขโมย หรือหากมองในมุมเจKาของกิจการ การรับชำระดKวยเงินสดอาจถูกยักยอกหรือขโมยไดK

งhายและตรวจสอบไดKยาก รวมถึงเสียโอกาสในการขายสินคKาหากมีชhองทางใหKลูกคKาชำระคhาสินคKาเป�น

เงินสดเพียงอยhางเดียว สำหรับมุมของประเทศนั้น เงินสดมีคhาใชKจhายในการจัดการคhอนขKางสูง เชhน 

คhาใชKจhายท่ีเกิดจากการผลิต การขนสhง การเก็บรักษา การตรวจนับ การคัดแยก เป�นตKน 

(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส=, 2561) 
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3.9 Electronic Payment System (E-Payment)    

  ในป�จจุบันรูปแบบการใชKชีวิตของมนุษย=ไดKมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกKาวหนKาดKาน

เทคโนโลยี ที่ไดKมีการพัฒนาไปขKางหนKาอยhางสม่ำเสมอ เพื่อแสวงหาความสะดวกสบายในการใชKชีวิต

ใหKมากขึ ้น ดังเชhนการพัฒนาระบบการชำระเงินแบบ e-Payment  หรือ Electronic Payment 

System ท่ีถูกสรKางขึ้นมาใหKสอดคลKองกับการใชKงานของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคนในป�จจุบัน ซ่ึง

จะมีลักษณะเป�นกระบวนการสhงมอบในลักษณะของการโอนชำระเงินผhานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ที่ทันสมัย 

เชhน ระบบอินเทอร=เน็ต คอมพิวเตอร= สมาร=ทโฟน ที่มีตัวกลาง Payment Gateway ในรูปแบบ 

Website ที่ทำใหKสามารถทำการชำระคhาบริการ หรือทำธุรกรรมทางการเงินตhาง ๆ ผhานบัตรเครดิตไดK 

  โดยทั้งหมดเพื่อลดงบประมาณในการผลิตธนบัตร ลดป�ญหาในการฟอกเงิน หลบเลี่ยงภาษี 

เพ่ือทำใหKการเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และทำใหKการทำธุรกรรมทางการเงินตhาง ๆ งhายย่ิงข้ึน 

ซึ่งระบบ Electronic Payment System นี้จะอยูhภายใตKการดูแลของธนาคารแหhงประเทศไทย ซ่ึง

หากธุรกิจใดที่ตKองการใชKงาน จำเป�นจะตKองขออนุญาตธนาคารแหhงประเทศไทยกhอนเกิดการใชKงาน 

และธุรกิจ Electronic Payment System  ที่อยูhภายใตKการดูแลของธนาคารแหhงประเทศไทย โดยมี

ท้ัง 8 ประเภท ดังน้ี    

  1. การเงินแบบอิเล็กทรอนิกส= (e-Money) คือมูลคhาของเงินที่ถูกบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส= 

ซ่ึงอาจมาจากการใชKชำระคhาสินคKา หรือทำธุรกรรมอ่ืน ๆ แทนเงินสด          

  2. บริการเครือขhายของบัตรเครดิต คือเครือขhายที่จะใหKบริการในการรับสhงขKอมูลทาง 

การเงินแบบอิเล็กทรอนิกส=ไปยังผูKใหKบริการบัตรเครดิตตhาง ๆ          

  3. บริการเครือขhาย EDC Network คือจุดเช่ือมโยงเครือขhายของการใหKบริการอุปกรณ= หรือ

เคร่ืองมือท่ีรับสhงขKอมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส=ตhาง ๆ          

  4. บริการสวิทชิ่งในการชำระเงิน (Transaction Switching) คือบริการที่เป�นสhวนรวม   

หรือจุดเช่ือมตhอของการรับสhงขKอมูลการชำระเงิน ใหKกับผูKใหKบริการตามท่ีไดKตกลงกันไวK       

   5. บริการหักบัญชี (Clearing) คือการบริการในการรับสhงขKอมูล ตรวจสอบ และยืนยันใน

คำส่ังของการชำระเงิน เพ่ือใหKกระบวนการชำระดุลระหวhางเจKาหน้ี และลูกหน้ีใหKสำเร็จ    

  6. บริการชำระดุล (Settlement) คือบริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันไวKลhวงหนKา เพ่ือ

หักเงินของผูKใชKบริการไปใหKเจKาหน้ี          

  7. บริการรับชำระเงินแทน บริการที่คิดขึ้นมาเพื่อชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส=แทนเจKาหน้ี 

  8. บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส=ผhานอุปกรณ= (บริษัท แอมทูบี มาร=เก็ตติ้ง จำกัด, 

2561) 
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3.10 Electronic Banking (E-Banking) 

E-Banking คือ การทำธุรกรรมตhาง ๆ กับธนาคาร โดยผhานเครือขhายอินเตอร=เน็ต เชhน การ

ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ สอบถามยอดเงิน เป�นตKน E-Banking อาจเรียกดKวยชื่ออื ่น เชhน 

Internet Banking (ธนาคารอ ินเตอร = เน ็ต) , Online Banking (ธนาคารออนไลน = ) , Electronic 

Banking (ธนาคารอิเล็กทรอนิกส=), Cyber Banking (ธนาคารไซเบอร=) เป�นตKน ประเภทของ E-

Banking สามารถแบhงไดKเป�น 2 ประเภท ดังน้ี    

1. Internet Banking ( Online Banking ห ร ื อ  i- Banking)  หร ื อ ใ นภ าษา ไทยค ื อ ค ำ

วhา “ธนาคารอิเล็กทรอนิกส=” ซึ่งอธิบายใหKเขKาใจงhายๆ คือ “ธนาคารออนไลน=” นั่นเอง เพราะลูกคKา

สามารถทำธุรกรรม เชhน โอนเงิน สอบถามยอด ผhานทางเว็บไซต=ของธนาคารไดKเลย โดยมีความ

ปลอดภัยสูง อำนวยความสะดวกรวดเร็วกับลูกคKามากขึ้น รวมทั้งยังชhวยใหKประหยัดทรัพยากร

กระดาษดKวย โดยแตhละธนาคารจะมีชื ่อเรียก Internet Banking ไมhเหมือนกัน ยกตัวอยhางเชhน 

ธนาคารกสิกรไทยเรียกวhา K-Cyber Banking สhวนธนาคารไทยพาณิชย=เรียก SCB Easy Net 

2. Mobile Banking ซ ึ ่ งคล K าย  Internet Banking เพ ี ยงแต h เป �นการใช Kบร ิ การผ h าน 

แอปพลิเคชันของธนาคาร ทำใหKสามารถโอนเงิน สอบถามยอดในบัญชี ซื้อสินคKาและบริการ จhายบิล

ตhาง ๆ ผhานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท=มือถือหรือสมาร=ทโฟนไดKเลย ซึ่งแตhละธนาคารมีการพัฒนา

แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ใหKอำนวยความสะดวกในการซื้อขายของออนไลน=มากขึ้นเพื่อเขKากับ

พฤติกรรมการใชKงานของผูKบริโภคในป�จจุบัน เชhน ธนาคารกสิกรไทยเรียกวhา K PLUS สhวนของ

ธนาคารไทยพาณิชย= SCB EASY (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส=, 2560) 

 

3.11 Digital Wallet (E-Wallet) 

e-Wallet มีชื ่อเรียกอยhางอื ่นวhา Mobile Wallet หรือ Digital Wallet คือ กระเป�าเงิน

อิเล็กทรอนิกส= หรือ กระเป�าเงินออนไลน= สามารถใชKงานโดยการเติมเงินจากบัญชีธนาคารเขKา

แอพพลิเคช่ัน ซ่ึงไมhมีกำหนดข้ันต่ำ  

สำหรับคนที่เคยสมัคร Prompt Pay โดยใชKเบอร=โทรศัพท=มือถือ สามารถนำมาสมัครไดK

เชhนกัน ซึ ่งจะมีการเพิ่มรหัสบริษัทผูKใหKบริการอีก 5 หลัก รวมเป�น 15 หลัก เวลาจะเติมเงินเขKา 

e-Wallet ตKองระบุหมายเลข 15 หลัก ไมhอยhางน้ันจะเป�นการโอนเงินเขKาบัญชีธนาคารแทน 

การใชKจhายดKวย e-Wallet นั้นเป�นการใชKจhายเงินผhานโทรศัพท=มือถือ สามารถใชKจhายเงินที่จุด

ชำระตhาง ๆ เชhน ซูเปอร=มาร=เก็ต รถไฟฟ�า รKานกาแฟ โดยตKองเป�นรKานคKาที่มีการเชื่อมตhอระบบไวK 

นอกจากน้ียังสามารถใชKซ้ือสินคKาออนไลน= โอนเงินใหKบัญชีอ่ืน และเติมเงินในเกมส=ออนไลน=ก็ไดKเชhนกัน 

(บริษัท เชส สตูดิโอ จำกัด, 2561) 
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3.12 ภาษาท่ีใชKเขียนโปรแกรม   

HTML คือ ภาษาหลักที ่ใชKในการเขียนเว็บเพจ โดยใชK Tag ในการกำหนดการแสดงผล 

HTML ยhอ มาจากคาวhา Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขKอความท่ี

เชื่อมตhอกันผhานลิงก= (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใชK Tag ในการกำหนดการ

แสดงผลส่ิงตhาง.ๆ ท่ีแสดงอยูh บนเว็บเพจ ดังน้ัน HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใชK Tag ในการกำหนดการ

แสดงผลเว็บเพจท่ีตhางก็เช่ือมถึง กันใน Hyperspace ผhาน Hyperlink น่ันเอง              

  MySQL เป�นโปรแกรมระบบจัดการฐานขKอมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหนKาที่เก็บ

ขKอมูล อยhางเป�นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป�นเครื่องมือสำหรับเก็บขKอมูล ที่ตKองใชKรhวมกับเครื่องมือ

หรือโปรแกรม อื่นอยhางบูรณาการ เพื่อใหKไดKระบบงานที่รองรับความตKองการของผูKใชK เชhนทำงาน

รhวมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server)เพื่อใหKบริการแกhภาษาสคริปต=ที่ทำงานฝ�¨งเครื่องบริการ 

(Server-Side Script) เชhน ภาษา php ภาษา asp.net หรือ JSP เป�นตKน   

  PHP เป�นภาษาประเภท Script Language ท่ีทำงานแบบ Server Side Script กระบวนการ

ทำงาน จะทำงานแบบโปรแกรมแปลคำส่ัง interpreter คือแปลภาษาทุกคร้ังท่ีมีคนเรียกสคริปต= ขKอดี

คือ ไมhตKองนำไปประมวลผลใหมh (Compiler) เมื่อจะนำโปรแกรมไปใชKงาน หรือจะอัพเดตเวอร=ชัน

ของโปรแกรม สามารถอัพโหลดขึ้นไปทับไฟล=เดิมแลKวใชKงานไดKทันที ขKอเสียที่ตhางกันอยhางชัดเจนก็คือ 

กรณี Syntax ผิดจะรูKก็ตhอเม่ือมีผูKใชKงานเจอบ๊ัก  (บริษัท เอโอซอร=ฟ จำกัด, 2560) 
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3.13 Web Application    

  Web Application คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ ่งมีระบบมีการไหลเวียนในแบบ

ออนไลน= ทั้งแบบโลคอล ภายในวงแลนและโกลบอล ออกไปยังเครือขhายอินเตอร=เน็ต ทำใหKเหมาะสา

หรับงานท่ี ตKองการขKอมูลแบบเรียลไทม= การทำงานของ Web Application น้ันโปรแกรมสhวนหน่ึงจะ

วางตัวอยูhบน Rendering Engine ซึ่งตัว Rendering Engine จะทำหนKาที่หลัก.ๆ คือนำเอาชุดคำส่ัง

หรือรูปแบบ โครงสรKางขKอมูลท่ีใชKในการแสดงผล นำมาแสดงผลบนพ้ืนท่ีสhวนหน่ึงในจอภาพ โปรแกรม

สhวนที่วางตัวอยูh บน Rendering Engine จะทำหนKาที่หลัก.ๆ คือการเปลี่ยนแปลงแกKไขสิ่งที่แสดงผล 

จัดการตรวจสอบ ขKอมูลที่รับเขKามาเบื้องตKนและการประมวลบางสhวนแตhสhวนการทำงานหลัก.ๆ จะ

วางตัวอยูhบนเซิร=ฟเวอร= ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองตKน ฝ�¨งเซิร=ฟเวอร=จะประกอบไปดKวย

เว็บเซิร=ฟเวอร=ซึ่งทำหนKาที่ เชื่อมตhอกับไคลเอนท=ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS โดยนอกจากเว็บ

เซิร=ฟเวอร=จะทำหนKาที่สhงไฟล=ที่ เกี่ยวเนื่องกับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทั่วไปแลKว 

เว็บเซิร=ฟเวอร=จะมีสhวนประมวลผลซึ่ง อาจจะเป�นตัวแปลภาษา เชhน Script Engine ของภาษา PHP 

หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซึ่งมีสhวนแปลภาษา CLR ที่ใชKแปลภาษา intermediate 

