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Abstract 
 

Code of project  :  A9/2557 
Project name     :  A Development of Information Systems for Management one 

Thumbon one Product Case Study : Lower Central Area II  
Resercher name :  Ekkarin Wijitphan, Pornprasit Boontong and Vilavan  Sukchana 
 
 The objectives of this research, the development of Information Systems for 
Management one Thumbon one Product, were 1 )  to develop the information 
systems for Management one Thumbon one Product which consists of user, 
member, membership consignment products, System administrator and Assistant 
Administrator 2) to study the satisfaction of OTOP entrepreneurs and customers.  
 The result of this research from studied the 60 OTOP entrepreneurs who used 
the systems and answered the questionnaires, they were satisfied with the systems 
which were 1) the user requirement was 4.24, 2) the operation by function was 4.23, 
3) the friendly system was 4.26, 4) the security of the system was 4.29. The average 
of 3 0 satisfactions issues was 4 .2 5 and the satisfaction of 100  customers to the 
systems were, 1 ) the user requirement was 4 .16 , 2 ) the operation by function was 
4.16, 3) the friendly system was 4.21, 4) the security of the system was 4.22 and The 
average of 30 satisfactions issues was 4.19 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
         เน่ืองจากโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพ่ือให้แต่
ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือในด้าน
ความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เพ่ือเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชน สู่ตลาดทั้งในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
รายได้ด้วยการนําทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ มี
จุดเด่น และมูลค่าเพ่ิม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในภาคธุรกิจให้ขยายตัวเพ่ิมมากย่ิงขึ้น จึงได้มีนโยบายในการจัดทําโครงการ e-
Commerce เพ่ือการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็น
โครงการนําร่องของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากการสํารวจความคิดเห็นล่าสุดของประชาชน เกี่ยวกับโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
พ.ศ.2547 ระหว่างวันท่ี 1-18 มีนาคม 2547 โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ จํานวนประชาชนที่ใช้ในการ
แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 5,800 คน พบว่า มีประชาชนระบุว่า มีการใช้/บริโภคผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 56.9 ไม่ได้ใช้/บริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 43.1 โดยใน
กลุ่มผู้ที่ใช้/บริโภคผลิตภัณฑ์ร้อยละ 35.4 ระบุว่ามีการใช้เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนท่ีรัฐบาลจะ
จัดให้มีโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ส่วนผู้ที่ระบุว่ามีการใช้เท่าเดิมและใช้น้อย มีร้อยละ 18.1 
และร้อยละ 3.4 ในส่วนของความคิดท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ พบว่าในทุกภาค ส่วน
ใหญ่ประชาชนระบุว่าคิดจะใช้ถึงร้อยละ 78.0 ส่วนผู้ที่ระบุว่าไม่คิดจะใช้และยังไม่แน่ใจมีเพียงร้อยละ 
7.6 และร้อยละ 14.4  สําหรับความยากง่ายในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ในทุกภาคโดยรวมระบุว่า
หาซ้ือได้ง่ายร้อยละ 52.8 หาซ้ือได้ยากร้อยละ 31.1 โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีเว็บไซต์และ
การส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ทางไปรษณีย์สูงถึงร้อยละ 81 แต่ในปัจจุบันธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนในรูปแบบของ e-Commerce มีข้อบกพร่องและปัญหามากมาย เช่น ในบาง
ตําบลไม่มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ของเว็บไซต์อ่ืนๆ  
 ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ให้
ใช้ได้ในทุกๆ ตําบลของประเทศไทย เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น เป็นการช่วยส่งเสริม
นโยบายของภาครัฐและเป็นการสร้างตลาดใหม่ซ่ึงเป็นตลาดที่พร้อมจะใช้บริการ เนื่องจากสร้างความ
สะดวก และยังไม่มีทางออก ใดที่ตอบสนองความต้องการลักษณะน้ี ซ่ึงจะทําให้สามารถสร้างตลาดใน
ส่วนน้ีให้เติบโตได้ย่างมาก อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยได้อีกด้วย 
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1.2  วัตถุประสงค์ 
       1.2.1   เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
       1.2.2   เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินค้าหนึ่ง  ตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
 
1.3..สมมุติฐาน 
  ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ..80 

 
1.4 ขอบเขตของระบบ  
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ 
 1.4.1 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป   มีความสามารถดังน้ี  
  1.4.1.1  สามารถสมัครสมาชิกได้ 
  1.4.1.2  สามารถเรียกดูรายการสถานท่ีท่องเท่ียวและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ 
   1.4.1.3  สามารถเรียกดูรายการสถานท่ีท่องเท่ียวและรายละเอียดสถานที่ท่องเท่ียวได้ 
   1.4.1.4  สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 
   1.4.1.5  สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวและข่าวสารได้ 
   1.4.1.6  สามารถเรียกดูวิธีการชําระเงินได้ 
   1.4.1.7  สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบที่เมนูติดต่อเราได้ 
   1.4.1.8  สามารถดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆได้ 
 1.4.1.9    สามารถค้นหาสินค้าและดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
 1.4.1.10  สามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ได้ 
 1.4.1.11  สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ 

 1.4.2  ส่วนของสมาชิกประเภทซ้ือผลิตภัณฑ์ มีความสามารถดังนี้ 
 1.4.2.1    สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้ 

 1.4.2.2    สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 1.4.2.3    สามารถเรียกดูรายการผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ 

1.4.2.4    สามารถเรียกดูรายการสถานท่ีท่องเท่ียวและรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวได
1.4.2.5    สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานท่ีท่องเที่ยวได้ 

 1.4.2.6    สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สถานท่ีท่องเท่ียวและข่าวสาร 
 1.4.2.7    สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบได้ 
 1.4.2.8    สามารถยืนยันและยกเลิกการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ 
 1.4.2.9    สามารถพิมพ์ใบสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ได้  
 1.4.2.10  สามารถแจ้งการชําระเงิน ตรวจสอบสถานการณ์ชําระเงินและดูรายละเอียด
การชําระเงินผา่นทางระบบได้  
 1.4.2.11  สามารถตรวจสอบสถานะและดูรายละเอียดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ 
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 1.4.2.12  สามารถดูการซ้ือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการซ้ือคร้ังสุดท้ายและดู
รายละเอียดการซ้ือผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งได้ 
 1.4.2.13  สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบที่เมนูติดต่อเราได้ 
 1.4.2.14  สามารถค้นหาสินค้าและดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
 1.4.2.15  สามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ได้ 
 1.4.2.16  สามารถดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 1.4.2.17  สามารถใช้งานเมนูลิงค์ภายนอกได้ 
 1.4.2.18  สามารถเรียกดูวิธีการชําระเงินได้ 
 1.4.2.19  สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ 

 1.4.3  ส่วนของสมาชิกฝากขายผลิตภัณฑ์ 
 1.4.3.1   สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้  
 1.4.3.2   สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้  
 1.4.3.3   สามารถเรียกดูรายการผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้  

1.4.3.4    สามารถเรียกดูรายการสถานท่ีท่องเท่ียวและรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 
1.4.3.5    สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานท่ีท่องเที่ยวได้ 
1.4.3.6    สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวและข่าวสารได้ 
1.4.3.7    สามารถฝากขายผลิตภัณฑ์ได้ 

 1.4.3.8    สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ฝากขายได้  
 1.4.3.9    สามารถตรวจสอบสถานการณ์ฝากขายผลิตภัณฑ์ได้  
 1.4.3.10  สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบที่เมนูติดต่อเราได้  
 1.4.3.11  สามารถค้นหาสินค้าและดูรายละเอียดแผนท่ีได้  
 1.4.3.12  สามารถดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้  
 1.4.3.13  สามารถเรียกดูวิธีการชําระเงินได้  
 1.4.4  ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
  1.4.4.1    สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้ 
  1.4.4.2    สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
  1.4.4.3    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ข้อมูลผู้ดูแลระบบได้ 
  1.4.4.4    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ข้อมูลสมาชิกได้ 
  1.4.4.5    สามารถดูรายละเอียด และลบรายการติดต่อของสมาชิกได้ 

1.4.4.6    สามารถดูรายละเอียด ยืนยัน และยกเลิกข้อมูลการชําระเงินของสมาชิกได้ 
1.4.4.7    สามารถยืนยันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกได้ 

 1.4.4.8    สามารถดูรายละเอียดการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้ 
 1.4.4.9    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ 

1.4.4.10  สามารถดูรายละเอียดและยืนยันสถานการฝากขายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบได้ 
1.4.4.11  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 
1.4.4.12  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
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1.4.4.13  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายช่ือจังหวัดได้ 
1.4.4.14  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายช่ืออําเภอได้ 
1.4.4.15  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดโฆษณาได้ 
1.4.4.16  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมได้ 
1.4.4.17  สามารถแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของระบบทั้งหมดได้ 
1.4.4.18  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งลบได้ 
1.4.4.19  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นสถานที่ท่องเท่ียวท่ีถูกแจ้งลบได้ 

 1.4.4.20  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นข่าวสารและกิจกรรมท่ีถูกแจ้งลบได้ 
 1.4.4.21  สามารถตรวจสอบรายการท่ีรอการตรวจสอบได้ 
 1.4.4.22  สามารถลบข้อมูลท้ังหมดเพื่อนําไปใช้กับจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ 
 1.4.4.23  สามารถสร้างแคตตาล็อกได้ 
 1.4.5  ส่วนของผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ 
  1.4.5.1    สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้ 
  1.4.5.2    สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
  1.4.5.3    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ข้อมูลสมาชิกได้ 
  1.4.5.4    สามารถดูรายละเอียด และลบรายการติดต่อของสมาชิกได้ 

1.4.5.5    สามารถดูรายละเอียด ยืนยัน และยกเลิกข้อมูลการชําระเงินของสมาชิกได้ 
1.4.5.6    สามารถยืนยันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกได้  
1.4.5.7    สามารถดูรายละเอียดการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้  
1.4.5.8    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ 
1.4.5.9    สามารถดูรายละเอียดและยืนยันสถานการฝากขายผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่ระบบได้ 
1.4.5.10  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 
1.4.5.11  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายช่ือจังหวัดได้ 
1.4.5.12  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายช่ืออําเภอได้ 
1.4.5.13  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
1.4.5.14  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดโฆษณาได้ 
1.4.5.15  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมได้ 
1.4.5.16  สามารถแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของระบบทั้งหมดได้ 
1.4.5.17  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งลบได้ 
1.4.5.18  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นสถานที่ท่องเท่ียวท่ีถูกแจ้งลบได้ 
1.4.5.19  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นข่าวสารและกิจกรรมที่ถูกแจ้งลบ 
1.4.5.20  สามารถตรวจสอบรายการท่ีรอการตรวจสอบได้ 

 1.4.5.21  สามารถสร้างแคตตาล็อกได้ 
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1.5  วิธีการดําเนินงานการวิจัย  
 1.5.1 วิธีการศึกษา 
  1.5.1.1    ศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้า
หน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนา  
 1.5.1.2    เก็บรวบรวมข้อมูล สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้อง 
 1.5.1.3    ทําการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ โดยศึกษาวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูล
ได้ให้ออกมาในรูปแบบของระบบสารสนเทศ  
 1.5.1.4    ออกแบบระบบงาน โดยใช้ Data Flow Diagram 
 1.5.1.5    ออกแบบฐานข้อมูลระบบ โดยใช้ E-R Model  
 1.5.1.6    พัฒนาโปรแกรมและทดสอบความถูกต้องของแต่ละส่วนของระบบ  
 1.5.1.7    ติดต้ังระบบ เพ่ือทดลองการใช้งานจริง  
 1.5.1.8    จัดทําคู่มือสําหรับผู้ใช้  
 1.5.1.9    ทําการทดลองกับข้อมูลจริง   
 1.5.1.10* สรุปผลการทดลอง และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 1.5.2  ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 และใช้เข้ามาได้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหนึ่งตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ 
 ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จํานวน 60 ราย ที่สุ่มราย
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดละ 15 ราย 
 ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหนึ่งตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 100 ราย 
 
1.6..นิยามคําศัพท์ 
 1.6.1..สารสนเทศ.(Information).หมายถึง.ข่าวสารที่ได้จากการนําข้อมูลมาคํานวณทางสถิติ
หรือประมวลผลอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงข่าวสารที่ได้ออกมาน้ันจะอยู่ในรูปที่สามารถนําไปใช้งานได้ทันที 
(วาสนา สุขกระสานติ,2541,หน้า 1-6) 
 1.6.2..ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์.หมายถึง.ระบบท่ีช่วย
ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์.ในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และผู้ผลิตสินค้าหน่ึงตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  
 1.6.3..กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 หมายถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี จําเป็นต้องอาศัยหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎีต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี   