จากโคKดที่เขียนดKวย VB.NET หรือ C#.NET หรือ วhาอาจจะเป�น J2EE ที่มีสhวนแปลไบต=โคKดของคลาส

ท่ีไดKจากโปรแกรมภาษาจาวาและอ่ืน ๆ เป�นตKน (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต= จำกัด, 2561) 

 

3.14 Application Program Interface (API)   

  Application Program Interface (API) คือ คำสั ่ง (Code) ที ่อนุญาตใหK โปรแกรมหรือ

ซอฟต=แวร= สามารถสื่อสารระหวhางกันไดK ถKาจะพูดในภาษาคนเขียนโปรแกรมแลKว API เป�น ชhองทาง

สำหรับขอใชKบริการคำสั่งจาก ติดตั้งฟ�งก=ชัน และเรียกใชKงานตามดอกสาร ที่เขียนไวK ระบบปฏิบัติการ 

(OS) หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งมันจะใชKงานโดยติดต้ังฟ�งก=ชัน และเรียกใชKงานตามดอกสาร ที่เขียน

ไวK APIs สรKางข้ึนจากสhวนสำคัญ 2 อยhาง มีดังน้ี   

        1. ขKอกำหนดที่จะอธิบายการแลกเปลี่ยนขKอมูลระหวhางโปรแกรมซึ่งทำออกมใน  ลักษณะ

เอกสารเพ่ือบอกวhา reqeuest/reponse ตKองเป�นอยhางไร   

       2. ซอฟต=แวร=ที่เขียนขึ้นตามขKอกำหนด และทำการเผยแพรhออกไปใหKใชKงาน  โดยปกติแลKว

แอปพลิเคชันที่มี API จะตKองถูกเขียนเป�นภาษาโปรแกรมมิ่ง และ พัฒนาเพิ่มไดKงhาย จึงจำเป�นตKองมี

การตรวจสอบโครงสรKาง API เพราะฉะน้ัน API ท่ีดี ผูKท่ีออกแบบตKองใหKความสำคัญในการทดสอบเพ่ือ

ตรวจสอบกระบวนการคิดท่ีสามารถเกิดข้ึนไดKจากการใชKงาน 
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  ป�จจุบัน API ถูกใชKงานในแอปพลิเคชันเพื ่อสื ่อสารกับผู KใชK โดยไมhจำเป�นตKองมีความรูK  

บริษัทใหญh ๆ หลายบริษัทมีการเป�ด API ใหKภายนอกเขKามาใชKงาน เชhน Facebook, Google, 

Twitter ผูKพัฒนาระบบที่สนใจ สามารถนำเอา API เหลhานี้ไปไปตhอยอด ซึ่งทางบริษัทก็สามารถขยาย

ฐานลูกคKาออกไปไดKอีก รูปแบบการนำเอา API ไปใชKงานมีดังน้ี   

        1. Libraries and frameworks API มักจะเอาไปใชKเป�น software library ซึ ่ง  เขียนข้ึน

ตาม document ในรูปแบบภาษาโปรแกรมที่ตhางกันออกไป ตามความเหมาะสมกับงาน เพื่อเอาไป

ทำเป�น framework ใหKกับระบบใชKในการส่ือสารหากัน    

        2. Operating Systems API สามารถใชKงานในการสื่อสารระหวhางแอปพลิเคชันและระบบ

ปฎิบัติการ เชhน POSIX หรือ มาตรฐานการสื่อสารของ OS API เป�น command line เพื่อควบคุม

การทำงานของ OS 

        3. Remote APIs ทำไวKใหKนักพัฒนาสามารถเขKาควบคุมทรัพยากรผhานทางโปรโตคอลเพื่อใหK

มีมาตราฐานการสื่อสารเดียวกัน ถึงแมKวhาจะเป�นคนละเทคโนโลยี เชhน Database API สามารถ

อนุญาตใหKนักพัฒนาเขKามาดึงขKอมูลในฐานขKอมูล หลากหลายชนิดไดK ผhานฟ�งก=ชันเดียวกัน  

  4. Request Method การสั่งงาน เมื่อมีคำสั่งหรือการรKองขอใด ๆ เกิดขึ้นจาก Client สhง

มายัง Server ตัวอยhางเชhน สมาชิกทำการเขKาสูhระบบผhานสhวนติดตhอผูKใชKงาน ( User Interface ) 

Application รับขKอมูลการกรอกขKอมูลอีเมลและรหัสผhาน และสhงขKอมูลนั้นมาใหK Server ระบบ API 

ทำการตรวจสอบขKอมูลอีเมลและรหัสผhานจากฐานขKอมูล และคืนคhากลับไปยังสhวนการทำงานของ 

Client   

  5. Response การคืนขKอมูล ภาษาโปรแกรมม่ิงท่ีใชKพัฒนา API จะเป�นภาษาแบบ Back-end 

Languages ตัวอยhางเชhน PHP, Python, Ruby ขKอมูลที่ถูก Return กลับมาจากเอพีไอมักจะอยูhใน

รูปแบบ JSON, XML, CSV เป�นตKน (บริษัท โคnดบี จำกัด, 2559) 

3.15 ข้ันตอนการพัฒนาเว็บ    

  การสรKางเว็บไซต=ที่มีคุณภาพแลKวนั้น จะมีองค=ประกอบที่เกี่ยวขKองอยูhมากมาย ซึ่งผูKพัฒนา

เว็บไซต=จะตKองศึกษาขKอมูล และวิเคราะห=ขKอมูล กhอนถึงขั้นตอนลงมือปฏิบัติจริง ยกตัวอยhางเชhน 

วัตถุประสงค=ของเว็บไซต=คืออะไร และกลุhมเป�าหมายของเว็บไซต=คือใคร และเทคโนโลยีท่ีนำมาใชK 

รูปแบบของเว็บเพจควรจะเป�นอยhางไร โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  

1. กำหนดเป�าหมายและวางแผน ในการพัฒนาเว็บไซต= เราควรกำหนดเป�าหมาย และควร

วางแผนลhวงหนKา ซึ่งตKองมีขั้นตอนที่ชัดเจน ไดKแกh การกำหนดวัตถุประสงค=ของเว็บไซต= การกำหนด

กลุhมเป�าหมาย การเตรียมแหลhงขKอมูล การพัฒนาทักษะของบุคลากร การเตรียมทรัพยากรตhาง ๆ ท่ี

จำเป�น 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2. วิเคราะห=และจัดโครงสรKางของระบบพาณิชย=อิเล็กทรอนิกส= ขั้นตอนนี้จะเป�นการนำขKอมูล

ตhาง ๆ ที่รวบรวมไดKจากขั้นแรก ไมhวhาจะเป�น วัตถุประสงค=ของเว็บไซต= คุณลักษณะ ขKอจำกัดของ

กลุhมเป�าหมาย รวมไปถึงเน้ือหาหลักของเว็บไซต= นำมาประเมินวิเคราะห= และจัดระบบ เพื่อใหKไดK

โครงสรKางขKอมูล และขKอกำหนด โดยจะนำไปสรKางแผนผังเว็บไซต= รูปแบบของเมนู รวมไปถึง

องค=ประกอบตhางของเว็บ เชhน รูปภาพและกราฟฟ�ก, เสียง, วิดีโอ, มัลติมีเดีย    

3. ออกแบบเว็บเพจและเตรียมขKอมูล ขั้นตอนนี้เป�นการออกแบบโครงหนKาตา และลักษณะ

ในดKานกราฟฟ�กของหนKาเว็บไซต= เพื่อใหKผูKเขKาชมเว็บไซต=เกิดอารมณ=ในการรับรูK ดังนั้นผูKที่ทำหนKาที่น้ี

ควรมีความสามารถทางดKานศิลปะพอสมควร โปรแกรมที่เหมาะจะใชKในการออกแบบคือ Adobe 

Photoshop หรือ Macromedia Fireworks     

4. ลงมือสรKางและทดสอบ เป�นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสรKางขึ้นมาจริงทีละหนKา ๆ โดยการ

อาศัยเคKาโครง และองค=ประกอบกราฟฟ�กตามที่ออกแบบไวK เนื ้อหาตhาง ๆ จะถูกนำมาใสhและ

จัดรูปแบบ ลิงค=และระบบนำทางถูกสรKางองค=ประกอบเสริมตhาง ๆ ถูกวางเขKาที่ อยhางไรก็ตาม เมื่อลง

มือสรKางเว็บเพจจริง ๆ เราอาจจะพบวhาสิ่งที่ไดKออกแบบไวKแลKว บางอยhางไมhเหมาะสม หรือควรไดKรับ

การปรับแตhง ก็สามารถทำไดKเชhนกัน    

5. เผยแพรhและสhงเสริมใหKเป�นที่รูKจัก โดยทั่วไปการนำเว็บไซต=ขึ้นเผยแพรhบนอินเทอร=เน็ต จะ

ทำดKวยการอัพโหลดไฟล=ทั้งหมด คือ HTML และไฟล=อื่นท่ีเกี่ยวขKอง ขึ้นไปแกKบนเซิร=ฟเวอร=ที่เราเป�ด

บริการไวK การอัพโหลดเว็บไซต=หรือบางครั้งเราเรียกวhา “พับลิช” ซึ่งอาจทำดKวยโปรแกรมสรKาง

เว็บไซต=เอง  

  6. การดูแลและพัฒนา เมื ่อเว็บไซต=ถูกเผยแพรhออกไป ควรดูแลโดยตลอด ซึ ่งหนKาที ่น้ี

ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแตhการตรวจสอบเว็บเซิร=ฟเวอร=วhาไมhหยุดทำงานบhอย ๆ ลิงค=ที่เชื่อมโยงไป

ภายนอกยังคงใชKไดKหรือไมhคhอยตอบคำถามท่ีมีผูKมาฝากไวKบนเว็บเพจ ถKาเป�นเว็บขhาวสารก็ตKองปรับปรุง

ขKอมูลใหKทันสมัยอยูhตลอดเวลา และถKามีการใชKฐานขKอมูลก็ตKองแบ็คอัพขKอมูลอยhางสม่ำเสมอ     

  หลังจากเว็บไซต=ไดKรับการเผยแพรhไประยะหนึ่งแลKว เราควรปรับปรุงเพื่อใหKผูKชมรูKสึกวhามี

ความเปลี่ยนแปลง มีความสดใหมh ทันสมัย ไมhลKาหลัง โดยการที่เรานำขKอมูลสถิติที่รวบรวมไวKมา

พิจารณาประกอบดKวย การเปลี ่ยนแปลงทำไดKทั ้งในสhวนของเนื ้อหาโครงสรKางเว็บไซต=และการ

ออกแบบหนKาตา โดยการนำเทคโนโลยีใหมh ๆ เขKามาเพ่ิม (ศรีนวล ฟองมณี, 2559) 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 

4.1  ศึกษาและรวบรวมข2อมูล 

      1. ศึกษาข,อมูลที่เกี่ยวข,องเพื่อนำข,อมูลที่ได,มาพัฒนาระบบจัดการข,อมูลพัสดุ และนำข,อมูลที่ได,

พร,อมกับปHญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุง 

      2. ศึกษาและรวบรวมข,อมูลของเครื่องมือที่ใช,ในการพัฒนาระบบซึ่งภาษาที่เลือกใช, คือ ภาษา 

PHP สUวนระบบฐานข,อมูลท่ีเลือกใช,ในการจัดเก็บข,อมูลในระบบ ได,แกU MySQL 

      3. ศึกษาจากระบบงานที่เกี ่ยวข,องที่คล,ายคลึงกันมาเปรียบเทียบหาจุดเดUน เพื ่อนำมาเป̂น

แนวทางในการพัฒนาระบบตUอไป 

4.2  วิเคราะห:ข2อมูล 

      4.2.1 วิเคราะห̀ปHญหา และวิธีแก,ไขปHญหาท่ีเกิดข้ึนด,วย SWOT 

 1. จุดแข็ง (Strengths) 

  1.1 ผู,ใช,งานสามารถใช,บริการได,ฟรี 

  1.2 เลือกใช,งานได,หลายบริษัทขนสUง 

                 1.3 พนักงานมีความรู,เร่ือง การสUงพัสดุ 

 2. จุดอUอน (Weakness) 

  2.1 เว็บไซต̀ท่ียังไมUเป̂นท่ีรู,จัก 

  2.2 เงินทุน 

          3. โอกาส (Opportunities) 

  3.1 มีอัตราการสUงพัสดุเพ่ิมมากข้ึน 

  3.2 ลูกค,าอาจมีการประชาสัมพันธ̀ในรูปแบบบอกตUอทำให,เป̂นท่ีรู,จักมากข้ึน 

 4. อุปสรรค (Threat) 

  4.1 บริษัทขนสUงพัสดุมีระบบภายในเป̂นของตัวเอง 

      4.2.2 วิเคราะห̀ความต,องการของผู,ใช,งาน 

 1. ความต,องการของผู,ใช,งานระดับพนักงานและผู,ดูแลระบบ 

 2. ความต,องการของผู,ใช,งานระดับผู,ใช,งานท่ีเป̂นสมาชิก 
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4.3 กำหนดขอบเขตงาน 

      จากการศึกษาและวิเคราะห̀ข,อมูลข,างต,น จึงได,แนวทางในการกำหนดขอบเขตของระบบงานเพ่ือ

เป^นตัวกำหนดวUาระบบควรดำเนินไปในทิศทางใดเพื่อให,สามารถแก,ไขปHญหาที่เกิดขี้น และตอบสนอง

ตUอความต,องการของผู,ใช,งาน โดยแบUงขอบเขตงานเป̂นหัวข,อหลัก ๆ คือ 

1. ระบบการทำงานเพ่ือผู,ใช,งานระดับพนักงานและผู,ดูแลระบบ 

2. ระบบการทำงานเพ่ือผู,ใช,งานระดับผู,ใช,งานท่ัวไป 

4.4 วางแผนและออกแบบระบบ 

      เมื่อทำการกำหนดขอบเขตแล,ว เพื่อให,การออกแบบและพัฒนาระบบตรงไปตามวัตถุประสงค̀

และผลท่ีคาดวUาจะได,รับ โดยได,ออกแบบหน,าจอติดตUอกับผู,ใช, (User Interface) ให,เหมาะสม ใช,งาน

งUายและมีความสวยงาม รวมถึงการออกแบบฐานข,อมูลเพื ่อให,การทำงานของระบบเป^นไปตาม

กระบวนการบริหารและการจัดการสUงพัสดุ ซึ่งจะทำให,ผู,ออกแบบและผู,เกี่ยวข,องเห็นภาพรวมของ

ระบบได,ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยแสดงในรูปแบบ ดังตUอไปน้ี 

1. แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 

 2. แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 3. แบบจำลองความสัมพันธ̀ของข,อมูล (Entity Relationship Diagram) 

 4. พจนานุกรมข,อมูล (Data Dictionary) 

4.5 การสร2างและพัฒนาระบบ 

      ทำการสร,างและพัฒนาระบบตามที ่ได,ออกแบบไว, โดยนำสUวนที ่ได,จากการวิเคราะห`และ

ออกแบบระบบมาใช,เพื่อทำการสร,างระบบใหมU และปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมให,สามารถแก,ปHญหาใน

การดำเนินงานได,ตามความต,องการของผู,ใช,งาน โดยได,ใช,เครื่องมือในการพัฒนาระบบด,วยภาษา 

PHP และใช,การจัดเก็บฐานข,อมูลด,วย MySQL 

4.6 ทดสอบการทำงานของระบบ 

      ทำการทดสอบระบบในสUวนตUาง.ๆ เพ่ือหาข,อผิดพลาดในการทำงานของระบบโดยได,ทดสอบ 

ดังน้ี 

 1. ความถูกต,องของระบบในแตUละสUวน เพ่ือให,แนUใจวUาแตUละสUวนทำงานได,ถูกต,อง 

 2. ทดสอบประสิทธิภาพการใช,งานของระบบ 

 3. ทดสอบระบบในภาพรวม โดยทำการใช,งานระบบประหน่ึงเป̂นผู,ใช,ของระบบ 
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4.7 ตรวจสอบระบบงานและปรับปรุงแก2ไขข2อผิดพลาดของระบบ 

      ทำการตรวจสอบระบบในสUวนตUาง.ๆ เพื่อหาข,อผิดพลาดในการทำงานของระบบตรวจสอบใน

สUวนตUาง ๆ ของระบบ หากพบข,อผิดพลาด ทำการปรับปรุงแก,ไขให,ถูกต,องตามขอบเขต และ

วัตถุประสงค̀ท่ีกำหนดไว, 

4.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

      ประเมินผลการทำงานและสรุปผลการทำงานของระบบทั้งหมดเพื่อให,ได,การออกแบบระบบ 

และออกแบบโครงสร,างของฐานข,อมูลที่ตรงกับความต,องการและบรรลุวัตถุประสงค`ของโครงการจุล

นิพนธ`เพื่อสามารถนำระบบไปใช,งานได,จริงตามขอบเขตที่กำหนดไว, เพื่อให,ระบบมีความสมบูรณ`มาก

ที่สุดจึงได,ใช,วิธีการประเมินผลการดำเนินงานด,วยแบบสอบถามปลายป�ดให,เลือกเพียงคำตอบเดียว 

และแบบมาตรประมาณคUา 5 ระดับ เป^นเครื่องมือประเมินโดยมีกลุUมตัวอยUางจำนวนทั้งหมด 32 คน 

ได,แกU ผู,เชี่ยวชาญจำนวน 4 คน และผู,ใช,งานทั่วไป 28 คน สถิติที่ใช,ในการวิเคราะห`ข,อมูลคือสถิติ

พรรณนา ได,แกU การแจกแจงความถ่ีร,อยละ และคUาเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.9 จัดทำเอกสารประกอบการใช2งาน 

      จัดทำเอกสารประกอบการใช,งานของระบบให,สมบูรณ` โดยเอกสารจะประกอบไปด,วย ตัวอยUาง

หน,าจอ ซึ่งจะใช,อธิบายวUาผู,ใช,ระบบสามารถกรอกข,อมูลลงในสUวนใดหรือดูข,อมูลประเภทนั้น.ๆ ได,

จากตำแหนUงไหนบนจอภาพ  คูUมือการใช,จะทำหน,าที่อธิบายและนำทางให,กับผู,ใช,ระบบทีละขั้นตอน

ตามลำดับ เพื่อให,ผู,ใช,ระบบสามารถปฏิบัติงานได,อยUางถูกต,อง ทำให,เกิดความเข,าใจที่งUายและสะดวก

ตUอผู,ใช,งานหรือผู,ท่ีจะศึกษาพัฒนาระบบตUอไป 
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บทที่ 5 

การวิเคราะห0และออกแบบข5อมูลระบบ 

   การวิเคราะห-และออกแบบระบบ เพื่อนำไปใช;เป<นแนวทางในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน

ติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง เพ่ือให;การพัฒนาระบบตรงตามเปHาหมายและวัตถุประสงค-ท่ีกำหนดข้ึน 

โดยมีการวิเคราะห-และ ออกแบบระบบตามรูปแบบ ดังน้ี  

1. แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)   

2. แผนภาพบริบท (Context Diagram)    

3. แบบจำลองความสัมพันธ-ของข;อมูล (Entity Relationship Diagram)    

4. พจนานุกรมข;อมูล (Data Dictionary)  
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5.1 แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 

 
 

รูปท่ี 5-1 แผนภาพแสดง Business Model Canvas 

 จากรูป 5-1 คือ แสดงแผนภาพแสดง Business Model Canvas เว็บแอปพลิเคชันติดตาม

พัสดุเก็บเงินปลายทาง 
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5.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
รูปท่ี 5-2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง 

 จากรูป 5-2 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง 
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5.3 แบบจำลองความสัมพันธSของขUอมูล (Entity Relationship Diagram)  

 

 
รูปท่ี 5-3 รูปภาพแสดงความสัมพันธ-ระหวuางข;อมูล (Entity Relationship Diagram)  

 จากรูป 5-3 แสดงรูปภาพแสดงความสัมพันธ-ระหวuางข;อมูล (Entity Relationship 

Diagram) 
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5.4 พจนานุกรมขUอมูล (Data Dictionary)     

ในการวิเคราะห-และออกแบบระบบนั้นต;องมีการเขียนคำอธิบายข;อมูล (Data Description) 

หรือ พจนานุกรมข;อมูล (Data Dictionary) ซึ ่งเป<นสิ ่งที ่ม ีความสำคัญอยuางยิ ่งตuอการจัดเก็บ 

รายละเอียดของ ข;อมูลไว;อยuางเป<นระบบ เนื่องจากทุกฐานข;อมูลจะมีการจัดเก็บรายละเอียดตuาง.ๆ 

เกี่ยวกับข;อมูล (metadata) ภายในฐานข;อมูล Data Dictionary เป<นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดข;อมูล 

ตuาง.ๆ ในระบบงาน โดยมีตารางดังน้ี     

1. กตารางข;อมูลผู;ใช;งาน (users)  

2. กตารางข;อมูลธุรกิจ (business_profile)     

3. กตารางข;อมูลบริษัทขนสuง (Logistic_profile)   

4. กตารางข;อมูลพัสดุเก็บเงินปลายทาง (tracking_cod)   

5. กตารางข;อมูลสถานะพัสดุเก็บเงินปลายทาง (status_cod)   

6. กตารางข;อมูลพัสดุรอดำเนินการ (waiting_cod)   

7. กตารางข;อมูลพัสดุสuงสำเร็จ (success_cod)   

8. กตารางข;อมูลพัสดุติดป�ญหา (problem_cod)   

9. กตารางข;อมูลพัสดุสuงไมuสำเร็จ (fail_cod)      

10. ตารางข;อมูลพัสดุตีกลับ (return_cod)   

11. ตารางข;อมูลรายการเติมเครดิต (credit_refill)   

12. ตารางข;อมูลประวัติเติมเครดิต (credit_history)   

13. ตารางข;อมูลผู;ดูแลระบบ (admin) 
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ช่ือ : ตารางข;อมูลผู;ใช;งาน (users) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลผู;ใช;งาน 

ตารางท่ี 5-1 ตารางข;อมูลผู;ใช;งาน (users)  

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK user_id INT(11) คีย-ต;นของ 

users 

1  

 username VARCHAR(50) ช่ือผู;ใช;งาน test01  

 password VARCHAR(50) รหัสผuาน test001  

 first_name VARCHAR(50) ช่ือจริง Apiwat  

 last_name VARCHAR(50) นามสกุล Hasombun  

 email VARCHAR(50) อีเมล- test@gmail.com  

 phone VARCHAR(10) เบอร-โทรศัพท- 0639901164  

 credit INT(11) เครดิตเลข

พัสดุ 

10000  

 expire DATE วันหมดอายุ

เครดิต 

2020-12-15 

00:00:00:000 

 

FK business_id INT(11) รหัสข;อมูล

ธุรกิจ 

1 business_profile 
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ช่ือ : ตารางข;อมูลธุรกิจ (business_profile) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลธุรกิจของผู;ใช;งาน 

ตารางท่ี 5-2 ตารางข;อมูลธุรกิจ (business_profile)    

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK business_id INT(11) คีย-ต;นของ 

business_profile 

1  

 name VARCHAR(50) ช่ือธุรกิจ QuickStreet  

 type VARCHAR(20) ประเภทธุรกิจ E-Commerce  

 chanel VARCHAR(20) ชuองการทางขาย Facebook  

 country VARCHAR(20) จังหวัดท่ีต้ังธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  

FK logistic_id INT(11) รหัสข;อมูลบริษัท

ขนสuง 

1 logistic_profile 
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ช่ือ : ตารางข;อมูลบริษัทขนสuง (logistic_profile) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลบริษัทขนสuง 

ตารางท่ี 5-3 ตารางข;อมูลบริษัทขนสuง (Logistic_profile)   

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK logistic_id INT(11) คีย-ต;นของ 

logistic_id 

1  

 name VARCHAR(100) ช่ือบริษัทขนสuง Flash Express  

 offset VARCHAR(100) ช่ือสาขา เมืองทองธานี  

 email VARCHAR(50) อีเมล-สำหรับ

ติดตuอขนสuง 

flashpk@gmai

l.com 

 

 username VARCHAR(50) ช่ือผู;ใช;งานเข;า

ระบบบริษัท

ขนสuง 

cd220  

 password VARCHAR(50) รหัสผuานเข;า

ระบบ 

บริษทัขนสuง 

aa86933  

 api_key VARCHAR(100) API เข;าระบบ

ขนสuง 

43SD8G700D9  
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ช่ือ : ตารางข;อมูลพัสดุเก็บเงินปลายทาง(tracking_cod) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลพัสดุเก็บเงินปลายทาง 

ตารางท่ี 5-4 ตารางข;อมูลพัสดุเก็บเงินปลายทาง (tracking_cod)  

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK tracking_id INT(11) คีย-ต;นของ 

tracking_id 

1  

 track VARCHAR(100) เลขพัสดุ TH08RJFKHC104  

 date DATE วันท่ีรับพัสดุ 

เข;าระบบ

ขนสuง 

2020-05-15 

00:00:00:000 

 

 cod INT(20) ยอดเก็บเงิน

ปลายทาง 

260  

 phone VARCHAR(50) เบอร-

โทรศัพท- 

ผู;รับพัสดุ 

0873386600  

 country VARCHAR(50) จังหวัด

ปลายทาง 

ชลบุรี  

FK business_id INT(11) รหัสข;อมูล

ธุรกิจ 

1 business_profile 

FK status_id INT(11) สถานะพัสดุ 1 status_cod 
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ช่ือ : ตารางข;อมูลสถานะพัสดุเก็บเงินปลายทาง(status_cod) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลสถานะพัสดุเก็บเงินปลายทาง 

ตารางท่ี 5-5 ตารางข;อมูลสถานะพัสดุเก็บเงินปลายทาง(status_cod) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK status_id INT(11) คีย-ต;นของ 

status_id 

1  

 name VARCHAR(100) ช่ือสถานะ นำสuงสำเร็จ  

 