 2.1  ข้อมูลทั่วไปของหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์
 2.2  ข้อมูลทั่วไปของภาคกลางตอนล่าง 2  
 2.3  ทฤษฎทีี่เก่ียวข้อง 
 2.4  โปรแกรมที่ใช้ 
 2.5  ทฤษฎีทีใ่ช้ในการออกแบบฐานข้อมูล 
 2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1  ข้อมูลท่ัวไปของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
         2.1.1  ความเป็นมาโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติ กําลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชน ทุก
ระดับ ประสบปัญหาต่าง ๆ ปัญหาหน่ึงที่ประชาชนระดับรากหญ้า ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูก 
รุมเร้าคือปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาว่า จะจัดให้มีโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์เพ่ือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการพัฒนาสินค้าโดยรัฐพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพ่ือ
เช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนําทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิม เป็นที่ ต้องการของตลาด ทั้งในและ
ต่างประเทศและได้กําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ .ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้น โดยกําหนดให้มี
คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า กอ.นตผ ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานกรรมการ 
และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการ
ดําเนินงาน“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตําบลรวมท้ังสนับสนุนให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน
แม่บท อย่างมีประสิทธิภาพ 
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          2.1.2  ปรัชญาของ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
 “หน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน
ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ี สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจําหน่ายในตลาดท้ังภายใน 
และต่างประเทศ โดยมีหลักการ พ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 
 2.1.2.1  ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) 
 2.1.2.2  พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 
 2.1.2.3  การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 2.1.3  วัตถุประสงค์ของหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยคณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การดําเนินงานตาม
โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 2.1.3.1  สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน 
 2.1.3.2  สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1.3.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1.3.4  ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
2.2  ข้อมูลท่ัวไปของภาคกลางตอนล่าง 2   
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่รวม 13,881.75 ตารางกิโลเมตร มี
พ้ืนที่ด้านทิศเหนือติดกับกลุ่มจังหวัดภาคกลาตอนล่าง 1 ทิศใต้ติดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 
22 อําเภอ 214 ตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง 
เทศบาล 44 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 170 แห่ง มีประชากรรวม 1,659,111 คน เป็นชาย 
811,755 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.93) หญิง 847,356 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.07) ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีชายฝั่งทะเลยาว 359 กิโลเมตร และเป็นปากแม่น้ําสําคัญ4 สายที่ไหลลง
สู่ทะเลอ่าวไทย คือ แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง แม่น้ําเพชรบุรี และแม่นํ้าปราณบุรี ด้านทิศตะวันตก
ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แล้วค่อยลาด
ตํ่าลงมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันนํ้าแบ่งน้ําส่วนหน่ึงไหลลงสู่พม่า และอีกส่วนหนึ่งไหลมาทาง
ทิศตะวันออกเป็นต้นน้ําของแม่นํ้าเพชรบุรี แม่น้ําปราณบุรี และมีแม่นํ้าลําคลอง หลายสาย ภูมิ
ประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงเหมาะแก่การทํานา ทําสวน ทํานาเกลือ การประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งโครงสร้างพ้ืนฐานในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ตอนล่าง 2 มี
สาธารณูปโภคครบถ้วนทั้งไฟฟ้า ประปา แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ การสื่อสาร โทรศัพท์  รวมทั้งการ
คมนาคมท้ังทางรถยนต์และทางรถไฟกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4   จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่
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รวมกัน 13,881.754 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติต่อกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน
ดังน้ี  
 ทิศเหนือ  ติดกับ  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1   
 ทิศใต้  ติดกับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 ทิศตะวันออก ติดกับ  ทะเลอ่าวไทย กรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ทิศตะวันตก ติดกับ  ประเทศพม่า 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีชายฝั่งทะเลยาว 359 กิโลเมตร ประกอบด้วยจังหวัด
สมุทรสาคร42 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสงคราม 23 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรี 82 กิโลเมตร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 212 กิโลเมตร และเป็นปากแม่น้ําสําคัญ 4 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย คือ แม่
นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง แม่นํ้าเพชรบุรี และแม่นํ้าปราณบุรี ด้านทิศตะวันตกในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แล้วค่อยลาดต่ําลงมาทางทิศ
ตะวันออกเกิดเป็นสันปันน้ําแบ่งน้ําส่วนหน่ึงไหลลงสู่พม่า และอีกส่วนหน่ึงไหลมาทางทิศตะวันออก
เป็นต้นน้ําของแม่น้ําเพชรบุรี แม่น้ําปราณบุรี และมีแม่นํ้าลําคลองหลายสายภูมิประเทศของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงเหมาะแก่การทํานา ทําสวน ทํานาเกลือ การประมง และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัด 4 จังหวัด แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 22 อําเภอ 214 ตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาล 44 แห่งองค์การบริหารส่วนตําบล 170 แห่ง ดังน้ี 
 -  จังหวัดสมุทรสาคร 1 อบจ. 3 อําเภอ 40 ตําบล 11 เทศบาล 26 อบต. 
  -  จังหวัดสมุทรสงคราม 1 อบจ. 3 อําเภอ 36 ตําบล 5 เทศบาล 28 อบต. 
 -  จังหวัดเพชรบุรี 1 อบจ. 8 อําเภอ 93 ตําบล 13 เทศบาล 71 อบต. 
 -  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อบจ. 8 อําเภอ 45 ตําบล 15 เทศบาล 45 อบต. 
   2.2.1  ประวัติความเป็นมาจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-1  ตราประจําจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ต้ังอยู่ปากแม่นํ้าท่าจีน หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนนําเรือ
สําเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเรียกว่า 
“บ้านท่าจีน” ต้ังอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) 
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ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพ่ือเป็นหัวเมืองสําหรับเรียกระดมพล
เวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเลต่อมาใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรด ให้เปลี่ยนช่ือ 
“เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซ่ึงมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้ํา” ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมีการ
จัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมีพระราชดําริที่จะ
สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรมราช
โองการให้ยกฐานะ “ตําบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาล
ที่ต้ังขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปล่ียนคําว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่ว
ทุกแห่ง ในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจวบจน
ปัจจุบันน้ี ส่วนคําว่า “มหาชัย” ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันน้ัน เป็นช่ือคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 
แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรีแทน
คลองโคกขามท่ีคดเค้ียว แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 9 
(ขุนหลวงท้ายสระ) ได้โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซ่ึง
ต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นช่ือว่า “มหาชัย” จึงเป็นที่นิยมเรียกขาน
แต่นั้นเป็นต้นมา 
  2.2.1.1  ที่ต้ังอาณาเขต 
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าท่าจีนในเขตพ้ืนที่
ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 130 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา
ตะวันออก เป็นจังหวัดปริมณฑล ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 872.347 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดนครปฐม  
 ทิศใต้ ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย  
 ทิศตะวันออก    ติดต่อ กรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี 
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ภาพท่ี 2-2  อาณาเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
 

  2.2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตาม
แนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พ้ืนที่ตอนบน
ในเขตอําเภอบ้านแพ้วและอําเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่นํ้าลํา
คลองเช่ือมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะท่ีจะทําการเพาะปลูกพืชนานาชนิด 
และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศัยพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอําเภอเมือง
สมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งและทํานาเกลือ 
  2.2.1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
 จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เน่ืองจาก
ได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ในช่วงฤดูร้อนจึงทําให้มี
ความช้ืนในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง ปริมาณเฉล่ีย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
26-28 องศาเซลเซียส มีความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าสุด 50 กรัม สูงสุด 95 กรัม 
 2.2.2  ประวัติความเป็นมาจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-3  ตราประจําจังหวัดสมุทรสงคราม 
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 เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเม่ือใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหน่ึงของ
ราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเน่ืองกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี 
เรียกว่า “เมืองแม่กลอง”สมุทรสงครามมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พม่าส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตําบลบางกุ้ง พระเจ้าตาก
สินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง 
นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งสําคัญในช่วงเวลานั้น 
 2.2.2.1  ที่ต้ังอาณาเขต  
 จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 72 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อําเภอ ได้แก่อําเภอเมือง อําเภออัมพวา
และอําเภอบางคนที อาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  จังหวัดราชบุรี 
 ทิศใต้             ติดต่อกับ  จังหวัดเพชรบุรีและทะเลอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-4  อาณาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 2.2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่โดยท่ัวไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดิน
เป็นดินเหนียวปนทรายไม่มีภูเขาเคยมีป่าไม้โกงกางไม้แสนตามชายฝั่งทะเลและมีป่าตามแนวปาก
แม่น้ํา แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีดังกล่าวในการเลี้ยงกุ้งกุลาดําเกือบทั้งหมด ต่อมาการ
เลี้ยงกุ้งได้เกิดการขาดทุนทําให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจํานวนมาก แม่น้ําสายสําคัญท่ีไหลผ่าน คือ แม่นํ้า
แม่กลองไหลผ่านบริเวณท้องที่อําเภอบางคนทีและอําเภออัมพวาไปออกทะเลอ่าวไทยท่ีบริเวณปาก
แม่นํ้าแม่กลองในเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากน้ียังมีลําคลองใหญ่น้อยมากมายแยกจาก
แม่นํ้าแม่กลองกว่า  300  คลองกระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่จากสภาพภูมิประเทศเช่นน้ีทําให้เกิดความ
สะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ําและการประกอบอาชีพด้านการเกษตร       
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 2.2.1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 โดยจังหวัดสมุทรสงครามติดต่อกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตก-เฉียงใต้ จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมาพอสมควรประกอบกับอยู่
ใกล้ทะเลจึงมีความชุ่มช้ืนอยู่เสมอในฤดูหนาวอากาศจึงไม่หนาวจัดในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ  28.1   องศาเซลเซียสพายุและฟ้าคะนองจะเกิดข้ึนในจังหวัดนี้ใน
ระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อน คือ ระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคมซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้อาจได้รับพายุดีเปรสช่ันซ่ึงเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่ง
เวียดนามในสภาพของพายุใต้ฝุ่นหรือโซนร้อนทําให้ฝนตกหนักต่อเน่ืองกันและอาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้ 
          2.2.3  ประวัติความเป็นมาจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-5  ตราประจําจังหวัดเพชรบุรี 
 

 เพชรบุรีเป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองมาต้ังแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านท่ีสําคัญของ
ไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ มีหลักฐานช่ือเรียกปรากฏใน
หนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาวฮอลันดาเรียกว่า “พิพรีย์” ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “พิพพีล์” และ  
“ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกันว่าช่ือ “เมืองพริบพรี” ซ่ึงเป็นชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี ซ่ึงสอดคล้องกับช่ือ
วัดพริบพลี ที่เป็นวัดเก่าแก่วัดหน่ึงของจังหวัด และท่ีวัดแห่งน้ียังเป็นสถานท่ีต้ังเสาชิงช้าอีกด้วย 
เพชรบุรี (ศรีชัยวัชรบุรี) เป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณ เคยเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ อาณาจักรหน่ึง บาง
สมัยมีเจ้าผู้ครองนครหรือกษัตริย์ปกครองเป็นอิสระ บางสมัยอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรท่ี
เข้มแข็งกว่า เจ้าผู้ครองนครได้ส่งเคร่ืองบรรณาการไปยังเมืองจีนเป็นประจํา เพชรบุรีมีปรากฏเป็น
หลักฐานมาต้ังแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่น พระปรางค์ 5 ยอด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และ
ปราสาทหินศิลาแลง ณ วัดกําแพงแลงเป็นต้น โดยที่มาของช่ือเมืองน้ันอาจเรียกตามตํานานที่เล่าสืบ
กันมาว่าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลาค่ําคืนที่เขาแด่น ทําให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามีเพชร
พลอยบนเขานั้นจึงพากันไปค้นหาแต่ก็ไม่พบ จึงได้ออกค้นหาในเวลากลางคืนแล้วใช้ปูนที่ใช้สําหรับกิน
หมากป้ายเป็นตําหนิไว้เพ่ือมาค้นหาในเวลากลางวัน แต่ก็ไม่พบ บ้างก็ว่าเรียกตามชื่อของแม่นํ้า
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรีมีศิลปวัตถุมากมาย เป็นหลักฐานที่แสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็นบ้านเมืองที่มีผู้คน
อาศัยอยู่เป็นชุมชนถาวรมาต้ังแต่สมัยทวารวดี เช่น ศิลปะปูนปั้น เม่ือถึงยุคของอาณาจักรสุโขทัย แม้
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อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคําแหงแม้จะมีอํานาจครอบคลุมเพชรบุรี แต่เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู่
มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้ ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัยสุโขทัยคือ พระพนมทะเลศิริ ผู้เป็น
เช้ือสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชยปราการ ราชวงศ์น้ีได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่
ทองจึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยอยุธยาตอนต้น เพชรบุรีขึ้นต่อกรุงศรี
อยุธยาในแบบศักดินาสวามิภักด์ิมีขุนนางควบคุมเป็นช้ัน ๆ ขึ้นไป แต่หลังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ อํานาจในส่วนกลางมีมากขึ้น เพชรบุรียังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับกรุงศรีอยุธยา ดังน้ันอํานาจจากส่วนกลางจึงมามีส่วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว่าเดิมในสมัย
พระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2113 พระยาละแวก เจ้าเมืองเขมร ยกกองทัพมาท่ีอยุธยา มาสู้กับกองทัพ
อยุธยา สู้ไม่ได้ แพ้ หนีไป อีก 5 ปีต่อมา พ.ศ. 2118 พระยาละแวกยกทัพเรือมาที่อยุธยาอีก สู้อยุธยา
ไม่ได้อีก ยกกองทัพกลับไป พ.ศ. 2121 ทางเขมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรี แต่ชาว
เพชรบุรีป้องกันเมืองไว้ได้ พ.ศ. 2124 อยุธยาติดพันรบกับกบฏ พระยาละแวกก็เลยชิงยกกองทัพเรือ
มาเองมีกําลังประมาณ 7,000 คน เมืองเพชรบุรีจึงตกเป็นของเขมร จนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเป็นอิสระ โดยพ.ศ. 2136 สมเด็จพระนเรศวรฯ พิจารณานิสัย 
สันดานของเขมรแล้ว เจ็บชํ้าพระทัย จึงยกกองทัพไปตีเขมร จับครอบครัวเอาไว้แล้วมาไว้ที่อยุธยา ตัด
คอล้างพระบาท เพราะชอบฉกฉวยโอกาสขณะท่ีอยุธยาตีติดทัพท่ีอ่ืน แต่พระองค์ท่านยังมีพระเมตตา 
ให้โอกาสลูกชายคนโตของพระยาละแวก กลับไปปกครองเขมรต่อ แล้วให้ระบุว่า จะต้องไม่เป็นกบฏ
ต่ออยุธยา และต้องเป็นเมืองขึ้นของสยามต่อไปและเนื่องจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ 
จึงได้เสด็จมาประทับที่เมืองเพชรบุรีเป็นเวลาถึง 5 ปี ก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปปราบพม่า และ
สวรรคตท่ีเมืองหางเจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้ร่วมเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับข้าศึก
หลายคร้ัง นับต้ังแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ 
โดยเฉพาะในสมัยพระเทพราชานั้น การปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซ่ึง แข็งเมือง พระยา
เพชรบุรีได้เป็นกําลังสําคัญในการส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายราชสํานักอยุธยา อย่างไรก็ดีเมืองเพชรบุรี
ถูกตีแตกอีกครั้ง เม่ือพม่าโดยมังมหานรธราได้ยกมาตีไทย จนไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็น
ครั้งท่ี 2 เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ต้ังแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไทยยังคงทําสงครามกับพม่ามาโดยตลอดซ่ึงเจ้าเมือง
และชาวเมืองเพชรบุรีก็ยังคงมีส่วนในการทําสงครามดังกล่าว จนเมื่อพม่าตกเป็นของอังกฤษ บทบาท
ของเมืองเพชรบุรีที่มีต่อเมืองหลวงและราชสํานักจึงค่อย ๆ เปลี่ยนไปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีต้ังแต่ครั้งยังผนวชอยู่เม่ือขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดให้สร้าง
พระราชวัง วัด และพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นบนเขาเต้ีย ๆ ใกล้กับตัวเมืองและพระราชทานนามว่า “พระนคร
คีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังอีกแห่ง
หนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรี คือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่า “วังบ้านปืน” 
และด้วยความเช่ือท่ีว่าอากาศชายทะเลและน้ําทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ขึ้นที่
ชายหาดชะอําเพ่ือใช้เป็นที่ประทับรักษาพระองค์ 
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                  2.2.3.1  ที่ต้ังอาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 35 ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรือ 
3,890,711.20 ไร่ โดยมีส่วนท่ีกว้างที่สุดวัดได้ 103 กิโลเมตรจากทิศตะวันออก-ตะวันตกและส่วนท่ี
ยาวท่ีสุดวัดได้ 80 กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง
ต่อไปน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีและอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม   
 ทิศตะวันออก ติดกับ ชายฝ่ังอ่าวไทย (น่านนํ้าติดต่อตรงข้ามกับน่านนํ้า
จังหวัดชลบุรี ด้านทิศใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านทิศเหนือ น่านน้ําจังหวัดสมุทรสงคราม น่านนํ้า
จังหวัดสมุทรสาคร น่านนํ้ากรุงเทพมหานคร และน่านนํ้าจังหวัดสมุทรปราการ) 
 ทิศใต้ ติดกับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ เขตตะนาวศรีของประเทศพม่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-6  อาณาเขตจังหวัดเพชรบุรี 
 