ช่ือ : ตารางข;อมูลพัสดุรอดำเนินการ (waiting_cod) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลพัสดุรอดำเนินการ 

ตารางท่ี 5-6 ตารางข;อมูลพัสดุรอดำเนินการ (waiting_cod) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK waiting_id INT(11) คีย-ต;นของ 

waiting_id 

1  

FK tracking_id INT(11) รหัสข;อมูลพัสดุ 1 tracking_cod 

FK status_id INT(11) รหัสข;อมูลสถานะ 1 status_cod 
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ช่ือ : ตารางข;อมูลพัสดุนำสuงสำเร็จ (success_cod) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลพัสดุนำสuงสำเร็จ 

ตารางท่ี 5-7 ตารางข;อมูลพัสดุนำสuงสำเร็จ (success_cod) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK success_id INT(11) คีย-ต;นของ 

success_id 

1  

FK tracking_id INT(11) รหัสข;อมูลพัสดุ 1 tracking_cod 

 date DATE วันท่ีนำสuงสำเร็จ 2020-09-06 

00:00:00:000 

 

FK status_id INT(11) รหัสข;อมูลสถานะ 1 status_cod 

ช่ือ : ตารางข;อมูลพัสดุติดป�ญหา (problem_cod) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลพัสดุติดป�ญหา เพ่ือนำสuงป�ญหาไปยังบริษัทขนสuง 

ตารางท่ี 5-8 ตารางข;อมูลพัสดุติดป�ญหา (problem_cod) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK problem_id INT(11) คีย-ต;นของ 

problem_id 

1  

FK tracking_id INT(11) รหัสข;อมูลพัสดุ 1 tracking_cod 

 date DATE วันท่ีติดป�ญหา 2020-09-06 

00:00:00:000 

 

 status VARCHAR(100) สถานะป�ญหา เบอร-ผู;รับไมu

ถูกต;อง 

 

FK status_id INT(11) รหัสข;อมูล

สถานะ 

1 status_cod 
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ช่ือ : ตารางข;อมูลพัสดุนำสuงไมuสำเร็จ (fail_cod) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลพัสดุนำไมuสำเร็จ 

ตารางท่ี 5-9 ตารางข;อมูลพัสดุนำสuงไมuสำเร็จ (fail_cod) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK fail_id INT(11) คีย-ต;นของ 

fail_id 

1  

FK tracking_id INT(11) รหัสข;อมูลพัสดุ 1 tracking_cod 

 date DATE วันท่ีนำสuงไมu

สำเร็จ 

2020-09-06 

00:00:00:000 

 

FK return_id INT(11) รหัสข;อมูล 

พัสดุตีกลับ 

1 return_track 

FK status_id INT(11) รหัสข;อมูลสถานะ 1 status_cod 

ช่ือ : ตารางข;อมูลพัสดุตีกลับ (return_cod) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลพัสดุตีกลับ 

ตารางท่ี 5-10 ตารางข;อมูลพัสดุตีกลับ (return_cod) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK return_id INT(11) คีย-ต;นของ 

return_id 

1  

FK fail_id INT(11) รหัสข;อมูล

พัสดุนำสuงไมu

สำเร็จ 

1 fail_cod 

 newtracking VARCHAR(100) เลขพัสดุตีกลับ TH08RJFKH4234  

FK status_id INT(11) รหัสข;อมูล

สถานะ 

1 status_cod 
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ช่ือ : ตารางข;อมูลรายการเติมเครดิต (credit_refill) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลรายการเติมเครดิต 

ตารางท่ี 5-11 ตารางข;อมูลรายการเติมเครดิต (credit_refill) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK refill_id INT(11) คีย-ต;นของ 

refill_id 

1  

FK user_id INT(11) รหัสข;อมูล

ผู;ใช;งาน 

1 users 

 date DATE วันท่ีทำรายการ 2020-09-06 

00:00:00:000 

 

 chanel VARCHAR(100) ชuองทางการเติม

เครดิต 

Mobile 

Banking 

 

 money INT(11) จำนวนเงิน 500  

 datetranfer DATE วันท่ีโอนตามสลิป 2020-09-06 

00:00:00:000 

 

 slip VARCHAR(100) สลิปโอนเงิน pic01.png  

 status VARCHAR(100) สถานะรายการ สำเร็จ  
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ช่ือ : ตารางข;อมูลประวัติเติมเครดิต (credit_history) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลประวัติการเติมเครดิต 

ตารางท่ี 5-12 ตารางข;อมูลประวัติเติมเครดิต (credit_history) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK history_id INT(11) คีย-ต;นของ 

history_id 

1  

 date DATE วันท่ีทำรายการ 2020-09-06 

00:00:00:000 

 

FK user_id INT(11) รหัสข;อมูลผู;ใช;งาน 1 users 

FK refill_id INT(11) รหัสข;อมูลรายการ

เติมเครดิต 

1 credit_refill 

ช่ือ : ตารางข;อมูลผู;ดูแลระบบ (admin) 

วัตถุประสงค- : เก็บข;อมูลผู;ดูแลระบบ 

ตารางท่ี 5-13 ตารางข;อมูลผู;ดูแลระบบ (admin) 

 

Key 

 

ช่ือขUอมูล 

 

ชนิดขUอมูล 

 

คำอธิบาย 

 

ตัวอยeาง 

 

อUางอิงตาราง 

PK admin_id INT(11) คีย-ต;นของ 

admin_id 

1  

 username VARCHAR(100) ช่ือผู;ใช;งาน admin1  

 password VARCHAR(100) รหัสผuาน adminadmin1  

 first_name VARCHAR(100) ช่ือผู;ดูแลระบบ Somyod  

 last_name VARCHAR(100) นามสกุลผู;ดูแล

ระบบ 

Junchai  
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บทที่ 6 

ผลการดำเนินงาน ข3อจำกัด และข3อเสนอแนะ 

              การประเมินและเพ่ือทดสอบหาคุณภาพจากการเก็บรวบรวมข@อมูล และความคิดเห็นของ

โครงการจุลนิพนธEหัวข@อ เว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง  โดยมีวัตถุประสงคEจัดทำ

การประเมินข้ึนเพ่ือทดสอบคุณภาพและความพึงพอใจ โดยได@นำเสนอและทดสอบโดยใช@เคร่ืองมือ

เปQนแบบสอบถาม โดยจะแบRงออกเปQน 2 ประเภท คือ ผู@เช่ียวชาญ จำนวน 4 คน และผู@ใช@งานท่ัวไป 

จำนวน 28 คน และสรุปผลการประเมินได@ดังน้ี 

6.1 ผลการดำเนินงาน 

โครงการจุลนิพนธEเว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง  ได@พัฒนาระบบเพ่ือเปQน

อีกหน่ึงชRองทางสำหรับการจัดการพัสดุ แบบสอบถามน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือทดสอบคุณภาพและความพึง

พอใจของผู@ใช@งานตามวัตถุประสงคE โดยแบRงแบบสอบถามออกเปQน 4 ตอน ได@แกR ข@อมูลท่ัวไป แบบ

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ข@อมูลท่ัวไป (ผู@เช่ียวชาญ) แบบการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบ (ผู@เช่ียวชาญ) และข@อเสนอแนะ ซ่ึงผลการดำเนินงานมีดังตRอไปน้ี  

6.1.1 หลักเกณฑEในการประเมินผลระดับความพึงพอใจ 

โดยมีหลักเกณฑEในการตีความสรุปการประเมินผล คือ  

คRาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับ ดีมาก  

คRาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับ ดี  

คRาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับ ปานกลาง 

คRาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับ พอใช7 

คRาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับ ควรปรับปรุง 

 6.1.2 การวิเคราะหEข@อมูล จากกลุRมผู@เช่ียวชาญในการพัฒนาระบบเปQนผู@ประเมิน 

 ส>วนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ในสRวนของผู@เช่ียวชาญ ประกอบด@วย

ผู@เช่ียวชาญด@านโปรแกรมคอมพิวเตอรE ซ่ึงในแบบสอบถามโดยมีผู@เช่ียวชาญจำนวน 4 คน มีดังตRอไปน้ี
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รายช่ือผู@เช่ียวชาญในการประเมินระบบ 

 1.  นายอภิกฤช บุญยัง          ตำแหนRง UX/UI Designer 

 2.  นายชูชาติ พุฒิกรวงศEศรี    ตำแหนRง Private Business 

 3.  นายธนชาติ อนิลบล         ตำแหนRง Programmer 

 4.  นายอาทิตยE แก@วเจริญ      ตำแหนRง Programmer 

ตารางท่ี 6-1 ตารางสรุปสถานภาพผู@ตอบแบบประเมินของกลุRมผู@เช่ียวชาญ 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร@อยละ 

1. เพศ   

        1.1 ชาย 4 100 

        1.2 หญิง - - 

2. อายุ   

        2.1 อายุ 21-30 ปy 3 75 

        2.2 อายุ 31-35 ปy - - 

        2.3 อายุ 36-40 ปy 1 25 

        2.4 มากกวRา 40 ปy - - 

3. ระดับการศึกษา    

        3.1 ปวช. - - 

        3.2 ปวส. - - 

        3.3 ปริญญาตรี 4 100 

        3.4 ปริญญาโท - - 

        3.5 ปริญญาเอก - - 

4. อาชีพ   

        4.1 นักเรียน-นักศึกษา - - 

        4.2 ข@าราชการ - - 

        4.3 ธุรกิจสRวนตัว 1 25 

        4.4 ลูกจ@าง 3 75 

        4.5 อ่ืน.ๆ - - 
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ตารางท่ี 6-1 ตารางสรุปสถานภาพผู@ตอบแบบประเมินของกลุRมผู@เช่ียวชาญ(ตRอ) 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร@อยละ 

5. ประสบการณEการทำงาน   

        5.1 ไมRเคยทำงาน - - 

        5.2 น@อยกวRา 1 ปy - - 

        5.3 1-3 ปy 3 75 

        5.4 4-5 ปy - - 

        5.5 มากกวRา 5 ปy 1 25 

 

จากตารางท่ี 6-1 พบวRา 

      1.  เพศ 

ผลการศึกษาพบวRา กลุRมตัวอยRางสRวนใหญRเปQนเพศชาย จำนวน 4 คน คิดเปQนร@อยละ 100 

      2.  อายุ 

ผลการศึกษาพบวRา กลุRมตัวอยRาง สRวนใหญRมีอายุชRวง 21-30 ปy จำนวน 3 คน คิดเปQนร@อยละ 

75 และชRวงอายุ 36-40 ปy จำนวน 1 คน คิดเปQนร@อยละ 25 

      3.  ระดับการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวRากลุRมตัวอยRางสRวนใหญRมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน 

 คิดเปQนร@อยละ 100 

4.  อาชีพ 

 ผลการศึกษาพบวRากลุRมตัวอยRางสRวนใหญRประกอบอาชีพลูกจ@าง จำนวน 3 คน คิดเปQนร@อยละ 

75 และประกอบอาชีพธุรกิจสRวนตัว จำนวน 1 คน คิดเปQนร@อยละ 25 

5.  ประสบการณEทำงาน 

 ผลการศึกษาพบวRากลุRมตัวอยRางสRวนใหญRมีประสบการณEทำงาน 1-3 จำนวน 3 คน คิดเปQน 

ร@อยละ 75 และ ประสบการณEทำงานมากกวRา 5 ปy จำนวน 1 คน คิดเปQนร@อยละ 25 
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ส>วนท่ี 2 ความพึงพอใจตRอเน้ือหาเว็บไซตEของผู@ตอบแบบประเมินการใช@เว็บไซตEระบบจัดการสRงพัสดุ 

ส>วนท่ี 2-1 ด7านการใช7งานท่ัวไป  

ตารางท่ี 6-2 ตารางสรุปผลการประเมินด@านเน้ือหา ประเมินโดยผู@เช่ียวชาญ 

หัวข@อการประเมิน ฐานนิยม ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ความเหมาะสมของเมนูและรูปแบบตัวอักษร 3 ปานกลาง 

1.2 ความเหมาะสมของการจัดวางองคEประกอบ

ของเว็บ 

4 ดี 

1.3 ความงRายในการใช@งานเว็บ 4 ดี 

1.4 ความเหมาะสมของข@อความ ท่ี มีการส่ือ

ความหมายดี 

4 ดี 

1.5 ความสวยงามโดยรวมของเว็บ 4 ดี 

1.6 รูปแบบการจัดวางรูปภาพ ข@อมูลมีความ

สวยงามและชัดเจน 

4 ดี 

คRาเฉล่ียรวม 3.8 ดี 

 

จากตารางท่ี 6-2 เม่ือพิจารณาด@านภาพรวมของระบบ ความพึงพอใจอยูRในระดับดี สามารถ 

สรุปได@วRา ด@านใช@งานท่ัวไป อยูRในระดับ ดี 
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ส>วนท่ี 2-2 ด7านการทำงานและความสามารถของเว็บ 

ตารางท่ี 6-3 ตารางสรุปผลการประเมินด@านการทำงานและความสามารถของเว็บ ประเมินโดย

ผู@เช่ียวชาญ 

หัวข@อการประเมิน ฐานนิยม ระดับความพึงพอใจ 

2.1 ความสามารถในการแสดงรายละเอียดข@อมูล 3 ปานกลาง 

2.2 ความสามาถในการจัดการข@อมูล 4 ดี 

2.3 ความสามารถในการดูภาพรวมการสRงพัสดุ 5 ดีมาก 

2.4 ความสามารถในการทำงานราบร่ืนได@ผลลัพทE

ตามต@องการ 

4 ดี 

2.5 ความสามารถในการตรวจสอบสถานะพัสดุ 3 ปานกลาง 

คRาเฉล่ียรวม 3.8 ดี 

จากตารางท่ี 6-3 เม่ือพิจารณาความสามารถด@านการทำงานและความสามารถของเว็บ ความ

พึงพอใจอยูRในระดับดี สามารถสรุปได@วRา ความสามารถด@านการทำงานและความสามารถของเว็บ อยูR

ในระดับดี 

 

ส>วนท่ี 2-3 ด7านภาพรวมของระบบ 

ตารางท่ี 6-4 ตารางสรุปผลการประเมินด@านภาพรวมของระบบ ประเมินโดยผู@เช่ียวชาญ 

หัวข@อการประเมิน ฐานนิยม ระดับความพึงพอใจ 

3.1 ระบบได@ชRวยให@การสRงพัสดุสะดวกและงRาย

มากย่ิงข้ึน 

3 ปานกลาง 

3.2 ความสามารถในการแสดงข@อมูลโดยภาพรวม

ของเว็บไซตE 

3 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใช@เว็บติดตามสถานะ

พัสดุ 

3 ปานกลาง 

คRาเฉล่ียรวม 3 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 6-4 เม่ือพิจารณาด@านภาพรวมของระบบ ความพึงพอใจอยูRในระดับปานกลาง 

สามารถสรุปได@วRา ด@านภาพรวมของระบบ อยูRในระดับปานกลาง 
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ส>วนท่ี 2-4 ด7านการจัดการข7อมูลส>วนของผู7ดูแลระบบ 

ตารางท่ี 6-5 ตารางสรุปผลการประเมินด@านการจัดการข@อมูลสRวนของผู@ดูแลระบบประเมินโดย

ผู@เช่ียวชาญ 

หัวข@อการประเมิน ฐานนิยม ระดับความพึงพอใจ 

4.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล 3 ปานกลาง 

4.2 ความสามารถในการจัดการข@อมูลตRาง.ๆ เพ่ิม 

ลบ แก@ไข 

4 ดี 

4.3 ความถูกต@องของระบบการจัดการข@อมูลและ

การแสดงผล 

3 ปานกลาง 

4.4 แสดงข@อมูลของสมาชิกได@ถูกต@อง 5 ดีมาก 

คRาเฉล่ียรวม 3.75 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 6-5 เม่ือพิจารณาด@านการจัดการข@อมูลสRวนของผู@ดูแลระบบ ความพึงพอใจอยูR

ในระดับปานกลาง สามารถสรุปได@วRา ด@านการจัดการข@อมูลสRวนของผู@ดูแลระบบ อยูRในระดับปาน

กลาง 
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การวิเคราะหOข7อมูล จากกลุ>มผู7ใช7งานท่ัวไปเปPนผู7ประเมิน 

ส>วนท่ี 1 สถานภาพผู@ตอบแบบประเมินในสRวนของผู@ใช@งานท่ัวไปแสดงผลการประเมินในรูปแบบของ

ตาราง ดังน้ี  

ตารางท่ี 6-6 ตารางสรุปสถานภาพผู@ตอบแบบประเมินของกลุRมผู@ใช@งานท่ัวไป 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร@อยละ 

1. เพศ   

        1.1 ชาย 19 68 

        1.2 หญิง 9 32 

2. อายุ   

        2.1 อายุ 21-30 ปy 24 92 

        2.2 อายุ 31-35 ปy 2 4 

        2.3 อายุ 36-40 ปy 2 4 

        2.4 อายุมากกวRา 40 ปy - - 

3. ระดับการศึกษา    

        3.1 ปวช. - - 

        3.2 ปวส. - - 

        3.3 ปริญญาตรี 28 100 

        3.4 ปริญญาโท - - 

        3.5 ปริญญาเอก - - 

        3.6 อ่ืน ๆ - - 

4.  อาชีพ   

        4.1 นักเรียน-นักศึกษา 22 88 

        4.2 ข@าราชการ 3 6 

        4.3 ธุรกิจสRวนตัว 3 6 

        4.4 ลูกจ@าง - - 

        4.5 อ่ืน.ๆ - - 
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จากตารางท่ี 6-6 พบวRา 

      1.  เพศ 

ผลการศึกษาพบวRา กลุRมตัวอยRางสRวนใหญRเปQนเพศชายมากกวRาเพศหญิง เพศชายมีจำนวน   

19 คน คิดเปQนร@อยละ 68 และ เพศหญิงจำนวน 9 คน คิดเปQนร@อยละ 32 

      2.  อายุ 

ผลการศึกษาพบวRา กลุRมตัวอยRาง สRวนใหญRมีอายุชRวง 21-30 ปy จำนวน 24 คน คิดเปQนร@อย

ละ 92 และชRวงอายุ 31-35 ปy จำนวน 2 คน คิดเปQนร@อยละ 4 และชRวงอายุ 36-40 ปy 

จำนวน 2 คน คิดเปQนร@อยละ 4 

      3.  ระดับการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวRากลุRมตัวอยRางสRวนใหญRมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จำนวน 28 คน คิดเปQนร@อยละ 100 

4.  อาชีพ 

 ผลการศึกษาพบวRากลุRมตัวอยRางสRวนใหญRประกอบอาชีพนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 22 คน 

คิดเปQนร@อยละ 88 และประกอบอาชีพข@าราชการ จำนวน 3 คน คิดเปQนร@อยละ 6 และ

ประกอบอาชีพธุรกิจสRวนตัว จำนวน 3 คน คิดเปQนร@อยละ 6 
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ส>วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใช@เว็บของผู@ตอบแบบประเมินการใช@เว็บไซตEระบบจัดการสRงพัสดุ 

ส>วนท่ี 2-1 ด7านการใช7งานท่ัวไป   

ตารางท่ี 6-7 ตารางสรุปผลการประเมินด@านการใช@งานท่ัวไป ประเมินโดยผู@ใช@งานท่ัวไป 

หัวข@อการประเมิน ฐานนิยม ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ความเหมาะสมของเมนูและรูปแบบตัวอักษร 4 ดี 

1.2 ความเหมาะสมของการจัดวางองคEประกอบของ

เว็บ 

4 ดี 

1.3 ความงRายในการใช@งานเว็บ 4 ดี 

1.4 ความเหมาะสมของข@อความท่ีมีการส่ือความหมาย

ดี 

4 ดี 

1.5 มีการจัดหมวดหมูRให@งRายตRอการ ค@นหาและทำ 

ความเข@าใจ 

4 ดี 

1.6 ความสวยงามโดยรวมของเว็บ 4 ดี 

1.7 รูปแบบการจัดวางรูปภาพ ข@อมูลมีความสวยงาม

และชัดเจน 

4 ดี 

คRาเฉล่ียรวม 4 ดี 

จากตารางท่ี 6-7 เม่ือพิจารณาด@านการใช@งานท่ัวไป ความพึงพอใจอยูRในระดับดี สามารถสรุป

ได@วRา ความสามารถด@านการทำงานและความสามารถของเว็บ อยูRในระดับดี 
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ส>วนท่ี 2-2 ด7านการทำงานและความสามารถของเว็บ 

ตารางท่ี 6-8 ตารางสรุปผลการประเมินด@านการทำงานและความสามารถของเว็บประเมินโดยผู@ใช@งาน

ท่ัวไป 

หัวข@อการประเมิน ฐานนิยม ระดับความพึงพอใจ 

2.1 ความสามารถในการแสดงรายละเอียดข@อมูล 4 ดี 

2.2 ความสามาถในการจัดการข@อมูล 4 ดี 

2.3 ความสามารถในการดูภาพรวมการสRงพัสดุ 4 ดี 

2.4 ความสามารถในการทำงานราบร่ืนได@ผลลัพทE

ตามต@องการ 

5 ดีมาก 

2.5 ความสามารถในการตรวจสอบสถานะพัสดุ 4 ดี 

คRาเฉล่ียรวม 4.2 ดี 

จากตารางท่ี 6-8 เม่ือพิจารณาความสามารถด@านการทำงานและความสามารถของเว็บ ความ

พึงพอใจอยูRในระดับดี สามารถสรุปได@วRา ความสามารถด@านการทำงานและความสามารถของเว็บ อยูR

ในระดับดี 

 

ส>วนท่ี 2-3 ด7านภาพรวมของระบบ 

ตารางท่ี 6-9 ตารางสรุปผลการประเมินด@านภาพรวมของระบบ ประเมินโดยผู@ใช@งานท่ัวไป 

หัวข@อการประเมิน ฐานนิยม ระดับความพึงพอใจ 

3.1 ระบบได@ชRวยให@การสRงพัสดุสะดวกและงRาย

มากย่ิงข้ึน 

3 ปานกลาง 

3.2 ความสามารถในการแสดงข@อมูลโดยภาพรวม

ของเว็บไซตE 

3 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใช@เว็บติดตามสถานะ

พัสดุ 

3 ปานกลาง 

คRาเฉล่ียรวม 3 ปานกลาง 

จากตาราง 6-9 เม่ือพิจารณาด@านภาพรวมของระบบ ความพึงพอใจอยูRในระดับดี สามารถ

สรุปได@วRา ความสามารถด@านการทำงานและความสามารถของเว็บ อยูRในระดับปานกลาง 
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6.2 สรุปผลการดำเนินงาน 

ผลการวิเคราะหEข@อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู@เช่ียวชาญท่ัวไป พบวRา  

ด7านการใช7งานท่ัวไป ผู@เช่ียวชาญได@ประเมินตRอเน้ือหาเว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงิน

ปลายทาง อยูRในระดับดี ความพึงพอใจท่ีมีระดับฐานนิยมสูงสุด คือ ความเหมาะสมของการจัดวาง

องคEประกอบของเว็บ ความงRายในการใช@งานเว็บ ความเหมาะสมของข@อความท่ีมีการส่ือความหมายดี 

ความสวยงามโดยรวมของเว็บ รูปแบบการจัดวางโดยรวมของเว็บ ซ่ึงมีระดับฐานนิยมเทRากัน  

ด7านการทำงานและความสามารถของท่ัวไป ผู@ใช@เช่ียวชาญได@ประเมินตRอเน้ือหาเว็บแอปพลิเค

ชันติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง อยูRในระดับดี ความพึงพอใจท่ีมีระดับฐานนิยมสูงสุด คือ เว็บ

ความสามารถในการดูภาพรวมการสRงพัสดุ 

ด7านภาพรวมของระบบท่ัวไป ผู@ใช@เช่ียวชาญได@ประเมินตRอเน้ือหาเว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุ

เก็บเงินปลายทาง อยูRในระดับปานกลาง ความพึงพอใจท่ีมีระดับฐานนิยมสูงสุด คือ ระบบได@ชRวยให@

การสRงพัสดุสะดวกและงRายมากย่ิงข้ึนและความสามารถในการแสดงข@อมูลโดยภาพรวมของเว็บไซตE 

และ ความพึงพอใจในการใช@เว็บติดตามสถานะพัสดุ 

ด7านจัดการข7อมูลส>วนของผู7ดูแลระบบ ผู@ใช@งานเช่ียวชาญได@ประเมินตRอเน้ือหาเว็บแอปพลิเคชัน

ติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง อยูRในระดับปานกลาง ความพึงพอใจท่ีมีระดับฐานนิยมสูงสุด คือ แสดง

ข@อมูลของสมาชิกได@ถูกต@อง 

 

ผลการวิเคราะหEข@อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู@ใช@งานท่ัวไป พบวRา  

ด7านการใช7งานท่ัวไป ผู@ใช@งานท่ัวไปได@ประเมินตRอเน้ือหาเว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงิน

ปลายทาง อยูRในระดับดี ความพึงพอใจท่ีมีระดับฐานนิยมสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเมนูและ

รูปแบบตัวอักษร ความเหมาะสมของการจัดวางองคEประกอบของเว็บ ความงRายในการใช@งานเว็บ 

ความเหมาะสมของข@อความท่ีมีการส่ือความหมายดี ความสวยงามโดยรวมของเว็บ รูปแบบการจัดวาง

โดยรวมของเว็บ ซ่ึงมีระดับฐานนิยมเทRากัน  

ด7านการทำงานและความสามารถของท่ัวไป ผู@ใช@งานท่ัวไปได@ประเมินตRอเน้ือหาเว็บแอปพลิเค

ชันติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง อยูRในระดับดี ความพึงพอใจท่ีมีระดับฐานนิยมสูงสุด คือ เว็บ