                 2.2.3.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ด้านตะวันตกเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเทือกเขาตะนาวศรี
เป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับพม่าเฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ 120 
กิโลเมตรแม่นํ้าสายสําคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ําเพชรบุรี มีความยาวตลอดสาย 227 กิโลเมตร
แม่นํ้าบางกลอยมีความยาว 44 กิโลเมตร และแม่นํ้าบางตะบูน มีความยาว 18 กิโลเมตร มีประชากร
อาศัยหนาแน่นทางตะวันออกของพ้ืนที่ ซ่ึงเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศจังหวัด
เพชรบุรี แบ่งเป็น 3 เขต คือ 
 2.2.3.2.1  เขตภูเขาและที่ราบสูง อยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดติดกับ
พม่าในบริเวณอําเภอแก่งกระจานและอําเภอหนองหญ้าปล้อง มีภูเขาสูงและเป็นบริเวณท่ีสูงชันของ
จังหวัดลักษณะเป็นเทือกเขาทอดยาวจากเหนือมาใต้ พ้ืนที่ถัดจากบริเวณน้ีจะค่อย ๆ ลาดตํ่าลงมา
ทางด้านตะวันออก บริเวณน้ีเป็นต้นกําเนิดแม่นํ้าเพชรบุรีและแม่นํ้าปราณบุรี 
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 2.2.3.2.2  เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ํา บริเวณตอนกลางของจังหวัดซ่ึงอุดมสมบูรณ์
ที่สุด มีแม่น้ําเพชรบุรีซ่ึงเป็นแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน และมีเขื่อนแก่งกระจานและเข่ือนเพชรบุรีซ่ึง
เป็นแหล่งน้ําระบบชลประทาน บริเวณน้ีเป็นเขตเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด เขตน้ีคือบริเวณ
บางส่วนของอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง อําเภอชะอํา อําเภอบ้านลาด อําเภอบ้านแหลม และ
อําเภอเขาย้อย 
 2.2.3.2.3  เขตที่ราบฝั่งทะเล อยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด ติดกับ
ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย บริเวณนี้นับเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีสําคัญยิ่งของจังหวัดในด้านการประมง 
การท่องเที่ยว เขตนี้ได้แก่ บางส่วนของอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ้านแหลม อําเภอท่ายาง และ
อําเภอชะอํา ลักษณะพ้ืนที่ชายฝั่งเพชรบุรี เหนือแหลมหลวงไปทางทิศเหนือเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งหาดโคลน 
มีระบบนิเวศป่าชายเลน ด้านทิศใต้ของแหลมหลวงลงไปด้านทิศใต้เป็นหาดทราย มีระบบนิเวศเป็น
หาดทราย แหลมหลวงซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่ตําบลแหลมผักเบี้ยจึงเป็นแหลมที่แบ่งระบบนิเวศป่าชายเลน 
ออกจากระบบนิเวศหาดทราย เหนือแหลมหลวงขึ้นไปด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นหาดโคลนเพราะอยู่
ใกล้พ้ืนที่ชุมน้ําของแม่น้ําสายใหญ่ ได้แก่ แม่นํ้าเพชรบุรี แม่นํ้าบางตะบูน แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําท่าจีน 
และแม่น้ําบางปะกง เม่ือฤดูนํ้าหลากนํ้าจากแม่นํ้าได้พัดพาตะกอนลงสู่ทะเลเป็นจํานวนมาก จึงส่งผล
ให้พ้ืนที่ของชายฝั่งแถบนี้มีตะกอนในน้ําสูง ส่งผลให้ชายฝั่งมีโคลนจํานวนมาก ซ่ึงเหมาะแก่ระบบนิเวศ
ป่าชายเลน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยในเขตอําเภอบ้านแหลมถือว่าเป็นอ่าวที่พบ
หอยหลากชนิด เช่น หอยเสียบ หอยปากเป็ด หอยตระกาย หอยตลับ หอยหลอด หอยแครง เป็นต้น 
โดยเฉพาะหอยแครง เป็นแหล่งที่พบมากท่ีสุดในโลก ภายหลังได้มีการตัดไม้ป่าชายเลนนําไปเผาถ่าน 
ทําลายป่าเพ่ือทํานากุ้งกุลาดํา จึงส่งผลให้ป่าชายเลนถูกทําลายเป็นจํานวนมาก 
                    2.2.3.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้ในฤดูฝน ซ่ึงมีผลทําให้ฝนตกชุก และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึง
ทําให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู 
 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.13 องศา
เซลเซียส 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียปีละ 
959.5 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 24.16 
องศาเซลเซียส          
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          2.2.4  ประวัติความเป็นมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-7  ตราประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ค่อยแน่ชัดเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่
แคบยามมีศึกสงครามยากแก่การป้องกันจึงต้องปล่อยให้เป็นเมืองร้างหรือยุบเมืองเป็นส่วนหน่ึงของ
เมืองเพชรบุรีในอดีตเป็นเพียงเมืองช้ันจัตวาเล็ก ๆ ที่รวมกันอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเพชรบุรี
พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้โปรดเกล้าฯ ต้ังเมือง เมืองบางนางรม ที่
ปากคลองบางนางรมแต่ที่ดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกจึงย้ายที่ว่าการเมืองไปตั้งที่เมืองกุย ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์และการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นกว่าครั้นสมัยรัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2398 โปรดเกล้าฯให้
เปลี่ยนช่ือจาก “เมืองกุย” เป็น “เมืองประจวบคีรีขันธ์” โดยรวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ เมืองบาง
นางรม เข้าด้วยกัน โดยท่ีต้ังเมืองยังคงตั้งอยู่ที่เมืองกุย คืออําเภอกุยบุรี ในปัจจุบัน เพ่ือให้ช่ือคล้อง
จองกันกับระหว่างเมืองประจวบคีรีขันธ์ กับ"เมืองประจันตคีรีเขต" ซ่ึงเดิมคือเกาะกงท่ีแยกออกจาก
จังหวัดตราดคร้ันถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2441 จึงย้ายมาอยู่ที่บ้านเกาะหลัก ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองช้ัน
จัตวาซ่ึงขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรี จึงมีสถานะเป็นเป็นอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สังกัดเมืองเพชรบุรี 
ในช่วงน้ีเมืองปราณบุรี ซ่ึงมีอาณาเขตติดอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ด้านทิศเหนือ ซ่ึงเคยมีฐานะเป็น
เมืองช้ันจัตวา ขึ้นกับเมืองเพชรบุรี ก็ได้จัดต้ังเป็นอําเภอเมืองปราณบุรี สังกัดเมืองเพชรบุรีด้วย ส่วน
เมืองกําเนิดนพคุณขึ้นตรงกับเมืองชุมพร ด้วยมีพระราชดําริสงวนช่ือเมืองปราณไว้ (เมืองเก่าท่ีต้ังอยู่ที่
ปากน้ําปราณบุรี) ต่อมา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี
พระบรมราชองการเหนือเกล้าให้รวมเอาอําเภอเมืองปราณบุรี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
เพชรบุรี และอําเภอกําเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร ซ่ึงเป็นเมืองช้ันจัตวามาก่อนเข้ารวมเป็นจังหวัด
ปราณบุรี ต้ังที่ตําบลเกาะหลัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการเปล่ียน
ช่ือเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือป้องกันการสับสนกับเมืองปราณที่ปากนํ้าปราณบุรี 
หลังจากมีการยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์จึงไม่ได้ขึ้นตรง
กับเมืองเพชรบุรีและมณฑลราชบุรีอีก 
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 2.2.4.1 ที่ต้ังอาณาเขต 
   แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ  คือ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  อําเภอหัวหิน 
อําเภอปราณบุรี อําเภอกุยบุรี อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน  อําเภอบางสะพานน้อย และอําเภอ
สามร้อยยอดการจัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในภาคกลาง เป็นการแบ่งตามเขตการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หากเป็นการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์
ไทยของราชบัณฑิตสถาน ประจวบคีรีขันธ์จัดอยู่ในภาคตะวันตก   
 ทิศเหนือ         ติดกับ จังหวัดเพชรบุรี   
 ทิศใต้             ติดกับ จังหวัดชุมพร   
 ทิศตะวันออก  ติดกับ ทะเลอ่าวไทย   
 ทิศตะวันตก    ติดกับ สหภาพเมียนม่าร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้น
พรมแดน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-8  อาณาเขตจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
 

 2.2.4.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซ่ึงเป็นเทือกเขา
ตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขากั้นระหว่างพรมแดนไทย กับพม่าลงสู่ด้านตะวันออก ซ่ึงเป็นอ่าวไทย และ
มีเทือกเขาและภูเขากระจัดกระจายท่ัวไป ทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่
จังหวัด เทือกเขาที่สําคัญ ได้แก่ เทือกเขาสามร้อยยอด ซ่ึงมีความสูงโดยเฉลี่ยของเทือกเขาด้าน
ตะวันออก ประมาณ 750 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลสูงสุด 1,215 เมตร ตํ่าสุด 306 เมตร ส่วนความ
สูงจากระดับนํ้าทะเลแถบชายฝั่งตะวันออกโดยเฉลี่ยประมาณ 1-5 เมตร จะเห็นได้ว่าพ้ืนท่ีมีความลาด
ชันค่อนข้างสูง ดังน้ันจึงเกิดมีลําห้วยกระจัดกระจายท่ัวไปในทะเลอ่าวไทยท่ัวไปในทะเลอ่าวไทยใกล้
ชายฝ่ัง มีเกาะเล็กเกาะน้อย จํานวน 17 เกาะ เกาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ได้แก่ เกาะจาน และเกาะ
ทะลุ ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นแนวเขตจังหวัด ไม้ที่สําคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ยูงไม้ตะแบก ไม้
ตะเคียน ไม้จําปา ไม้นาคบุตร สําหรับแหล่งน้ําธรรมชาติ ที่สําคัญ มี 5 สาย ได้แก่ แม่นํ้าปราณบุรี 
แม่น้ํากุยบุรี แม่น้ําบางสะพาน คลองนาบางรม และคลองกรูด 
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 2.2.4.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ความช้ืนอากาศปาน
กลาง เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ความช้ืนโดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 77 อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 
องศาเซลเซียส ตํ่าสุดประมาณ 16 องศาเซลเซียส ในบางปีจะได้รับ อิทธิพลจากพายุโซนร้อน ซ่ึงก่อ
ตัวในทะเลจีน แล้วเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก กับมี
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาเป็นละลอก ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดสภาวะฝนปริมาณมากใน
เดือนตุลาคม โดยปกติจะมีลมพัดผ่านทุกฤดูกาล ในฤดูหนาวจะพัดมาจากทางทิศเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูร้อนฤดูกาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
2.3  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
       2.3.1  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ทวีศักด์ิ นาคม่วง.2547) ได้อธิบายระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ดังน้ี 
       2.3.1.1  ประเภทการตัดสินใจ มี 3 ประเภท ได้แก่ 
 2.3.1.1.1  การตัดสินใจแบบโครงสร้าง  (Structure)  บางคร้ังเรียกว่าแบบ
กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว  (Programmed)  เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจํา จึงมี
มาตรฐานในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกกําหนดไว้
อย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม หรือการเลือกกล
ยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด เม่ือมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดค่าใช้จ่ายตํ่าท่ีสุดหรือเพ่ือให้เกิดกําไร
สูงสุด การตัดสินใจแบบนี้จึงมักใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Model)  หรือ
ศาสตร์ทางด้าน วิทยาการการจัดการ  (Management Science)  หรือการวิ จัยดําเนินงาน  
(Operation Research)  เข้ามาใช้ โดยในบางคร้ังอาจนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบ
ผู้เช่ียวชาญเข้ามาใช้ร่วมด้วย 
 2.3.1.1.2  การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง   (Unstructure)  บางคร้ัง
เรียกว่า แบบไม่เคยกําหนดล่วงหน้ามาก่อน  (Nonprogrammed)  เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา
ซ่ึงมีรูปแบบไม่ชัดเจนหรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอน เป็นปัญหาที่ไม่มี
การระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง การตัดสินใจกับปัญหาลักษณะนี้ จะไม่มีเครื่องมือ
อะไรมาช่วย มักเป็นปัญหาของผู้บริหารระดับสูง ต้องใช้สัญชาตญาณ ประสบการณ์ และความรู้ของ
ผู้บริหารในการตัดสินใจ 
 2.3.1.1.3  การตัดสินใจแบบกึ่ งโครงสร้าง   (Semistructure)  เป็นการ
ตัดสินใจแบผสมระหว่างแบบโครงสร้างและแบบไม่เป็นโครงสร้าง คือ บางส่วนสามารถตัดสินใจแบบ
โครงสร้างได้ แต่บางส่วนไม่สามารถทําได้ โดยปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างน้ี จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบ
มาตรฐานและการพิจารณาโดยมนุษย์รวมเข้าไว้ด้วยกัน คือ มีลักษณะเป็นกึ่งโครงสร้าง แต่มีความ
ซับซ้อนมากข้ึน ขั้นตอนจึงไม่ชัดเจนว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็นแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ได้ แต่ปัญหาบางส่วนไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของแบบจําลองได้  
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         2.3.2  ทฤษฎี สมมติฐาน  
                   2.3.2.1  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ 

 2.3.2.1.1 ความหมายของระบบสารสน เทศ  (Information Systems ) 
หมายถึง ระบบงานท่ีถูกออกแบบขึ้นมา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทําสารสนเทศและการ
สนับสนุนสารสนเทศให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรที่ต้องการใช้ระบบสารสนเทศเป็น
การรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ (ข้อมูล การประมวลผล การเช่ือมโยง เครือข่าย) เพ่ือนําเข้า (Input) 
สู่ระบบใดๆ แล้วนํามาผ่านกระบวนบางอย่าง (Process) ที่อาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพ่ือเรียบเรียง 
เปลี่ยนแปลงและจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ที่สามารถใช้สนับสนุนตัดสินใจทางธุรกิจ 
                  2.3.2.2  ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
 2.3.2.2.1  ส่วนที่นําเข้า  (Input) การเก็บรวบรวมสมาชิกหรือองค์ประกอบ
ของระบบ เพ่ือนําไปทําการประมวลผลต่อไป เพ่ือท่ีจะนําไปสู่คํานวณต่อไป 
 2.3.2.2.2  การประมวลผล  (Processing) การเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพ
ข้อมูลท่ีนาํเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจได้ 
 2.3.2.2.3   ส่วนท่ีแสดงผล  (Output) ผลลัพธ์ที่ได้เนื่องจากการประมวลผล
ข้อมูลหรือสารสนเทศ แสดงอยู่ในรูปแบบของรายงาน (Report) หรือเป็นแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือ
นําไปใช้ในการดําเนินทางธุรกิจต่อไปได้ 
 2.3.2.2.4 ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ผลลัพธ์ที่ทําให้เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการนําข้อมูลเข้าหรือการประมวลผลข้อมูล อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทําให้เกิดการ
ปรับปรุงพฤติกรรมในการทํางานขององค์กรเพ่ือให้ความถูกต้องมากข้ึน 
                  2.3.2.3  กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ คือ การกําหนดความต้องการระบบสารสนเทศว่า 
องค์กรต้องการระบบใดอาจใช้การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์กร จําแนกตามหน้าท่ี
กระบวนการทํางานและข้อมูลที่ต้องใช้วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยทั่วไประบบสารสนเทศในองค์กร
จําแนกได้หลายประเภท ได้แก่ ระบบสารสนเทศตามระดับการจัดการในองค์กร ระบบสารสนเทศ
หน้าท่ีงานและระบบสารสนเทศสนับสนุนการทํางานขององค์กร ซ่ึงบางระบบอาจเป็นสามารถจําแนก
ได้มากกว่าหน่ึงประเภทและระบบสารสนเทศใด ๆ ก็อาจนําไปใช้เป็นระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ก็ได้
ขึ้นอยู่กับ กลยุทธ์ขององค์กรในขณะน้ัน 
           2.3.2.4  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
   2.3.2.4.1  ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
  - ระบบสารสนเทศทําให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น 
  - ช่วยลดต้นทุน ทําให้เกิดการประหยัดต้นทุนการดําเนินการอย่าง
มาก 
  - ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  - ช่วยทําให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี                                         
               2.3.2.4.2  ประสิทธิผล (Effectiveness) 
            - ช่วยในการตัดสินใจ 
  - ช่วยในการเลือกผลิตสินค้าและบริการ 
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  - ช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีขึ้น 
  - ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
  - คุณภาพชีวิตในการทํางาน     
              2.3.2.5  ชนิดของระบบสารสนเทศ คือ ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาขึ้น
ให้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการทํางานทางด้านต่าง ๆ เพ่ือนําเสนอข้อมูลประมวลผลที่เกิดข้ึนประจําวัน
ในธุรกิจช่วยวิเคราะห์หาทางออกของปัญหาระบบสารสนเทศแต่ละชนิด มีดังนี้ 
 2.3.2.5.1  ระบบการป ระมวลผลข้ อ มู ล  (Transaction Processing 
Systems :  TPS) เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลท่ีเกิดจากเหตุการณ์ประจําวัน
ของธุรกิจ 
 2.3.2.5.2  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information 
System : MIS) ระบบท่ีรวบรวมสารสนเทศ ซ่ึงการดําเนินขององค์กรให้กับผู้ปฏิบัติและผู้บริหารเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรรสมัยใหม่เพ่ือสร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์
ต่อผู้ใช้ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างประสิทธิ 
 2.3.2.5.3  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 
ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือเตรีมสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ระบบ แบ่งออกเป็น 3  ประเภท การ
ตัดสินใจแบบโครงสร้าง แบบไม่มีโครงสร้าง หรือแบบกึ่งโครงสร้าง ที่เป็นการตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่
ไม่คาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือคาดการณ์ได้ยาก 
 2.3.2.5.4  ระบบผู้ เ ช่ี ย วชาญ  (Export Systems : ES) ระบบที่ ช่ วย
แก้ปัญหาหรือทําการตัดสินใจแทนผู้ใช้โดยจะทําการลอกเลียนแบบเกตุผลและความคิดน้ันจาก
สารสนเทศที่เก็บรวมรวมจากประสบการณ์ 
 2.3.2.5.5  ระบบสารสนเทศเพื่อสํานักงาน (Office Information System : 
OIS) เรียกอีกอย่างว่าระบบสํานักงานอัตโนมัติเป็นระบบที่สนับสนุนกิจกรรมการทํางานในสํานักงานท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวัน  
 2.3.2.5.6  ระบบสารสนเทศส่วนบุคคลและสารสนเทศเพ่ือการทํางานเป็น
กลุ่ ม  (Personal and work Group Information Systems ) ระบบสารสน เท ศส่ วนบุ ค ค ล 
(Personal Information systems : PIS ) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบุคคลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการทํางานส่วนระบบสารสนเทศเพ่ือการทํางานเป็นกลุ่ม (Work 
Group Information System : WIS) เป็นระบบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองการทํางานที่เป็นกลุ่ม
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการทํางาน 
           2.3.3  ความรู้เกี่ยวกับหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
           2.3.3.1  ความหมายของหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ หมายถึง OTOP เป็นคําย่อท่ีมา
จากคําว่า One Thumbon One Product ที่ นําแนวความคิดมาจากประเทศญ่ีปุ่นในโครงการ 
OVOP One Village One Product โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะ
เฉพาะที่ผลิตและจําหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตําบลโดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหน่ึงหมู่บ้าน
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสําเร็จของญ่ีปุ่น โครงการโอทอปกกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้าน
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหน่ึงช้ินจากแต่ละตําบล
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มาประทับตราว่า "ผลิตภัณฑ์ โอทอป " และจัดหาเวที ในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซ่ึงรวมไป
ถึงงานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องป้ันดินเผา เครื่องประดับแฟช่ัน ของใช้ในครัวเรือนและ
อาหาร หลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549โครงการโอทอปได้ถูกยกเลิกไป ก่อนจะได้รับ
การฟ้ืนฟูอีกครั้งแต่เปลี่ยนช่ือใหม่ (วิกีพีเดีย, 2556 ) 
                      2.3.3.2  ปรัชญาใจการจัดต้ังหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  หมายถึง เป็นแนวทาง
ประการหน่ึง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้
ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใน ท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจําหน่ายในตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ  
 2.3.3.2.1 ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) 
 2.3.3.2.2 พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 
 2.3.3.2.3 การสร้างทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development)  
             2.3.3.3  วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  คือ จากนโยบายของ
รัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภาและตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การดําเนินงานตามโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
 2.3.3.3.1 สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
 2.3.3.3.2 สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทําเอง ในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
  2.3.3.3.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 2.3.3.3.4 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
             2.3.3.4  การจัดระดับผลิตภัณฑ์ คือ ในปี พ.ศ. 2547 กอ. นตผ. มีนโยบายเน้นที่ 
“คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์” โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ามาคัดสรรต้องได้รับรองมาตรฐานท่ี
กําหนดซ่ึงได้แก่มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช. เป็นสําคัญโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืมจําเป็นต้องผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในกระบวนการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ดังน้ัน จึงได้มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ทั่วไป (General Criteria) และหลักเกณฑ์เฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Specific 
Criteria) ใหม่ โดยเป็นการกําหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน ได้แก่ ด้านหลักเกณฑ์การพิจารณา
ด้านการผลิตและความเข้มแข็งของชุมชน 40 คะแนน ด้านตัวผลิตภัณฑ์ 30 คะแนน และด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 30 คะแนน ซ่ึงจะนํามากําหนดเป็นระดับสินค้า (Product Level) ออกมาเป็น 5 
ระดับ ตามค่าคะแนน ดังน้ี 
 2.3.3.4.1  ระดับ 5 ดาว ได้คะแนนต้ังแต่ 90 คะแนนขึ้นไปเป็นสินค้าท่ี
มีคุณภาพมาตรฐานหรือมีศักยภาพในการส่งออก  
 2.3.3.4.2  ระดับ 4 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 89-90 คะแนน เป็นสินค้าท่ี
มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและสามารถพัฒนาสู่สากลได้  
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  2.3.3.4.3  ระดับ 3 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 70-79 คะแนน เป็นสินค้า
ระดับกลาง ที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 4 ดาว   
 2.3.3.4.4 ระดับ 2 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 60-69 คะแนน เป็นสินค้า 
สามารถพัฒนาสู่ระดับ 3 ดาวมีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ  
 2.3.3.4.5 ระดับ 1 ดาว ได้คะแนนตํ่ากว่า 60 คะแนน เป็นสินค้าท่ีไม่ 
สามารถพัฒนาสู่ระดับ 2 ดาวได้เนื่องจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพัฒนา   
       2.3.3.5  หน่วยงานท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
 2.3.3.5.1 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม 
 2.3.3.5.2  สํานักบริหารสารสนเทศการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  
 2.3.3.5.3  โครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  

  2.3.3.5.4  ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 2.3.3.5.5  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 2.3.3.5.6  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 2.3.3.5.7  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
 2.3.3.5.8  หอการค้าจังหวัด 
 2.3.3.5.9  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 2.3.3.5.10 องค์การบริหารส่วนตําบล 
 