ความสามารถในการดูภาพรวมการสRงพัสดุ 
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ด7านภาพรวมของระบบท่ัวไป ผู@ใช@งานท่ัวไปได@ประเมินตRอเน้ือหาเว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุ

เก็บเงินปลายทาง อยูRในระดับปานกลาง ความพึงพอใจท่ีมีระดับฐานนิยมสูงสุด คือ ความสามารถใน

การทำงานราบร่ืนได@ผลลัพทEตามต@องการ 

6.3 ข7อเสนอแนะ  

จากข@อเสนอแนะของผู@เช่ียวชาญเปQนผู@ประเมิน พบวRา 

1. ควรมีการแจ@งเตือนสถานะพัสดุ 

 2. ควรมีฟ�ลเตอรEเลือกวันท่ี และเวลาเพ่ือค@นหาได@ 

3. ควรมีข@อมูลลูกค@าท่ีมากกวRาน้ี 

4. ควรมีการ Export ข@อมูลลูกค@าได@ 

5. ควรมีการทำเคร่ืองหมาย Favorite เลขพัสดุเพ่ือสะดวกในการติดตาม 

 

จากข@อเสนอแนะของผู@ใช@งานท่ัวไปเปQนผู@ประเมิน พบวRา 

ควรมีคำแนะนำการใช@งานหลังสมัครสมาชิกในการเข@าสูRระบบคร้ังแรก 

 

6.4 ข7อจำกัด  

 ข@อจำกัดในเร่ืองของ Bandwidth  
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ภาคผนวก ก 

คู*มือการติดตั้งโปรแกรม 
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คู$มือการติดต้ังโปรแกรม  Xampp 

การติดต้ังโปรแกรม Xampp มีข้ันตอนดังต$อไปน้ี 

1. ดาวน*โหลดโปรแกรม Xampp มาติดตั้งที่เครื่องไดDท่ี https://www.apachefriends.org    มี

ประเภทใหDเลือก 3 ประเภทเพื่อใหDรองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร*  มีทั้ง Xampp for Windows , 

Xampp for Linux และ Xampp for OS X ดังรูปท่ี ก-1 

 
รูปท่ี ก-1  หนDาเว็บไซต*ในการดาวน*โหลดโปรแกรม Xampp 
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2. เม่ือดาวน*โหลดโปรแกรมเรียบรDอยแลDว กด Next เพ่ือทำการติดต้ังโปรแกรมเคร่ือง ดังรูป ก-2 

                        รูปท่ี ก-2 หนDาแรกในการติดต้ังโปรแกรม  
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3. เมื่อกด Next จากหนDาที่แลDวจะเปjนหนDาตkางใหDเลือกสkวนประกอบของโปรแกรม สามารถกด 

Next ไปยังข้ันตอนตkอไปไดDเลย ดังรูป ก-3 

 
รูปท่ี ก-3 หนDาเลือกสkวนประกอบของโปรแกรม 

 

4. หนDาในการเลือกพ้ืนท่ีและโฟลเดอร*ในการติดต้ังโปรแกรม ดังรูป ก-4 

 

 
รูปท่ี ก-4 หนDาเลือกโฟลเดอร*ในการติดต้ังโปรแกรม 
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5. หนDาในการเลือก Add-on สามารถกด Next ดังรูป ก-5 

 

 
รูปท่ี ก-5  หนDา Add-on สำหรับการติดต้ัง CMS 

 

6. หนDาน้ีเขDาสูkข้ันตอนในการติดต้ังโปรแกรมลงเคร่ือง สามารถกด Next เพ่ือติดต้ังโปรแกรม ดังรูป 

ก-6 

 

 
รูปท่ี ก-6 หนDายืนยันการติดต้ังโปรแกรม 
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7. รอจนกวkาโปรแกรมจะติดต้ังเสร็จ ดังรูป ก-7 

 

 
รูปท่ี ก-7 หนDาแสดงสถานะการติดต้ัง 

 

8. เม่ือทำการติดต้ังเสร็จส้ิน สามารถกด Finish ดังรูป ก-8 

 

 
รูปท่ี ก-8 หนDาเสร็จส้ินการติดต้ังโปรแกรม 
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9. หนDาหลักของโปรแกรมใหDกด Start ท่ี Apache และ MySQL ดังรูป ก-9 

 

 
รูปท่ี ก-9  หนDาแรกในการใชDงานโปรแกรม 
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10. หลังจากน้ันเป|ดบราวเซอร*  ใหDพิมพ* localhost หรือ 127.0.0.1 หรือ IP Address ของ 

เคร่ืองก็ไดD  หลังจากน้ันใหDเลือกภาษา ดังรูป ก-10  

 

 
รูปท่ี ก-10  หนDาเว็บไซต*ในการเลือกภาษา 
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11. เม่ือเลือกภาษาเสร็จแลDวจะเขDาสูkหนDาหลัก ใหDเลือก phpMyAdmin ดังรูป ก-11 

 

 
รูปท่ี ก-11 หนDาหลักของ localhost 
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12. เม่ือเขDาสูkหนDา phpMyAdmin จะพบฐานขDอมูลซ่ึงสามารถสรDางฐานขDอมูลเพ่ือใชDงาน ดังรูป ก-12 

 

 
รูปท่ี ก-12 หนDาแสดงฐานขDอมูลใน phpMyAdmin 
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คู$มือการติดต้ังโปรแกรม Sublime Text 

 

การติดต้ัง  Sublime Text มีข้ันตอนดังต$อไปน้ี 

1. เขDาไปดาวน*โหลดโปรแกรม Sublime Text ไดDที่ https://www.sublimetext.com/3      มี

ประเภทเวอร*ชันใหDเลือกเพ่ือใหDรองรับสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร*  มีท้ัง OS X, Windows, Linux 

และเลือกดาวน*โหลดเวอร*ชันท่ีเหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ ดังรูป ก-13 

 

 
รูปท่ี ก-13 หนDาเว็บไซต*ในการดาวน*โหลดโปรแกรม Sublime Text 

 

2. เม่ือดาวน*โหลดเสร็จแลDวใหDเป|ดไฟล*และกด Run ดังรูป ก-14 

 

 
รูปท่ี ก-14 หนDาแรกเม่ือดาวน*โหลดไฟล*ติดต้ังโปรแกรมเสร็จ 
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3. เม่ือ Run เสร็จแลDวจะแสดงหนDาการติดต้ังโปรแกรม Sublime Text ใหDกด Next ดังรูป ก-15 

 

 
รูปท่ี ก-15 หนDาแรกการติดต้ังโปรแกรม Sublime Text 

 

4. เลือกโฟลเดอร*ในการจัดเก็บและกด Next เพ่ือติดต้ัง ดังรูป ก-16 

 

 
รูปท่ี ก-16 หนDาเลือกโฟลเดอร*ในการติดต้ังโปรแกรม 
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5.  หนDาแสดงโฟลเดอร*ท่ีเราจัดเก็บและจากน้ันใหDกด Install ดังรูป ก-17 

 

 
รูปท่ี ก-17 หนDาการติดต้ัง Install 

 

6. เม่ือ Install เสร็จแลDวใหDกด Finish ดังรูป ก-18 

 

 
รูปท่ี ก-18 หนDาการติดต้ังโปรแกรมเสร็จส้ิน  
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7. เม่ือเป|ดโปรแกรมข้ึนจะแสดงหนDาแรกของโปรแกรม ดังรูป ก-19 

 
รูปท่ี ก-19 หนDาแรกของโปรแกรม 
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คู+มือการใช2งาน 
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เว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง 

 เป'นระบบติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง โดยจะแบ>งออกเป'น 1 ส>วนคือ 1. ส>วนของผูHใชHงาน 

ไดHแก> หนHาสมัครสมาชิก หนHาเขHาสู>ระบบ หนHาแรกหลังเขHาสู>ระบบ หนHาพัสดุของฉัน หนHาเพ่ิมพัสดุแบบที

ละรายการ หนHาเพ่ิมพัสดุแบบหลายรายการ หนHาพัสดุเขHาระบบ หนHาพัสดุอยู>ระหว>างขนส>ง หนHาพัสดุ

กำลังนำส>ง หนHาพัสดุนำส>งสำเร็จ หนHาพัสดุนำส>งไม>สำเร็จ หนHาภาพรวม หนHาวิเคราะหR ตามดังภาพ

ต>อไปน้ี 

1.1 การสมัครสมาชิก 

 

รูปท่ี ข-1 หนHาสมัครสมาชิก 

จากรูปท่ี ข-1 ส>วนท่ีผูHใชHงานของระบบตHองทำการสมัครสมาชิกก>อนใชHงานระบบติดตามพัสดุ โดย

กรอกขHอมูลของผูHใชHงาน 
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1.2 การเขHาสู>ระบบ 

 

รูปท่ี ข-2 หนHาเขHาสู>ระบบ 

จากรูป ข-2 ในการใชHงานระบบคร้ังแรกผูHใชHงานตHองทำการสมัครสมาชิกก>อนเขHาสู>ระบบ 

1.3 หนHาแรกของผูHใชHงาน 

 

รูปท่ี ข-3 หนHาแรกเม่ือเขHาสู>ระบบ 

จากรูป ข-3 ผูHใชHงานสามารถดูภาพรวมของการส>งพัสดุไดHท้ังหมด โดยจะแนกตามสถานะของพัสดุ  
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1.4 หนHาพัสดุของฉัน 

 

รูปท่ี ข-4 หนHาจัดการพัสดุของผูHใชHงาน 

จากรูป ข-4 ผูHใชHงานสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุไดH โดยการคHนหาตามเลขพัสดุ บริษัทขนส>ง 

ช่ือผูHรับ และสถานะ ตามความตHองการของผูHใชHงาน 
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1.5 หนHาเพ่ิมพัสดุแบบทีละรายการ 

 

รูปท่ี ข-5 หนHาเพ่ิมพัสดุเขHาระบบแบบทีละรายการ 

จากรูป ข-5 ผูHใชHงานสามารถเพ่ิมพัสดุเขHาระบบโดยการกรอกเลขพัสดุ และเลือกบริษัทขนส>ง ทีละ

รายการ 
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1.6 หนHาเพ่ิมพัสดุแบบหลายรายการ 

 

รูปท่ี ข-6 หนHาเพ่ิมพัสดุเขHาระบบแบบหลายรายการ 

จากรูป ข-6 ผูHใชHงานสามารถเพ่ิมพัสดุเขHาระบบไดHหลายรายการโดยนำเขHาจากไฟลR Excel 
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1.7 หนHาพัสดุเขHาระบบ

 

รูปท่ี ข-7 หนHาจัดการและตรวจสอบสถานะพัสดุเขHาระบบ 

จากรูป ข-7 ผูHใชHงานสามารถจัดการและตรวจสอบท่ีมีสถานะพัสดุเขHาระบบ โดยจะอัพเดท

สถานะปcจจุบันทันทีหลังกดปุdมรีเฟรช 
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1.8 หนHาพัสดุอยู>ระหว>างขนส>ง

 

รูปท่ี ข-8 หนHาจัดการและตรวจสอบสถานะพัสดุอยู>ระหว>างขนส>ง 

จากรูป ข-8 ผูHใชHงานสามารถจัดการและตรวจสอบท่ีมีสถานะพัสดุอยู>ระหว>างขนส>ง โดยจะอัพเดท

สถานะปcจจุบันทันทีหลังกดปุdมรีเฟรช 
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1.9 หนHาพัสดุกำลังนำส>ง

 

รูปท่ี ข-9 หนHาจัดการและตรวจสอบสถานะพัสดุกำลังนำส>ง 

จากรูป ข-9 ผูHใชHงานสามารถจัดการและตรวจสอบท่ีมีสถานะพัสดุกำลังนำส>ง โดยจะอัพเดท

สถานะปcจจุบันทันทีหลังกดปุdมรีเฟรช 
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1.10 หนHาพัสดุนำส>งสำเร็จ

 

รูปท่ี ข-10 หนHาจัดการและตรวจสอบสถานะพัสดุนำส>งสำเร็จ 

จากรูป ข-10 ผูHใชHงานสามารถจัดการและตรวจสอบท่ีมีสถานะพัสดุนำส>งสำเร็จ โดยจะอัพเดท

สถานะปcจจุบันทันทีหลังกดปุdมรีเฟรช 
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1.11 หนHาพัสดุนำส>งไม>สำเร็จ

 

รูปท่ี ข-11 หนHาจัดการและตรวจสอบสถานะพัสดุนำส>งไม>สำเร็จ 

จากรูป ข-11 ผูHใชHงานสามารถจัดการและตรวจสอบท่ีมีสถานะพัสดุนำส>งไม>สำเร็จ โดยจะอัพเดท

สถานะปcจจุบันทันทีหลังกดปุdมรีเฟรช 
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1.12 หนHาภาพรวม

 

รูปท่ี ข-12 หนHาภาพรวมของสถานะพัสดุท้ังหมด 

จากรูป ข-12 ผูHใชHงานสามารถตรวจสอบภาพรวมของการส>งพัสดุท้ังหมด โดยจะอัพเดท

สถานะปcจจุบันทันทีหลังกดปุdมรีเฟรช 
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1.13 หนHาวิเคราะหR

 