2.4  โปรแกรมท่ีใช้ 
       2.4.1  โปรแกรมภาษา PHP  (Personal Home Page) 
 ภาษาพี เอชพี  คือ  ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทโอเพนท์ซอร์ท  (Open Source 
Computer Language) สําหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก เม่ือเครื่องบริการได้รับคําร้องจากผู้ใช้ก็
จะส่งให้กับตัวแปลภาษา ทําหน้าท่ีประมวลผลและส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องของผู่ใช้ที่ร้องขอ ใน
รูปแบบ HTML ภาพ หรือแฟ้มดิจิทัลอ่ืนใด ลักษณะของภาษามีรากฐานคําสั่งมาจากภาษาซี เป็น
ภาษาท่ีสามารถพัฒนาให้ใช้งานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ PHP เป็นภาษาจาพวก Scripting language 
คาสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (Script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคาสั่ง 
ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษา
สคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ 
HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแก้ไขเน้ือหาได้โดยอัตโนมัติ ดังน้ันจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ี
เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scriptinglanguage เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง 
ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic Html ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้นพี
เอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ Server side scripting โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลักษณะ
โอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สําหรับจัดทําเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมี
รากฐานโครงสร้างคําสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นง่าย
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ต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลักของภาษาน้ี คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความ
ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
                  2.4.1.1  ประวัติของภาษาพีเอชพี (PHP language history) 
 PHP ถูกสร้างขึ้นและได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 โดย 
Rasmus Lerdorf และถูกพัฒนาต่อมาตามลําดับ รุ่นที่ 1 ใช้ช่ือว่า PHP (Personal Home Page 
Tools) ในปี 1995 รุ่นที่ 2 ใช้ชื่อว่า PHP/FI (Personal Home Page Tools/Form Interpreter) 
ในช่วงระหว่างปี 1995-1997 รุ่นที่ 3 ใช้ช่ือว่า PHP (PHP:Hypertext Preprocessor) ช่วงปี 1997 
ถึงปี 1999 จนถึงรุ่นท่ี 4 และกําลังพัฒนาต่อเป็นรุ่นที่ 5 ในปัจจุบัน 
 2.4.1.1.1 Session  คือ  ตัวแปรในภาษา PHP ซ่ึ งมีคุณสมบั ติทุกอย่าง
เหมือนกับตัวแปรปกติทั้งเก็บค่าข้อความหรือตัวเลข ตลอดทั้งตัวแปรท่ีเป็น Object ต่าง ๆได้ แต่จะมี
ความพิเศษกว่าตัวแปรปกติคือ ตัวแปรเซสช่ันและค่าตัวแปรจะยังคงอยู่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนหน้าจาก
หน้าหน่ึงไปสู่ อีกหน้าหน่ึงซ่ึงเป็นข้อดีขอตัวแปรน้ีเช่น การกําหนดค่าตัวแปรเซสช่ันในหน้า 
sample1.php แล้วเอาค่าท่ีได้มาแสดงผลในหน้า sample2.php โดยจะได้ค่าท่ีกําหนดจากหน้า 
sample1.php มาทั้งหมด 
 2.4.1.1.2 Cookie คือ ไฟล์ข้อมูลเล็กท่ีเว็บเซอร์ฟเวอร์จะทําการเก็บไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซ่ึงเตรียมไว้ใช้ในอนาคตซึ่งคุกก้ีจะฝังไว้ในส่วนของคําสั่ง html โดยมีการ
รับและส่งจากท้ังเคร่ือง เซอร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โดยท่ีคุกก้ีอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถท่ีจะ
กําหนดข้อมูลในเว็บเองได้ เช่น การเก็บค่าข้อมูลสินค้าท่ีได้ทําการเลือกจาก ผู้ใช้ ที่ใช้บราวเซอร์ใน
การซ้ือสินค้าสินค้าจากเว็บเช่น การเก็บค่าข้อมูลสินค้าท่ีผู้ใช้ได้ทําการเลือกซ้ือจากเว็บไซต์น้ันๆ คุกก้ี
สามารถท่ีจะจดจําผู้ใช้ได้ แต่ไม่สามารถประมวลผล หรือส่งไวรัสได้และมีเพียงเซอร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกก้ี
น้ันๆ ขึ้นเท่าน้ันจึงจะสามารถ อ่านค่าของคุกกี้ดังกล่าวได้  
 OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างย่ิง
เม่ือใช้ร่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน 
PHP สามารถใช้ ร่วมกับ  Web Server หลาย ๆ ตัวบนระบบปฏิ บั ติการอย่างเช่น  Windows 
95/98/NT เป็นต้น 
        2.4.2  โปรแกรม Dreamweaver CS6 
 Dreamweaver  คือ โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ 
มีความสามารถในการใช้สร้าง ออกแบบ เขียนโค้ด เว็บเพ็จ บริหารจัดการเว็บไซต์ และเว็บแอพพลิเค
ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดงาน ลดเวลาในการพัฒนาเว็บเพ็จ โดยสามารถสร้างโค้ดได้หลาย
ภาษา เช่น HTML, PHP, ASP, JSP ฯลฯ และสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้หลายฐานข้อมูล เช่น 
MySQL, PostgreSQL, MS Access, MS SQL Server ฯลฯ โดยที่ผู้ออกแบบเว็บเพ็จ การใช้ของ
โปรแกรมจะอํานวยความสะดวกให้กับการออกแบบ Webpage เป็นอย่างมากโดยโปรแกรมจะทํางาน
ในลักษณะ HTML Generator น่ันคือโปรแกรมจะสร้างรหัสคําสั่ง HTML โดยไม่จําเป็นต้องมาน่ัง
เรียนรู้โค้ดของHTML ก็สามารถสร้างเว็บเพจได้อย่างมืออาชีพแล้ว โดยโปรแกรมมีลักษณะการทํางาน 
คล้าย ๆ กับการพิมพ์เอกสารด้วย Word Processing ที่สามารถใช้เครื่องมือ (Tool bars) หรือแถบ
คําสั่ง (Menu bar) ควบคุมการทํางานช่วยการใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
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        2.4.2.1  คุณสมบัติของโปรแกรม Dreamweaver CS6 
  2.4.2.1.1  ช่ วยให้คุณ ทํ างานได้ เร็วขึ้ น  นี่ คื อข้ อ ดี อัน ดับ ต้นๆของ 
Dreamweaver เลยก็ว่าได้ เม่ือก่อนน้ันถ้าเราต้องการสร้างเว็บเพจ เราจะต้องเขียนภาษา HTML 
ขี้นมาเพ่ือให้แสดงผลผ่าน Browser เป็นรูปภาพหรือข้อความออกมา ซ่ึงทาให้เราทางานได้ช้าลง 
เพราะเราจะต้องเขียน HTML ไปและดูการแสดงผลผ่าน Browser ไปว่าให้ผลถูกต้องตามที่เรา
ต้องการหรือไม่ แต่สาหรับใน Dreamweaver โปรแกรมจะแสดงหน้าจอที่แสดงผลให้เราสามารถ
ปรับแต่งหน้าตาของเว็บเพจของเราได้เลย โดย Dreamweaver จะทําการเขียน HTML ให้เราเองเป็น 
Editor ที่มีประสิทธิภาพตัวหน่ึง 
   2.4.2.1.2  เป็นโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ที่ ดี  Dreamweaver ยังเป็น
โปรแกรมที่ช่วยให้เราจัดการกับเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น โดยมีเครื่องมือมากมาย 
  2.4.2.1.3    ช่วยให้เราทําเว็บได้ง่ายข้ึน สาหรับคนที่ไม่เคยทําเว็บมาก่อนก็
สามารถใช้ Dreamweaver เพียงโปรแกรมเดียวเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองข้ึนมาได้ง่ายเหมือนกับ
การเขียนหนังสือ และสําหรับคนที่เช่ียวชาญ Dreamweaver ก็ทําให้เรามีความคล่องตัวขึ้นเพราะ
ตอนนี้ Dreamweaver มีเครื่องมือมากมายและทํางานเชื่อมต่อกับโปรแกรมดังๆมากมายเช่น 
Photoshop, Illustrator, Flash ห รือแม้แ ต่กระทั่ งการใช้ ในลักษณะ  Dynamic webpage ก็
พัฒนาขึ้นมาก จะเห็นว่าใน Dreamweaver CS6 นั้นมีการใช้งานในส่วนของ Ajax เพ่ิมมาอีกด้วย
รวมถึงการใช้งาน CSS ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมาก นี่ยังไม่รวมถึง Template มากมายที่ช่วยในการจัด
ข้อความ, หน้าตาของเว็บเพจ และเครื่องมืออีกมากมาย ในบทความน้ี คงทําให้มองภาพของ 
Dreamweaver ว่าเป็นเครื่องมือที่ อํ านวยความสะดวกมากจริงๆ  ถ้ าลองใช้ ดูจะเห็นได้ ว่า 
Dreamweaver นั้นพัฒนาไปมากจากเวอร์ชันแรกๆที่ออกมา และช่วยลดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์
ลงได้มาก 
         2.4.3  โปรแกรม Adobe Photoshop  
 Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมทางด้านกราฟิก ที่คิดค้นโดยบริษัท Adobe ที่ใช้
กันในอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับโลก และเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ
สามารถแลกเปล่ียนไฟล์ต่าง ๆ และนําไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืน ๆได้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS3 เริ่มออกมาเวอร์ช่ันแรกคือ Photoshop 2 และมีการพัฒนามาเป็นเวอร์ชัน 8 หรือ 
Photoshop CS3 และล่าสุดได้พัฒนามาเป็น Photoshop CS3 โดยได้พัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน Adobe Photoshop CS3 มีการเปลี่ยนแปลงจาก 
Adobe Photoshop CS3 ในด้าน User interface หรือหน้าตาของตัวโปรแกรมที่ ต้องมีดการ
เปลี่ยนแปลงไป Single Column Toolbar หรือส่วนของเมนูจะ เปลี่ยนไปจากเวอร์ช่ัน CS3 ที่มี 2 
แถวและใน Photoshop CS3 ลดลงเหลือแถวเดียวและในส่วนอ่ืน ๆ เช่น Camera Raw คือ ฟังก์ชัน
ในการตกแต่งภาพจากกล้องดิจิตอล ที่ยังคงรักษาคุณภาพของภาพไว้ 100% ซ่ึงสามารถใช้งานได้
ดีกว่าโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 
     2.4.3.1  ขั้นตอนการลงโปรแกรม Adobe Photoshop  
 2.4.3.1.1  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Photoshop คลิกท่ีไอคอนโปรแกรมดังภาพที่ 
2-9 
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        ภาพท่ี 2-9 ภาพแสดงโปรแกรม Photoshop  
 

 2.4.3.1.2  เม่ือโหลดเสร็จจะได้หน้าตาของโปรแกรม Photoshop ดังภาพที่  
2-10 
 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพท่ี 2-10 ภาพแสดงหน้าตาโปรแกรม Photoshop  
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2.5   ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล 
        2.5.1  ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันมาเก็บไว้ด้วยกันเพ่ือ
ลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล อาจจะเปรียบเทียบเป็นคลังของข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกเก็บรวมอย่างมี
รูปแบบและเป็นระเบียบ ทําให้เกิดความสะดวกและง่ายในการที่จะนําเอาข้อมูลเหล่าน้ีไปทําการ
ประมวลผลและจัดการกับข้อมูล เช่น การเพ่ิมข้อมูล การสร้างรายงานเกี่ยวกับข้อมูลและการแสดงผล
ข้อมูล เป็นต้น นอกจากน้ียังคํานึงถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างงานหลาย ๆ งานเพ่ือประโยชน์ใน
การที่เราจะเรียกใช้ข้อมูลน้ันๆการเก็บหรือการนําออกมาใช้จะต้องผ่านกระทําผ่านทาง ระบบการจัด
ฐานข้อมูลหรือที่เรารู้จักกันในนาม DBMS และภาษาท่ีเราจะใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลก็คือ ภาษา 
SQL ระบบบานข้อมูล (Database System) คือ ระบบการบันทึกฐานข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์     
         2.5.2  ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database) 
 ระบบฐานข้อมูลได้ถูกพัฒนาให้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกใช้  โดย
จะมีโครงสร้าง 
         2.5.3  ฐานข้อมูลแบบเชิงช้ัน (Hierarchical Database)                                  
 เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล โดยข้อมูลจะ
ถูกเก็บไว้ในโครงสร้างรูปแบบต้นไม้ (Tree) ข้อมูลที่ จัดเก็บในที่ น้ี คือ ระเบียน (Record) ซ่ึง
ประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล (Field) ของเอนทิต้ีหนึ่ง ๆ ฐานข้อมูลแบบลําดับช้ันนี้คล้ายคลึงกับ
ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย แต่ต่างกันที่ฐานข้อมูลแบบลําดับช้ัน มีกฎเพิ่มข้ึนมาอีกหน่ึงประการ คือ ใน
แต่ละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเข้าหาได้ไม่เกิน 1 หัวลูกศร  
          2.5.4  ประเภทของฐานข้อมูล 
 2.5.4.1  ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network database)โครงสร้างของข้อมูลแต่ละ
แฟ้มข้อมูลมีความสัมพันธ์คล้ายร่างแห โดยมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับโครงสร้างแบบลําดับช้ัน มีข้อ
แตกต่างที่ ว่าโครงสร้างแบบเครือข่ายสามารถยินยอมให้ระดับช้ันที่อยู่เหนือกว่าจะมีได้หลาย
แฟ้มข้อมูลถึงแม้ว่าระดับช้ันถัดลงมาจะมีเพียงแฟ้มข้อมูลเดียว 
 2.5.4.2  ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database)การเก็บข้อมูลในรูปของ
ตาราง (Table) หลายๆตารางที่มีความสัมพันธ์กัน ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถว ๆ และในแต่ละ
แถวจะแบ่งเป็นคอลัมน์ (Column) ในทางทฤษฎีจะมีคําศัพท์เฉพาะแตกต่างออกไป เน่ืองจาก
แบบจําลองแบบน้ีเกิดจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เรื่องเซ็ท (Set) 
 ข้อดี มีขีดความสามารถที่จะเช่ือม File ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  โดนอาศัย 
Common field ไม่ต้องมีการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Record ล่วงหน้าซ่ึงในการใช้งานจริง ๆ 
อาจจะไม่รู้ความสัมพันธ์ที่ต้องการออกแบบ (Flexibility) และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้
โดยตรง (Direct access) ข้อมูลเก็บที่ไม่ซํ้าซ้อนกัน และการแก้ไขข้อมูลสามารถแก้ไขจากท่ีแห่งเดียว
ได้สะดวก เม่ือต้องการเพ่ิม field เข้าไปใหม่ก็ไปเพ่ิมในตารางที่ต้องการได้เลย 2 ชนิดแรกต้องมีการ
กําหนดโครงสร้างใหม่ 
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              2.5.5  งานระบบฐานข้อมูล 
 2.5.5.1  บันทึกข้อมูล 
 2.5.5.2  แทรกข้อมูล 
 2.5.5.3  ดึงข้อมูล 
 2.5.5.4  แก้ไขข้อมูล 
 2.5.5.5  ลบข้อมูล 
 2.5.5.6  ย้ายฐานข้อมูล 
             2.5.6  คุณสมบัติของฐานข้อมูล 
 2.5.6.1 ความหมายของข้อ มูล  (Data definition) : ทํ าการนิยามโครงสร้าง
ฐานข้อมูล บอกรูปแบบของข้อมูล เช่น เป็นตัวเลขหรือว่าเป็นตัวหนังสือ หรือเป็นวันที่  
 2.5.6.2 การจัดการของข้อมูล (Data manipulation)  : การนําข้อมูลมาใช้งาน เช่น 
Retrieve, Insert, Delete และ Update 
 2.5.6.3 การควบคุมข้อมูล (Data Control) : ควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล เช่น 
ตรวจสอบ Security และRecover 
             2.5.7  ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูลท่ัวไป 
 2.5.7.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จํานวนมาก ทําให้ประหยัดเน้ือท่ีในการจัดเก็บ
เอกสารที่เป็นกระดาษ เน่ืองจากฐานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก เช่น 
แผ่นซีดี- รอม แผ่นดิสก์เก็ต เป็นต้น 
 2.5.7.2 สามารถปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยได้
ตลอดเวลา และทําได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นตัวเล่มหนังสือจะไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติมเข้าไปใน
ตัวเล่มได้ นอกจากใช้ใบแทรกหรือการพิมพ์เล่มใหม่ออกมา 
 2.5.7.3 สามารถค้นสืบข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา และประหยัดเวลา 
 2.5.7.4 สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลให้เป็นระบบออนไลน์ได้ ผู้ใช้หลายคนสามารถ
ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่แห่งใด หรือใช้ฐานข้อมูลในเวลาใดก็ตามจะสามารถได้ข้อมูลท่ี
ต้องการจากฐานข้อมูลแบบออนไลน์ 
 2.5.7.5   ลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล 
 2.5.7.6   เกิดวิธีการที่เป็นระเบียบในการบันทึกข้อมูล 
 2.5.7.7   ช่วยในการค้นคืนสะดวก 
 2.5.7.8   ช่วยในประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศ 
 2.5.7.9    มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กําหนดสิทธ์ิ ในการใช้งานของผู้ใช้ 
             2.5.8   เว็บกับฐานข้อมูล 
 เว็บ หมายถึง แหล่งท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ 
เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่าน้ีว่า “เว็บเพจ” และเรียก
เว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า “โฮมเพจ” (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจ
อย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคําว่า เว็บไซต์จะใช้สําหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบ
เซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ที่
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ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้นในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เรียกว่า เว็บ กระทําได้ง่ายและแพร่หลายมากขึ้น และเป็นผลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบน เว็บ 
ที่แต่เดิมเป็นแบบ Static ได้ถูกพัฒนาเป็นแบบ Dynamic คือ สามารถที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลผ่าน
เว็บได้ ดังนั้นระบบฐานข้อมูล จากเดิมท่ีใช้งานกันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น LAN จึง
ถูกพัฒนาให้มีความสามารถมาใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเรียกว่าเว็บตามไปด้วย 
        2.5.9  ส่วนประกอบของฐานข้อมูลบนเว็บ 
 สืบเนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาให้มี
ขีดความสามารถที่เพ่ิมข้ึนจนทําให้หารติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่างเครื่องกัน ทําให้ง่ายและ
รวดเร็ว ซ่ึงเริ่มต้นจากการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่างเครื่องกันในรูปของไฟล์ข้อมูล 
เพ่ือนําไปประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหน่ึง จนกระทั่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางด้าน
ฐานข้อมูลมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน จนสามารถที่จะส่งถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแต่เดิมอยู่
ใน รูปของไฟล์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ Record แทนประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาจนกระท่ังอยู่ในรูปเครือข่ายแบบ เว็บจึงส่งผลให้มีความต้องการท่ีจะ
นําเอาฐานข้อมูลมาใช้งานบนเว็บเกิดขึ้นในการนําฐานข้อมูลมาใช้บนเครือข่ายแบบเว็บจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ดังน้ี 
 2.5.9.1  ส่วนของฐานข้อมูล 
 2.5.9.2  ส่วนของโปรแกรมที่ทํางานอยู่บน Wed server และ Wed client 
 2.5.9.3  ส่วนของโปรแกรม Middle ware ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีทําหน้าท่ีเป็น
ส่ือกลางในการติดต่อระหว่าง 
 โป ร แ ก รม  Database Management System : DBMS ข อ ง ฐ าน ข้ อ มู ล 
โปรแกรม Wed server และโปรแกรม Wed client โดยทําหน้าท่ีในการแปลงคําสั่งหรือรูปแบบของ
ข้อมูลท่ีส่งไป มาระหว่าง 3 โปรแกรมดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่แต่ละฝ่ายเข้าใจ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนน้ีจะมี 
ความสัมพันธ์  

 
 

   ภาพท่ี 2-11 ภาพแสดงการทํางานของฐานข้อมูล 
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            2.5.10  Web client 
 Web client คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใดอย่าง
หน่ึงจาก Server server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทํา
หน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง โดยอาศัยโปรแกรม Web server แก่เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย ในระบบเครือข่าย Client/Server คือ การที่มี
เครื่องผู้ให้บริการ (Server) และเคร่ืองผู้ใช้บริการ (Client) เช่ือมต่อกันอยู่ และเครื่องผู้ใช้บริการได้มี
การติดต่อร้องขอบริการจากเครื่องผู้ให้บริการ เคร่ืองผู้ให้บริการก็จะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้บริการ
ร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้เครือข่ายแบบ Client / Server เหมาะกับระบบเครือข่ายท่ีต้องการ
เช่ือมต่อกับเครื่องลูกข่ายจํานวนมาก โดยการรองรับจํานวนเคร่ืองลูกข่าย (Client)อาจเป็นหลักสิบ 
หลักร้อย หรือหลักพัน เพราะฉะนั้นเครื่องที่จะนํามาทําหน้าท่ีให้บริการจะต้องเป็นเครื่องท่ีมี 
ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากถูกต้องออกแบบมาเพ่ือทนทานต่อความผิดพลาด (Fault tolerance)และ
ต้องคอยให้บริการทรัพยาการให้กับเครื่องลูกข่ายตลอดเวลา โดยเคร่ืองที่จะนํามาทําเป็นเซิร์ฟเวอร์
อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้ ได้แก่ โปรแกรมที่
ทํางานอยู่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าท่ีเรียกใช้ข้อมูลจาก Remote Computer โปรแกรม Web 
Client นี้ในบางครั้งอาจเรียกว่า โปรแกรม Web Browser เนื่องจากโปรแกรมท่ีนิยมนํามาใช้เป็น 
Wed Client ได้ แก่  โปรแกรม  Web Browser ต่ าง  ๆ  เช่น  Netscape Navigator, Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox สําหรับหน้าที่หลัก ๆ ของ Wed client มี ดังนี้ 
                  2.5.10.1 ทําหน้าท่ีติดต่อกับ Web server ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น 
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ Protocol แบบ HTTP  
                  2.5.10.2  ทําหน้าท่ีส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูป Web document กับ 
Web server  
                  2.5.10.3  ทํ าห น้ า ท่ี แ ส ด งผ ล  Web document ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้  ซ่ึ ง ด้ ว ย
ความสามารถเหล่าน้ี ได้ส่งผลให้ Web client เข้ามาแทนท่ีการส่งถ่ายข้อมูลในแบบ File Transfer 
Protocol : FTP) และ Gopher ไปโดยปริยาย   
                 2.5.11  Web server 
 ทําหน้าท่ีการรับ แปลง ตอบสนองต่อ Request ที่ส่งมาจาก Web client แต่
สําหรับหน้าท่ีหลักแล้วได้แก่ การส่งข้อมูลข่าวสารกลับไปยัง Web client แต่เน่ืองจากต้องการให้มี
การติดต่อระหว่าง Web client กับ  Web server ในแบบ  2 ทาง ซ่ึ งเป็นการติดต่อในแบบ 
Interactive จึงส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมท่ีทํางานคู่กับ Web server เพ่ิมเติมข้ึนโดยมีหน้าท่ี
ในการนําข้อมูลใน Web Document มาประมวลผลแล้วจึงกําหนดที่อยู่ของ Web Client ในรูป 
Uniform Resource Locator : URL เพ่ือส่งข้อมูลซ่ึงโดยทั่วไปอยู่ ในรูปของ Web Document 
กลับไปแสดงผลยัง Web Client ต่อไปพ้ืนฐานของ Web service ก็คือ XML กับ HTTP ซ่ึงจะพบว่า 
HTTP ก็เป็นที่รู้ จักกันดี และไปได้ทั่วทุกแห่งท่ีมี internet ส่วน XML คือภาษาสากลที่สามารถ
ปรับแต่งได้ตามต้องการ เพ่ือให้เกิดกิจกรรมระว่าง client และบริการ หรือระหว่างส่วนประกอบ
ต่างๆ เบ้ืองหลัง Web server ก็คือ ข้อความ XML จะถูกแปลงให้การขอบริการจาก Middle ware 
และผลที่ได้ก็จะแปลงกลับมาในรูป XML  ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ ต้องการให้เครื่อง PC อ่านค่าจาก 
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Serial port แล้วส่งไปประมวลผลบนเคร่ือง UNIX แล้วส่งผลกลับมาแสดงบนจอ PC ถ้าเป็นเม่ือก่อน 
ก็คงต้องแปลงข้อมูลท่ีได้ให้อยู่ในรูปของ ASCII แล้วส่งไปยัง UNIX พร้อมคําสั่งว่าให้ทําอะไร ในฝั่ง 
UNIX  ก็ต้องมาแยกว่าอะไรคือคําสั่งอะไรคือข้อมูล เม่ือประมวลผลแล้ว จะส่งกลับมาในรูปแบบไหน 
แล้วถ้าหากจะส่งไปหาเคร่ืองที่เป็น MAC จะต้องเขียนโปรแกรมเพ่ิมในส่วนไหนบ้าง จะพบว่าต้อง
พัฒนากันเป็นคู่ๆ ไป และต้องนิยามในแต่ละฝั่งให้ชัดเจน แต่หากเป็น Web service คุณจะพบว่า 
แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป XML แต่ละก็ต้องการรู้แค่ มาตรฐาน XML ก็พอ แล้วต่างคนต่างก็เขียน 
Service ของตัวเอง ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเช่ือมโยงอีกต่อไป และ Protocol ที่ส่งก็คือ HTTP 
น่ันเอง ถ้าเช่ือมโยงกับ HTTP  (หรือเว็บ) ได้ ท่านก็ใช้บริการทุกอย่างได 
แต่เด๋ียวก่อนการเข้าถึงและการสั่งงานนั้นยังเป็นเพียงโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ในความเป็นจริงยังมี อะไร
มากกว่าน้ัน เช่น การค้นหา การทําธุรกรรม ความปลอดภัย การพิสูจน์ตัวตน และอ่ืน ๆ อันเป็น
บริการท่ีทําให้เป็นบริการพ้ืนฐานจริง ๆ ระบบเพ่ิมเติมท่ีต้องมีและต้องรักษาความสะดวกและใช้ งาน
ง่ายไว้ด้วย พ้ืนฐานของ Web Service เต็มรูปแบบคือ XML + HTTP + SOAP + WSDL + UDDI 
หรือในระดับสูงกว่าน้ัน แต่ไม่ได้ถือเป็นสิ่งจําเป็นเสมอไปคือต้องเพ่ิมเทคโนโลยี XAML,  XLANG, 
XKMS, XFS เป็นต้น 
            2.5.12  phpMyAdmin 
 phpMyAdmin เป็นสคริปต์ติดต่อฐานข้อมูลท่ีสร้างโดยภาษาพีเอชพี ซ่ึงใช้จัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทาการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทําการสร้าง 
Table ใหม่ ๆ และยังมีฟังชันที่ใช้สําหรับการทดสอบการ Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น 
ยังสามารถทาการ Insert, Delete, Update หรือแม้กระท่ังใช้ คาสั่งต่างๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา 
SQL ในการสร้างตารางข้อมูลในส่วนของการแสดงผลหน้าแรกเม่ือเข้าสู่หน้าแสดงผล phpMyAdmin 
จะแสดงรุ่นของ phpMyAdmin ที่ใช้งานอยู่ พร้อมท้ังสามารถท่ีจะจัดการกับรหัสอักขระที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล ฝั่งเมนูด้านซ้ายจะแสดงข้อมูลของฐานข้อมูลปัจจุบัน (Dtaabase name) และเมื่อทาการ
เลือกแล้วจะแสดงโครงสร้างของ ตารางข้อมูล phpMyAdmin เป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีติดมากับ 
AppServ เพ่ือใช้สาหรับจัดการฐานข้อมูล เช่น สร้าง/ลบฐานข้อมูล สร้าง/ลบตาราง จัดการฟิลด์
ต่างๆ ของข้อมูล รวมทั้งการประมวลผลคาส่ัง SQL 
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ภาพท่ี 2-12  การติดต้ังโปรแกรม AppServ 2.5.10 
                   ลําดับต่อมาจะเจอหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ซ่ึงเป็นการ Login เข้าสู่ phpMyAdmin ซ่ึง
ข้อมูลในส่วนนี้มาจากการกําหนดค่าของ MySQL Config ในตอนที่ได้ทําการติดต้ัง ซ่ึงค่าเริ่มต้นของ 
Username จะมีค่าเป็น Root ส่วน Password เกิดจากค่าท่ีได้กําหนดไว้ 
 