รูปท่ี ข-13 หนHาวิเคราะหRขHอมูล 

จากรูป ข-13 ผูHใชHงานสามารถดูกราฟและรายช่ือจังหวัดปลายทาง โดยระบบจะนับจากพัสดุท่ีมี

สถานะนำส>งสำเร็จเท>าน้ัน และสามารถนำขHอมูลส>วนน้ีไปส>งเสริมการขายไดH 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินสำหรับผู6ใช6ระบบ 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการใช5งานสำหรับผู5ใช5งานเว็บไซต@ 

ระบบการติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง 
 

คำช้ีแจง แบบประเมินความพึงพอใจในการใช8ระบบ ประกอบด8วย  3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข8อมูลท่ัวไป (ผู8ใช8งานท่ัวไป) 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช8ระบบ (ผู8ใช8งานท่ัวไป) 

ตอนท่ี 3 ข8อมูลท่ัวไป (ผู8เช่ียวชาญ) 

ตอนท่ี 4 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช8ระบบ (ผู8เช่ียวชาญ) 

ตอนท่ี 5 ข8อเสนอแนะ 

โปรดทำเครื่องหมายถูกต8องลงในชTองวTางที่ตรงกับข8อมูลและความคิดเห็นของผู8ตอบแบบประเมินซ่ึง

เกณฑYการตัดสินแบTงออกเปZน 5 ระดับจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังน้ี 

ระดับท่ี 5 หมายถึง ดีมาก 

ระดับท่ี 4 หมายถึง ดี 

ระดับท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดับท่ี 2 หมายถึง พอใช8 

ระดับท่ี 1 หมายถึง ปรับปรุง 

ตอนท่ี 1 : ข8อมูลท่ัวไป 

1. เพศ        ชาย           หญิง 

2. อายุ        อายุ 21-30 ปa         อายุ 31-35 ปa           อายุ 36-40 ปa                                     

อายุมากกวTา 40 ปa 

          3. ระดับการศึกษา          

        ปวช.          ปวส.          ปริญญาตรี            ปริญญาโท                                                    

                           ปริญญาเอก              อ่ืน.ๆโปรดระบุ 

4. อาชีพ      นักเรียน-นักศึกษา       ข8าราชการ        ธุรกิจสTวนตัว      

                 ลูกจ8าง                    อ่ืน.ๆ 
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ตอนท่ี 2 : แบบประเมินความพึงพอใจในการใช5ระบบ (ผู5ใช5งานท่ัวไป) 

ตารางท่ี ค-1 ตารางแบบประเมินความพึงพอใจของผู8ใช8งานท่ัวไป 

 

หัวข8อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

พอใช8 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

สOวนของด5านการใช5งานท่ัวไป   

  1. ความเหมาะสมของเมนูและ

รูปแบบตัวอักษร 

     

    2. ความเหมาะสมของ การจัดวาง

องคYประกอบของเว็บ 

     

   3. ความงTายในการใช8งานเว็บ      

   4. ความเหมาะสมของข8อความที ่มี

การส่ือความหมายดี 

     

   5. ความสวยงามโดยรวมของเว็บ      

   6. รูปแบบการจัดวางรูปภาพ ข8อมูลมี

ความสวยงามและชัดเจน 

     

ด5านการทำงานและความสามารถของเว็บ 

   1. ความสามารถในการแสดง

รายละเอียดข8อมูล 

     

   2. ความสามารถในการจัดการข8อมูล      

3. ความสามารถในการดูภาพรวม

ของการสTงพัสดุ 

     

   4. การทำงานราบร่ืนได8ผลลัพทYของ

พัสดุตามต8องการ 
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ตารางท่ี ค-1 ตารางแบบประเมินความพึงพอใจของผู8ใช8งานท่ัวไป (ตTอ) 

ด5านภาพรวมของระบบ 

 

หัวข8อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(5) 

ด ี

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช4 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

   1. ระบบได8ชTวยให8การสTงพัสดุสะดวก

และงTายมากย่ิงข้ึน 

     

   2. ความสามารถในการแสดงข8อมูล

โดยภาพรวมของเว็บไซตY 

     

   3. ความพึงพอใจในการใช8เว็บ

ติดตามสถานะพัสดุ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

ตอนท่ี 3 : ข5อมูลท่ัวไป (ผู5เช่ียวชาญ) 

1. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................................... 

2. ตำแหนTง ........................................................................................................................................... 

3. เพศ        ชาย            หญิง 

4. อายุ        อายุ 21-30 ปa           อายุ 31-35 ปa          อายุ 36-40 ปa         อายุมากกวTา 40 ปa 

5. ระดับการศึกษา        ปวช.        ปวส.          ปริญญาตรี          ปริญญาโท                                                    

                              ปริญญาเอก          อ่ืน.ๆ โปรดระบุ 

6. อาชีพ      นักเรียน-นักศึกษา           ข8าราชการ            ธุรกิจสTวนตัว      

      ลูกจ8าง           อ่ืน.ๆ 

7. ประสบการณYในการทำงาน           

                น8อยกวTา 1 ปa             1-3 ปa             4-5 ปa            มากกวTา5 ปa 
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                 ตอนท่ี 4 : แบบประเมินความพึงพอใจในการใช5ระบบ (ผู5เช่ียวชาญ) 

ตารางท่ี ค-2 ตารางแบบประเมินความพึงพอใจในการใช8ระบบ (ผู8เช่ียวชาญ) 

 

หัวข8อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(5) 

ด ี

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

พอใช4 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

สOวนของด5านการใช5งานท่ัวไป   

         1. ความเหมาะสมของเมนูและรูปแบบ       

ตัวอักษร 

     

2. ความเหมาะสมของการจัดวาง 

องคYประกอบของเว็บ 

     

    3. ความงTายในการใช8งานเว็บ      

    4. ความเหมาะสมของข8อความท่ีมีการ     

ส่ือความหมายดี 

     

5. ความสวยงามโดยรวมของเว็บ      

6. รูปแบบการจัดวางรูปภาพ ข8อมูลมี

ความสวยงามและชัดเจน 

     

ด5านการทำงานและความสามารถของเว็บ 

1. ความสามารถในการแสดง

รายละเอียดข8อมูล 
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ตารางท่ี ค-2 ตารางแบบประเมินความพึงพอใจในการใช8ระบบ (ผู8เช่ียวชาญ) (ตTอ) 

 ระดับความพึงพอใจ 

 
ดีมาก 

(5) 
ด ี

(4) 
ปาน

กลาง 

(3) 

พอใช4 

(2) 
ปรับปรุง 

(1) 

2. ความสามารถในการจัดการข8อมูล      

3. ความสามารถในการดูภาพรวมการ

สTงพัสดุ 

     

4. ความสามารถในการทำงานราบร่ืน

ได8ผลลัพทYตามต8องการ 

     

5. ความสามารถในการตรวจสอบ

สถานะพัสดุ 

     

ด5านภาพรวมของระบบ 

1. ระบบได8ชTวยให8การสTงพัสดุสะดวก

และงTายมากย่ิงข้ึน 

     

2. ความสามารถในการแสดงข8อมูลโดย

ภาพรวมของเว็บไซตY 

     

3. ความพึงพอใจในการใช8เว็บติดตาม

สถานะพัสดุ 

     

ด5านการจัดการข5อมูลสOวนของผู5ดูแลระบบ 

1. ความเหมาะสมของร ูปแบบการ

แสดงผล 

     

2. ความสามารถในการจัดการข8อมูล

ตTาง.ๆ เพ่ิม ลบ แก8ไข 

     

3. ความถูกต8องของระบบการจัดการ

ข8อมูลและการแสดงผล 

     

4. แสดงข8อมูลของสมาชิกและข8อมูล

สินค8าได8ถูกต8อง 

     

                           

หัวข8อการประเมิน 
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ตอนท่ี 5 : ข5อเสนอแนะ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

แผนธุรกิจ 
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แบบฟอร'มสรุปแผนธุรกิจ 

1. สรุปความเป4นของธุรกิจ 

  ช่ือเจ*าของธุรกิจ : นาย อภิวัฒน/ ฮะสมบุญ 
 ช่ือเจ*าของกิจการ : เว็บไซต/ติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง(iCOD) 

  ท่ีต้ังของสถานท่ีประกอบการ : 43/721 หมูO8 ซอย5/11 หมูOบRานปากเกร็ดวิลเล็จ  

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ประเภทสินค*า/บริการ/ตราผลิตภัณฑF : บริการดRานสOงเสริมธุรกิจ 

  มูลเหตุแรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจท่ีทำให*ประกอบธุรกิจ(เหตุผลและสิ่งจูงใจ ประโยชน8ที่

ได=รับ) 

  การซื ้อ-ขายสินคRาออนไลน/ไดRรับความนิยมมากขึ ้น และเกิดเป_นการแขOงขัน นอกจาก

โปรโมชั่นและราคาที่แขOงขันไดRจะชOวยเรียกความสนใจจากลูกคRา อีกปdจจัยสำคัญที่มีผลตOอการ

ตัดสินใจซื้อสินคRาของลูกคRา นั่นคือความนOาเชื่อถือของผูRขาย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจ

ขนาดเล็ก ลูกคRาอาจไมOมั่นใจในคุณภาพของสินคRาและการจัดสOงสินคRาไดR นอกจากโปรโมชั่น การ

รับประกันสินคRา การติดตOอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วแลRว ธุรกิจยังตRองการกลยุทธ/ดี เพื่อสรRางความ

นOาเชื่อถือและความมั่นใจใหRกับลูกคRา กลยุทธ/ที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ/หนึ่ง คือ บริการสOงของเก็บเงิน

ปลายทาง หรือ COD บริการสOงของเก็บเงินปลายทาง หรือ Cash on Delivery คือบริการจัดสOงสินคRา

หรือพัสดุที่ลูกคRาจะชำระเงินเมื่อสินคRาจัดสOงถึงมือเทOานั้น จึงชOวยเพิ่มโอกาสในการขายไดRเป_นอยOางดี 

อยOางไรก็ตามปdญหาในปdจจุบันของการตรวจสอบพัสดุที่มีสถานะการเก็บเงินปลายทางนั้น ที่ผูRสOงไมO

สามารถติดตามสถานะการเก็บเงินปลายทางของบริษัทขนสOงไดRอยOางทั ่วถึง ซึ ่งอาจจะทำใหR

ผูRประกอบการขายสินคRาทางออนไลน/กังวลเกี่ยวกับการเก็บเงินปลายทางไดR ไมOวOาจะเป_นเรื่อง การ

ติดตามพัสดุ การไดRรับยอดเงินจากการเก็บเงินปลายทางครบ หรือพัสดุชิ้นไหนบRางที่เจอปdญหาในการ

ขนสOง  
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 แนวคิดและความเปOนไปได*ในการดำเนินธุรกิจ 

จากปdญหาของการสOงพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง ผูRจัดทำจึงริเริ่มความคิดและจัดทำระบบ

เว็บตรวจเช็คสถานะคืนเงินของพัสดุเก็บเงินปลายทาง โดยการนำขRอมูลเลขพัสดุหลังจากไดRรับมาจาก

บริษัทขนสOงเขRาสูOระบบของเว็บไซต/ซึ่งไดRเชื่อมตOอกับระบบ API บริษัทขนสOง ตOอมาระบบของเว็บไซต/

จะติดตามสถานะพัสดุชิ้นนั้นและคอยจำแนกสถานะพัสดุชิ้นนั้น ยกตัวอยOาง จำนวนสถานะนำสOงพัสดุ

ชิ้นนั้นสำเร็จ จำนวนสถานะพัสดุรอการนำสOง รวมไปถึงจำนวนเงินที่ไดRรับ และจำนวนเงินที่คาดวOาจะ

ไดRจากการเก็บเงินปลายทาง หรือจำนวนสถานะพัสดุมีปdญหา หากในระบบมีพัสดุสถานะการนำสOงที่มี

ปdญหา ผูRใชRงานระบบสามารถติดตOอกับบริษัทขนสOงไดRโดยเร็ว สามารถแกRไขปdญหาพัสดุชิ้นไดRนั้นทันที 

เพื่อลดจำนวนปริมาณพัสดุตีกลับ เพราะเรื่องของพัสดุตีกลับนั้น เป_นปdญหาที่สOงผลกระทบตOอธุรกิจ

มาก ไมOวOาจะเป_นเรื่องของเงินคOาสOงพัสดุที่เสียใหRกับบริษัทขนสOง ทำใหRธุรกิจมีผลประกอบการกำไรลด

นRอยลง รวมไปถึงการเสียเวลา และเสียโอกาสในขายสินคRา 

2. วิเคราะหFสถานการณF (SWOT) 

    2.1 จุดแข็ง (ปYจจัยภายในองคFกรท่ีทำให*กิจการมีความได*เปรียบคู[แข[ง) 

 1. ลดปdญหาของพัสดุตีกลับ ใหRกับผูRใชRงาน(ธุรกิจขายสินคRาออนไลน/) 