 
 

ภาพที่ 2-13  Username และ Password ใช้สําหรับเข้าใช้งาน phpMyAdmin 
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ภาพที่ 2-14   หน้าแรกของ phpMyAdmin 
 

 
2.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จาริตา หินเธาว์ (2552) ศึกษาเรื่อง การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้าน
สามัคคีพัฒนา บ้านถ้ําเต่าหมู่ 1ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพการผลิตในการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มนิยมทอผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นงานอดิเรกนอกเหนือจากงานด้านเกษตรกรรม โดยพิจารณาเป็น
ด้าน ดังน้ีด้านกระบวนการผลิตกลุ่มมีโครงสร้างธุรกิจครบท้ัง 3 ขั้น ตอนคือ ต้นนํ้า กลางน้ํา และ
ปลายนํ้า การผลิตไม่กระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัด ซ่ึงทางกลุ่มเน้นการทอเป็น
ผืนจําหน่าย ด้านการตลาดกลุ่มมีจุดแข็งท่ีลวดลายและฝีมือการทอผ้าย้อมครามแต่กลุ่มขาดการ
พัฒนาด้านบรรจุหีบห่อและขาดการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ ขาดนวัตกรรมใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า กลุ่มมี
การกระจายสินค้าโดยการขายตรงที่กลุ่มแม่บ้าน การวางจําหน่ายตามศูนย์แสดงสินค้า OTOP ใน
จังหวัด ทําให้พบว่าช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าจํากัด ด้านการบริหารงานกลุ่มมีการรวมตัว เพ่ิม
จํานวนสมาชิกอย่าง ต่อเน่ืองและมีการติดต่อสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ผู้นํากลุ่มเป็นตัวแปร สําคัญ
อย่างหน่ึงในการนํากลุ่มไปสู่ความสําเร็จ แต่กลุ่มยังขาดการมอบหมายงาน กระจายอํานาจและ
ตัดสินใจ ส่วน ด้านการ เงินและบัญชีจะพบว่าระบบบัญชีการลงบัญชียังไม่ครบถ้วน และขาดความ
สมํ่าเสมอ ไม่คํานึงถึงต้นทุนที่เป็นนามธรรม 
 ภัทรธิรา ผลงาม (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP : 
กรณีศึกษาในกลุ่มทอผ้า พ้ืนเมืองนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย การวิจัยครั้งน้ีศึกษามีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือ
ศึกษาบริบทชุมชนและบริบทกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองนาด้วง อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย 2)เพ่ือศึกษา
กระบวนการทอผ้า ปัญหา และความต้องการในการพัฒนากระบวนการทอผ้า 3) เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOPในกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองนาด้วงวิธีดําเนินการวิจัยใช้การผสมผสานวิธีทั้ง การวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพโดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยใช้กระบวนการ PAR การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และใช้ 
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เทคนิคการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
ประชาชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนาด้วงเพ่ือตอบแบบสํารวจชุมชน ผู้ทอผ้า 
และตัวแทนจากเทศบาลนาด้วง พัฒนาการอําเภอนาด้วงเพ่ือสนทนากลุ่ม และประชุมระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการทอผ้า พาณิชย์จังหวัดเลยอุตสาหกรรม
จังหวัดเลย พัฒนาการจังหวัดเลย เพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมระดมความ
คิดเห็นเพ่ือพัฒนาผ้าทอพ้ืนเมือง ประกอบด้วย สมาชิกในกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองนาด้วงและกลุ่มทอผ้า
ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหนอง นาคํา จังหวัดขอนแก่น และผู้นําชุมชนร่วมกับตัวแทนจากเทศบาล 
และพัฒนาการอําเภอนาด้วง ส่วนการศึกษาช่องทางการตลาดโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคผ้า
ทอมือ และการตัดสินใจซ้ือผ้าโดยใช้แบบสอบถาม 
    วันทนีย์ นําชัยศรีค้า (2550) การศึกษาและวิจัยเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการของสินค้า 
OTOP กลุ่มชุมชน พ้ืนที่อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การศึกษาและวิจัยเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
การจัดการกลุ่มชุมชน OTOP อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพของ
การบริหารการจัดการในด้านตังผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านบริหารเงินทุน และด้าน
บริหารองค์การ และศึกษาถึงความต้องการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการและพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งน้ี
ได้ทําการสอบถามข้อมูลการบริหารจัดการของชุมชนจํานวน 34 กลุ่ม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 41 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านบริหารเงินทุน และด้าน
บริหารองค์กร มีจุดแข็งคือ ตัวผลิตภัณฑ์สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ รูปแบบมีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานในระดับดี แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในชุมชน มี
การควบคุมกระบวนการผลิตท่ีดี มีการกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการดําเนินงานของชุมชน มีการ
ลงบัญชีรับ – จ่าย จุดอ่อนคือวัตถุดิบที่ใช้ในพ้ืนที่ยังไม่เต็ม 100 % สถานที่การวางจําหน่ายส่วนใหญ่
อยู่ภายในจังหวัด ไม่ค่อยมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ยังไม่มีการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนในการ
ผลิต การบริหารเงินออมยังน้อยอยู่ และการวิจัยได้พบว่า การเพ่ิมศักยภาพ โดยการจัดอบรมของ
หน่วยงานจะมีผลต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีนัยสําคัญ ข้อเสนอแนะ ภาครัฐท่ีจะเข้า
ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน ควรจะให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะด้านการจัดหาเงินทุน การ
นําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต และสําหรับเรื่องการจัดอบรมหรือฝึกวิชาชีพ ควรเข้าไปศึกษาความ
ต้องการของชุมชนก่อน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจัดฝึกอบรม และชุมชนสามารถนําไปต่อยอดการ
ผลิตสินค้า การสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้ชุมชนยืนหยัด และเข้มแข็งต่อไป 
 
 



 
 

บทที่  3 

วิธีการดําเนินงาน 
 

 วิธีการดําเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ แบ่งขั้นตอนการดําเนินงานออกเป็น 7 ขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.1  การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 3.2  การวิเคราะห์ระบบ 
 3.3  ผังงาน Flow Chart 
 3.4 แผนภาพ ER-Diagram ของระบบ 
 3.5 การทํา Normalization 
 3.6 พจนานุกรมข้อมูล  (Data Dictionary) 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 
3.1  การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  3.1.1 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป  มีความสามารถดังนี้   
 3.1.1.1   สามารถสมัครสมาชิกได้  
 3.1.1.2  สามารถเรียกดูรายการสถานท่ีท่องเท่ียวและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้  
 3.1.1.3  สามารถเรียกดูรายการสถานท่ีท่องเท่ียวและรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวได้  
 3.1.1.4  สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานท่ีท่องเท่ียวได้   
 3.1.1.5   สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สถานท่ีท่องเท่ียวและข่าวสารได้ 
  3.1.1.6   สามารถเรียกดูวิธีการชําระเงินได้ 
 3.1.1.7  สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบที่เมนูติดต่อเราได้ 
 3.1.1.8  สามารถดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆได้ 
 3.1.1.9  สามารถค้นหาสินค้าและดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
 3.1.1.10 สามารถค้นหาสนิค้าผ่านระบบไปรษณีย์ได้ 
 3.1.1.11 สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ 
 3.1.2  ส่วนของสมาชิกประเภทซื้อผลิตภัณฑ์ มีความสามารถดังน้ี 
 3.1.2.1   สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้  
 3.1.2.2   สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
 3.1.2.3   สามารถเรียกดูรายการผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ 
 3.1.2.4   สามารถเรียกดูรายการสถานที่ท่องเท่ียวและรายละเอียดสถานที่ท่องเท่ียวได้ 
 3.1.2.5   สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเท่ียวได้ 
  3.1.2.6   สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สถานท่ีท่องเท่ียวและข่าวสารได้ 
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 3.1.2.7   สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบได้ 
 3.1.2.8   สามารถยืนยันและยกเลิกการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ 
 3.1.2.9   สามารถพิมพ์ใบสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ 
 3.1.2.10  สามารถค้นหาสินค้าและดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
 3.1.2.11  สามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ได้ 
 3.1.2.12  สามารถแจ้งการชําระเงิน ตรวจสอบสถานการณ์ชําระเงินและดูรายละเอียด
การชําระเงินผ่านทางระบบได้ 
 3.1.2.13  สามารถตรวจสอบสถานะและดูรายละเอียดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ 
 3.1.2.14  สามารถดูการซ้ือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการซ้ือครั้งสุดท้ายและดู
รายละเอียดการซ้ือผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งได้ 
 3.1.2.15  สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบที่เมนูติดต่อเราได้ 
 3.1.2.16  สามารถดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ 
 3.1.2.17  สามารถเรียกดูวิธีการชําระเงินได้ 
 3.1.2.18  สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ 
 3.1.3  ส่วนของสมาชิกฝากขายผลิตภัณฑ์ มีความสามารถดังน้ี 
 3.1.3.1    สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้ 
 3.1.3.2    สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้  
 3.1.3.3    สามารถเรียกดูรายการผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้  
 3.1.3.4    สามารถเรียกดูรายการสถานท่ีท่องเท่ียวและรายละเอียดสถานท่ีท่องเที่ยวได้  
 3.1.3.5    สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานท่ีท่องเที่ยวได้  
 3.1.3.6    สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สถานท่ีท่องเท่ียวข่าวสารได้  
 3.1.3.7    สามารถฝากขายผลิตภัณฑ์ได้  
 3.1.3.8    สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ฝากขายได้  
 3.1.3.9    สามารถตรวจสอบสถานการณ์ฝากขายผลิตภัณฑ์ได้ 
 3.1.3.10  สามารถตรวจสอบสถานการณ์ฝากขายผลิตภัณฑ์ได้ 
 3.1.3.11  สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบที่เมนูติดต่อเราได้ 
 3.1.3.12  สามารถดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ 
 3.1.3.13  สามารถค้นหาสินค้าและดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
 3.1.3.14  สามารถเรียกดูวิธีการชําระเงินได้ 
 3.1.4  ส่วนของผู้ดูแลระบบ มีความสามารถ ดังนี้  
 3.1.4.1    สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้ 
 3.1.4.2    สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
 3.1.4.3    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ข้อมูลผู้ดูแลระบบได้ 
 3.1.4.4    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ข้อมูลสมาชิกได้ 
 3.1.4.5    สามารถดูรายละเอียด และลบรายการติดต่อของสมาชิกได้ 
 3.1.4.6    สามารถดูรายละเอียด ยืนยัน และยกเลิกข้อมูลการชําระเงินของสมาชิกได้ 



36 

 3.1.4.7    สามารถยืนยันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกได้ 
 3.1.4.8    สามารถดูรายละเอียดการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้ 
 3.1.4.9    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ 
 3.1.4.10  สามารถดูรายละเอียดและยืนยันสถานการฝากขายผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่ระบบได้ 
 3.1.4.11  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 
 3.1.4.12  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายช่ือจังหวัดได้ 
 3.1.4.13  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายช่ืออําเภอได้ 
 3.1.4.14  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดโฆษณาได้ 
 3.1.4.15  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมได้ 
 3.1.4.16  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
 3.1.4.17  สามารถแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของระบบทั้งหมดได้ 
 3.1.4.18  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งลบได้ 
 3.1.4.19  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นสถานที่ท่องเท่ียวท่ีถูกแจ้งลบได้ 
 3.1.4.20  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นข่าวสารและกิจกรรมท่ีถูกแจ้งลบได้ 
 3.1.4.21  สามารถตรวจสอบรายการท่ีรอการตรวจสอบได้ 
 3.1.4.22  สามารถลบข้อมูลท้ังหมดเพื่อนําไปใช้กับจังหวัดอ่ืน  ๆ ได้ 
 3.1.4.23  สามารถสร้างแคตตาล็อกได้ 
 3.1.5  ส่วนของผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ มีความสามารถดังน้ี 
 3.1.5.1    สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้ 
 3.1.5.2    สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
 3.1.5.3    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ข้อมูลสมาชิกได้ 
 3.1.5.4    สามารถดูรายละเอียด และลบรายการติดต่อของสมาชิกได้ 
 3.1.5.5    สามารถดูรายละเอียด ยืนยัน และยกเลิกข้อมูลการชําระเงินของสมาชิกได้ 
 3.1.5.6    สามารถยืนยันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกได้ 
 3.1.5.7    สามารถดูรายละเอียดการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้ 
 3.1.5.8    สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ 

 3.1.5.9    สามารถดูรายละเอียดและยืนยันสถานการฝากขายผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่ระบบได้ 
 3.1.5.10  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 