 2. รับรูRถึงปdญหาการสOงจริง เพราะผูRพัฒนามีประสบการณ/ และทราบถึงปdญหา 

 3. ฟdงผูRใชRงานอยูOเสมอ เพ่ือพัฒนาและอัพเดทระบบตามการใชRงานในปdจจุบัน 

    2.2 จุดอ[อน (ปYจจัยภายในองคFกรท่ีทำให*กิจการเสียเปรียบคู[แข[ง) 

  1. ยังไมOสามารถเช่ือมตOอเขRากับ ระบบจัดการสินคRาของผูRใชRงานไดR 

 2. ความม่ันใจของผูRใชRงานใหมO วOาจะลดปdญหาของพัสดุตีกลับไดRจริงหรือไมO 

     2.3 โอกาส (ปYจจัยภายนอกท่ีจะส[งเสริมหรือสนับสนุนให*กิจการเติบโตได*ในอนาคต) 

  1. การเติบโตของธุรกิจขายสินคRาออนไลน/ท่ีเพ่ิมข้ึนรดวเร็ว 

  2. รูปแบบการสOงพัสดุเก็บเงินปลายทางเพ่ิมมากข้ึนในหลายธุรกิจ 

  3. เขRารOวมพาร/ทเนอร/ กับธุรกิจระบบจัดการสินคRา 
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2.4 อุปสรรค (ปYจจัยภายนอกท่ีจะทำให*ธุรกิจไม[รุ[งเรือง เติบโตช*า เปOนอุปสรรคต[อการดำเนิน

ธุรกิจ) 

  1. บริษัทขนสOงพัสดุ สรRางระบบชOวยจัดการปdญหาพัสดุตีกลับใหRกับผูRใชRงาน อาจจะสOงผลใหR

ผูRใชRงานในเว็บไซต/ลดนRอยลง 

  2. ปdจจัยทางดRานเศรษฐกิจท่ีทำใหRผูRบริโภคซ้ือของออนไลน/นRอยลง ทำใหRผูRใชRงานมียอดขายท่ี

ลดนRอยลง และสOงผลถึงการสOงพัสดุท่ีนRอยลง 

4. แผนจัดการด*านโครงสร*างองคFกร และทรัพยากรบุคคล (Management Plan ) 

 โครงสร*างองคFกร (แสดงแผนภูมิองคFกร และระบุช่ือ หน*าท่ีความรับผิดชอบของแต[ละ

บุคคลตามแผนภูมิ) 

 
รูปท่ี ง-1 แผนผังดRานโครงสรRางองค/กร 

  จากรูป ง-1 แสดงถึงแผนผังดRานโครงสรRางองค/กร 
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หน*าท่ีความรับผิดชอบ 

 1.กกคณะกรรมการบริษัท หนRาท่ี : อำนาจสูงสุดในการลงมติเห็นชอบในการดำเนินงาน 

 2.กกคณะกรรมการบริหาร หนRาท่ี : บริหารแนวทางของบริษัท หรือโครงการตOาง ๆ 

 3.กกคณะกรรมการตรวจสอบ หนRาท่ี : บริหารจัดการตรวจสอบการทำงานทุกฝ�ายในบริษัท 

 4.กกกรรมการผูRจัดการ หนRาท่ี : วางแผนช้ีแจง และควบคุมฝ�ายงานตOาง ๆ 

  5.กกฝ�ายตรวจสอบ หนRาท่ี : จัดการตรวจสอบการทำงานฝ�ายงานในบริษัท 

  6.กกฝ�ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หนRาท่ี : พัฒนาระบบโปรแกรม เว็บไซต/แอปพลิเคชัน  

 7.กกฝ�ายลูกคRาสัมพันธ/ หนRาท่ี : ดูแล และบริการลูกคRาหลังการขาย 

 8.กกฝ�ายกำกับปฎิบัติงาน หนRาท่ี : กำกับงานในฝ�ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9.กกสำนักทรัพยากรสOวนบุคคล หนRาท่ี : ดูแลจัดการพนักงาน และประสานงาน 

 10.กฝ�ายวางแผนธุรกิจ หนRาท่ี : วางแผนทิศทางการเติบโตของธุรกิจแตOละโครงการ 

 11.กฝ�ายการตลาด หนRาท่ี : วางแผนเก่ียวกับการตลาด 

 12.กฝ�ายพันธมิตร หนRาท่ี : ประสานงานระหวOางบริษัทพันธมิตร 

 13.กฝ�ายพัฒนาผลิตภัณฑ/ หนRาท่ี : วางแผนคิดคRนพัฒนาตัวสินคRา หรือบริการ 

 14.กฝ�ายบัญชี หนRาท่ี : ดูแลเร่ือง บัญชีการเงินภายในบริษัท 

 15.กฝ�ายธุรการ หนRาท่ี : ดูแลเร่ือง เอกสารภายในและนอกบริษัท 

 16.กฝ�ายบริหารความเส่ียง หนRาท่ี : ประเมินความเส่ียงในเร่ือง งบประมาณแตOละโครงการ 
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ตาราง ง-1 ข้ันตอนการปฎิบัติงาน 

ข้ันตอนในการ

ปฎิบัติงาน 

เดือน 
ผู*รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ข้ันวางแผน 

 1. ศึกษาโอกาศ

แนวทาง 

 2. ประชุมเสนอ

แนวทาง 

 3. สรุปการประชุม 

            คณะกรรมการ

บริหาร 

และ

คณะกรรมการ

บริษัท 

ข้ันเตรียม 

 1. แบOงสายงาน 

 2. วางแผนโครงสรRาง 

 3. วางแผนการตลาด 

 3. ประเมินความเส่ียง 

            กรรมการ

ผูRจัดการ 

ฝ�ายวางแผน

ธุรกิจ 

ฝ�ายการตลาด 

ฝ�ายบริหารความ

เส่ียง 

ข้ันดำเนินการ 

 1. ออกแบบ และ

พัฒนาผลิตภัณฑ/ 

            ฝ�ายพัฒนา

ผลิตภัณฑ/ และ

ฝ�ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้ันประเมินผล 

 1. รวบรวมขRอมูลการ

ขาย 

 2. นำเสนอผลสรุป 

            ฝ�ายการตลาด 

กรรมการ

ผูRจัดการ 
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 รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีนำมาใช*ในโครงงาน     

  การนำระบบ API เขRามาชOวยในเรื่องของรับสOงขRอมูลระหวOางบริษัท รวมไปถึงการเก็บขRอมูล

ลูกคRาของผูRใชRงาน เพ่ือนำไปตOอยอดสOงเสริมธุรกิจของผูRใชRงานในเร่ืองการตลาด โดยใชRขRอมูลของลูกคRา

ขับเคล่ือนธุรกิจ 
 

ประเมินปYจจัยความสำเร็จ และปYจจัยความล*มเหลวท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ประเมินป(จจัยท่ีส0งผลต0อความสำเร็จของธุรกิจ 

  1. แกRปdญหาคOาพัสดุตีกลับใหRผูRใชRงานไดRจริง 

  2. ธุรกิจอยูOในชOวงเวลาท่ี การขายสินคRาออนไลน/กำลังเติบโต 

  3. ฟdงก/ช่ันการทำงานท่ีผูRใชRงานสามารถไปตOอยอดสOงเสริมธุรกิจ 

 4. ปdญหาของผูRใชRงานท่ียังไมOไดRรับการแกRไข 

ประเมินป(จจัยความล?มเหลวท่ีอาจจะเกิดข้ึน และส0งผลต0อธุรกิจ 

 1. ปdญหาเศรษฐกิจสOงผลใหRผูRบริโภคซ้ือของออนไลน/นRอยลง 

 2. ความม่ันใจในการใชRบริการของผูRใชRงานใหมO 

 3. บริษัทขนสOง สรRางระบบเพ่ือแกRปdญหาใหRกับผูRใชRงานเอง 

 

ตาราง ง-2 การกำหนดตัวช้ีวัด เพ่ือประเมินตRนแบบกระบวนการทางธุรกิจในโครงงานน้ี ท้ังในเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ตัวบOงช่ือความสำเร็จ ผลการ

วัด 

ความหมาย เกณฑ4 ผลการประเมิน 

1. คOาพัสดุตีกลับ นRอยกวOา 

5,000 

บาท / 

เดือน 

จำนวนเงินค;าพัสดุ

ตีกลับท่ีตCองลดลง 

  

2. ยอดขายสินคCา เพ่ิมข้ึน 

5% 

ยอดขายของสินคCา

ท่ีตCองเพ่ิมข้ึน 
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5. แผนการตลาด (Marketing) 

   5.1 กลุ[มเปtาหมายหลัก /กลุ[มเปtาหมายรอง พร*อมเหตุผล 

 กลุOมเป�าหมายหลัก : ผูRประกอบการธุรกิจขายสินคRาออนไลน/ 

  กลุOมเป�าหมายรอง : เว็บไซต/จัดการสต็อกสินคRาออนไลน/ เหตุผล : สามารถไปเป_นหน่ึงใน 

เคร่ืองมือชOวยใหRผูRประกอบการขายสินคRาออนไลน/ ท่ีใชRเว็บไซต/จัดการ สต็อกสินคRาออนไลน/อยูOแลRว 

เขRาถึงบริการของเราไดRงOายข้ึน 

    5.2 การกำหนดกลยุทธFทางการตลาด 

  กลยุทธFผลิตภัณฑF (Product) 

  การเปรียบเทียบถึงปdญหาของการสOงพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง วOาปdญหาท่ีเกิดข้ึนสOงผลตOอ

การทำธุรกิจมากแคOไหน และทำไมถึงตRองใชRระบบเราเพ่ือแกRไขปdญหาพัสดุตีกลับ 

  กลยุทธFด*านราคา (Price) 

  เปรียบเทียบถึง คOาเสียหายของพัสดุตีกลับ กับราคาท่ีผูRใชRงานไดRใชRระบบเรา ใหRเห็น 

ถึงวOาการปลOอยปละละเลยกับปdญหา มีมูลคOาการเสียหายสูงเทOาไร 

  กลยุทธFช[องทางการจัดจำหน[าย (Place) 

  โปรโมทไปยังแพลตฟอร/มตOาง ๆ ที่ผูRใชRงานลงขายสินคRา ไมOวOาจะเป_น Facebook Instagram 

หรือแพลตฟอร/มอื่น ๆ และสรRางพันธมิตรระหวOางเว็บไซต/ ไมOวOาจะเป_นเว็บไซต/จัดการสต็อกสินคRา

ออนไลน/ เว็บไซต/สOงเสริมธุรกิจ 

  กลยุทธFการส[งเสริมการขาย (Promotion) 

  สำหรับผูRใชRงานใหมO มีการใหRทดลองใชRงานฟรีกOอน เพื่อใหRลูกคRาเห็นผลวOา สามารถแกRปdญหา

พัสดุตีกลับไดRจริง และเสริมฟdงก/ช่ันเก็บขRอมูลของลูกคRาเพ่ือไปตOอยอดใหRกับธุรกิจของผูRใชRงาน 

 

6. แผนการเงิน (Financial Plan) 

   6.1 การวางแผนด*านการเงิน 

   

  เงินลงทุน = 600,000 บาท 

  ผลท่ีคาดว[าจะได*รับต[อเดือน(กำไรข้ันต*น) = 130,000 บาท 

  ผลท่ีคาดว[าจะได*รับต[อป{ = 1,100,000 บาท 

  

 

 



 
 

114 

 

   6.2 ค[าใช*จ[ายในการดำเนินการต[อเดือน 

 

  ค[าเช[าสถานท่ี = 10,000 บาท 

  ค[าแรง (เจ*าของธุรกิจ) = 20,000 บาท 

  ค[าแรง (ลูกจ*าง) = 50,000 บาท 

  ค[าดูแลระบบ(โดยประมาณ) = 2,000 บาท 

  ค[าสาธารณูปโภค (น้ำ,ไฟฟtา,โทรศัพทF) = 1,500 บาท 

  ค[าใช*จ[ายอ่ืน ๆ 1. ค[าโฆษณา = 30,000 บาท 
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รูปแบบงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท 

 

ช่ือกิจการ : เว็บไซต/ติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง(iCOD) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

ตาราง ง-3 งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยF  หน้ีสินและส[วนของเจ*าจอง  

สินทรัพยFหมุนเวียน  หน้ีสินหมุนเวียน  

  เงินสด 90,000   เจRาหน้ี 2,000 

  เงินฝากธนาคาร 510,000 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,000 

  ลูกหน้ี 10,000 หน้ีสินไม[หมุนเวียน  

  คOาโฆษณาจOายลOวงหนRา 30,000   เงินกูR 50,000 

  คOาเชOาสถานท่ี 10,000 รวมหน้ีสินท้ังหมด 52,000 

รวมสินทรัพยFหมุนเวียน 680,000 ส[วนของเจ*าของ  

สินทรัพยFไม[หมุนเวียน    ทุน 450,000 

  อุปกรณ/สำนักงาน 5,000   บวก กำไรสุทธิ 125,000 

  เคร่ืองใชRสำนักงาน 2,500    575,000 

รวมสินทรัพยFไม[หมุนเวียน 7,500   หัก ถอนใชRสOวนตัว 3,500 

  รวมส[วนของเจ*าของ 571,500 
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