 3.1.5.11  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายช่ือจังหวัดได้ 
 3.1.5.12  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายช่ืออําเภอได้ 
 3.1.5.13  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ลิงค์ภายนอกได้ 
 3.1.5.14  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดโฆษณาได้ 
 3.1.5.16  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมได้ 
 3.1.5.17  สามารถแก้ไขส่วนต่าง  ๆ ของระบบทั้งหมดได้ 
 3.1.5.18  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
 3.1.5.19  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งลบได้ 
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 3.1.5.20  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นสถานที่ท่องเท่ียวท่ีถูกแจ้งลบได้ 
 3.1.5.21  สามารถลบข้อความแสดงความคิดเห็นข่าวสารและกิจกรรมท่ีถูกแจ้งลบได้ 
 3.1.5.22  สามารถตรวจสอบรายการท่ีรอการตรวจสอบได้ 

 3.1.5.23  สามารถสร้างแคตตาล็อกได้   
 
3.2  วิเคราะห์ระบบ 
 3.2.1  กําหนดความต้องการของระบบ หรือ System Requirements 
  3.2.1.1  ระบบสามารถฝากขายได้ 
  3.2.1.2  ระบบสามารถซ้ือสินค้าได้ 
 3.2.1.3  ระบบสามารถค้นหาสินค้าได้ 
 3.2.1.4  ระบบสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ 
 3.2.1.5  ระบบสามารถพิมพ์ใบสั่งซ้ือสินค้าของลูกค้าได้ 
     3.2.2  โครงสรา้งของระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-1  แสดงโครงสร้างของระบบ 
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3.2.3  เขียนแผนภาพ 
 3.2.3.1  คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2   
 จากภาพท่ี 3-2 สามารถอธิบายการทํางานของแผนภาพกระแสข้อมูลของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แผนภาพ
กระแสข้อมูลประกอบด้วยเอนติต้ีหลัก 3 เอนติต้ีคือ เอนติต้ีสมาชิก เอนติต้ีผู้ใช้ทั่วไป และเอนติต้ี
ผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบ 
 เอนติต้ีสมาชิก มีข้อมูลนําเข้าระบบ คือ ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน ฝากขายสินค้า สั่งซ้ือสินค้า 
รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว ดาวน์โหลดแคตตาล็อก 
 เอนติต้ีผู้ใช้ทั่วไป มีข้อมูลนําเข้าระบบ คือ สมัครสมาชิก รายละเอียดสินค้า รายละเอียด
สถานที่ท่องเที่ยว การชําระเงิน แสดงความคิดเห็นของสินค้า/สถานที่ท่องเท่ียว 
 เอนติต้ีผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบ มีข้อมูลนําเข้าระบบ คือ จัดการข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้า 
จัดการข้อมูลการขายสินค้า จัดการข้อมูลสินค้าในคลังสินค้า จัดการข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว 
รายละเอียดสั่งซ้ือสินค้า รายละเอียดการขายสินค้า รายละเอียดสินค้าในคลัง รายละเอียดสถานที่
ท่องเท่ียว 
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สมาชิก ผูใ้ชท้ัว่ไป

ผูดู้แลระบบ/ผูช่้วยดูแลระบบ

ระบบขายสินคา้ OTOP ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ผา่นอินเตอร์เน็ต

ขอ้มูลการชาํระเงิน

รายละเอียดการสั่งซ้ือ การฝากขาย

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ

คน้หารายละเอียดของสินคา้

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ

ขอ้มูลการชาํระเงิน
ขอ้มูลสินคา้

ขอ้มูลสมาชิก

ดาวน์โหลดแคตตาลอ็ต

รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว
สัง่ซ้ือสินคา้

ฝากขายสินคา้

ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น

แสดงความคิดเห็นของสินคา้,สถานท่ีท่องเท่ียว

การชาํระเงิน

รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว
รายละเอียดสินคา้
สมคัรสมาชิก0

จดัการขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว
จดัการขอ้มูลสินคา้ในคลงัสินคา้
จดัการขอ้มูลการขายสินคา้

จดัการขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้

รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว
รายละเอียดสินคา้ในคลงั
รายละเอียดการขายสินคา้

รายละเอียดการสัง่ซ้ือสินคา้

 
 

ภาพท่ี 3-2 แสดงคอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) 
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   3.2.3.2  แผนผังลําดับขั้นของกระบวนการ (Process Decomposition Diagram) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-3 แผนผังลําดับขั้นของกระบวนการ (Process Decomposition Diagram) 
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 3.2.3.3  แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD Fragment Level 1) 
 3.2.3.3.1  Process 1 สมัครสมาชิก มีเอนติต้ีเกี่ยวข้องคือ ผู้ใช้ทั่วไปจะ
สมัครสมาชิกโดยข้อมูลจะถูกเก็บในแฟ้มข้อมูลสมาชิก โดยผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถเข้าล็อกอินโดยใส่ช่ือ
ผู้ใช้และรหัสผา่นได้   
 3.2.3.3.2  Process 2 สั่งซ้ือสินค้า มีเอนติต้ีเกี่ยวข้องคือ สมาชิกจะสง่
รายการส่ังซ้ือข้อมูลการสั่งซ้ือจะถูกสง่ไปยังแฟ้มข้อมูลการสั่งซ้ือและข้อมูลสินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า
จะสง่ให้กับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบ และระบบชําระเงิน 
 3.2.3.3.3  Process 3 ฝากขายสินค้า มีเอนติต้ีเกี่ยวข้องคือ สมาชิกจะนํา
ข้อมูลสินค้ามาฝากขายกับระบบโดยข้อมูลสินค้าจะสง่ให้กบัผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบโดยผู้ดูแล
ระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบ 
 3.2.3.3.4  Process 4 ชําระเงิน มีเอนติต้ีเกี่ยวข้องคือ โดยระบบสัง่ซ้ือ
สินค้าจะส่งข้อมูลการสั่งซ้ือให้กับระบบชําระเงินโดยทีส่มาชิกจะสง่ข้อมูลรายละเอียดการชําระเงิน
ให้กับระบบชําระเงินและผู้ดูแลระบบโดยผูดู้แลระบบจะยืนยันข้อมูลการชําระเงินโยระบบชําระเงินจะ
แสดงยอดชําระเงินให้กับสมาชิก 
 3.2.3.3.5  Process 5 การท่องเที่ยว มีเอนติต้ีเกี่ยวข้องคือ สมาชิกจะ
สอบถามข้อมูลการท่องเท่ียวโดยระบบจะข้อมูลการท่องเทีย่วให้กับสมาชิก แล้วสมาชิกจะแสดงความ
คิดเห็นสถานทีท่่องเที่ยว 
 3.2.3.3.6  Process 6 พิมพ์รายงาน มีเอนติต้ีเก่ียวข้องคือ จะมีข้อมูลการ
ส่ังซ้ือให้กับผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบโดยระบบผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบจะส่งขอ้มูลการ
ยืนยันการสั่งซ้ือโดยข้อมูลจะถูกสั่งในแฟ้มขอ้มูลการสั่งซ้ือ 
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ภาพที่ 3-4 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD Fragment Level 1) 
 
  3.2.3.4   แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
 Process 1 สมาชิก 
  Process 1.1  กรองข้อมูลการสมัคร 
  ผู้ ใช้ทั่ วไปจะกรองข้อมูลการสมัครโดยข้อมูลจะถูกส่งให้ใน
แฟ้มข้อมูลสมาชิก 
  Process 1.2  ตรวจสอบเงื่อนไขการสมัคร 
  ระบบจะตรวจสอบเงือนไขการสมัคร 
 Process 1.3  บันทึกการสมัคร 
 
  ระบบจะบันทึกการสมัครสมาชิก 
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ภาพที่ 3-5 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
 

 3.2.3.5  แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
            Process 2  สั่งซ้ือสินค้า 
  Process 2.1  ดาวน์โหลดแคตตาล็อก 
 สมาชิกจะดาวน์โหลดแคตตาล็อตมาเพ่ือเลือกสินค้า 
  Process 2.2  เลือกสินค้า 
  สมาชิกจะเลือกสินค้าโดยดูสินค้าจากแคตตาล็อก   
  Process 2.3  ดูรายละเอียดสินค้า 
     เม่ือสมาชิกเลือกสินค้าเสร็จสมาชิกจะดูรายละเอียดสินค้า 
 Process 2.4  กรองจํานวนทีส่ั่งซ้ือ 
  สมาชิกจะกรองจํานวนท่ีสัง่ซ้ือ 
 Process 2.5  คํานวณราคา 
  ระบบจะทําการคํานวณราคาเพ่ือแสดงราคาให้สมาชิกเห็น 
 Process 2.6  ยืนยันการสั่งซ้ือ 
  สมาชิกจะกดยืนยันการส่ังซ้ือและแสดงรายละเอียดใหส้มาชิกอีกครั้ง  
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ภาพที่ 3-6 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
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 3.2.3.6  แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
            Process 3  ฝากขาย       
             Process 3.1  เพ่ิมสินค้า 
                    สมาชิกจะนําสินค้ามาฝากขายโดยข้อมูลท่ีฝากขายจะถูกสง่ไปยัง
แฟ้มข้อมูลสินค้าท่ีฝากขาย 
   Process 3.2  ลงรายละเอียดสินค้า 
                           สมาชิกจะลงรายละเอียดสินค้าที่ฝากขาย 
   Process 3.3  บันทึกการเพ่ิมสินค้า 
              ระบบจะบันทึกเพ่ิมสินค้าโดยรายละเอียดสินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ดู
และระบบ/ผู้ ช่วยดูแลระบบแล้วระบบผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าแล้วจะส่ง
รายละเอียดฝากขายไปให้สมาชิก       
 

 
ภาพที่ 3-7 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
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 3.2.3.7  แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
      Process 4  ชําระเงิน                         
                          Process 4.1  ดูรายละเอียดการชําระเงิน 
              สมาชิกจะดูรายละเอียดการชําระเงินเพ่ือชําระเงนิ  
             Process 4.2  กรองชําระเงิน 
              สมาชิกกรองข้อมูลการชําระเงิน 
 Process 4.3  แจ้งชําระเงิน 
                          ระบบจะแจ้งการชําระเงินสินค้า 
             Process 4.4  รออนุมัติ 
                          ระบบจะรออนุมัติโดยรายละเอียดการชําระเงินจะส่งไปให้
สมาชิกและข้อมูลการชําระเงนิจะถูกส่งไปยงัแฟ้มข้อมูลการชําระเงิน  
             

 

สมาชิก

ดูรายละเอียดการชาํระเงิน

4.1

กรอกชาํระเงิน

แจง้การชาํระเงิน

รออนุมติั

4.2

4.3

4.4
รายละเอียดการชาํระเงิน

ชาํระค่าสินคา้

D5 ขอ้มูลการชาํระเงิน

 
ภาพที่ 3-8 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
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  3.2.3.8  แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
        Process 5  ศึกษาสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
                    Process 5.1  ศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว 
                            สมาชิกจะศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดยข้อมูลจะถูกดึงโดย
แฟ้มข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
                               Process 5.2  สอบถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
              สมาชิกจะสอบถามข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว 
                               Process 5.3  แสดงความคิดเห็น 
                           สมาชิกจะแสดงความคิดเห็นโดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ดูแล
ระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบ 
 
 

 
     
 

ภาพที่ 3-9 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
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 3.2.3.9  แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2) 
Process 6  พิมพ์รายงาน 

                               Process 6.1  ตรวจสอบรายละเอียด 
                                          ระบบตรวจสอบรายละเอียดสินค้า โดยมีข้อมูลสมาชิก 
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสั่งซ้ือ ข้อมูลฝากขาย ข้อมูลชําระเงิน ข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว 
                               Process 6.2  พิมพ์รายงาน 
               ระบบจะพิมพ์รายงานจากข้อ มูลที่ ส่ งจากการตรวจสอบ
รายละเอียดโดยข้อมูลการพิมพ์รายงานจะส่งให้ผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบ แผนภาพ ER-Diagram 
ของระบบ 
     
 

             
 

ภาพท่ี 3-10 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 (DFD Fragment Level 2)                     
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3.3  ผังงาน Flow Chart  
       3.3.1 ผังงานระบบของโปรแกรม 

 

 
 
 

ภาพที ่3-11  ผังงานระบบของโปรแกรม 
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      3.3.2  ขั้นตอนการทํางานในส่วนของการขายสินค้า 
 

 
 

ภาพท่ี 3-12 ขั้นตอนการทํางานในส่วนของการขายสินค้า 
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เร่ิมตน้

เป็นสมาชิก

เขา้สู่ระบบ

ป้อนขอ้มูลสินคา้ท่ีฝาก
ขายสินคา้

ผูดู้แลระบบอนุมติั

จบการทาํงาน

แสดงสินคา้บน
เวบ็ไซต์

ลงทะเบียน
NO

YES

YES

NO

     3.3.3  ขั้นตอนการทํางานในส่วนของการฝากขายสินค้า 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-13  ขั้นตอนการทํางานในส่วนของการฝากขายสินค้า 
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3.4  แผนภาพ ER-Diagram ของระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี  3-14   แผนภาพ ER-Diagram ของระบบ 
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ภาพที่  3-14  (ต่อ)  แผนภาพ ER-Diagram ของระบบ 
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3.5  การทํา Normalization 
 
ตารางสินค้า (product) 

id name description price product_type_id photo band_id 
9 ตะกร้าสาน เย็นสบาย 300 1 1.jpg 3 

 
id name description pro_price product_pic photo band_id 

 
ตารางสินค้า (product)  
จัดอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่ 3 แล้ว เน่ืองจาก 
 - ในรีเลชันมีคีย์หลักก็คือ id ข้อมูลแต่ละช่องของรีเลชันเก็บข้อมูลเพียง 1 ค่าเท่านั้น คือ มี
คุณสมบัติของ 1NF (First Normal Form) 
 - ข้อมูลทั้งหมดมีค่าขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงเท่าน้ันไม่มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน คือ มี
คุณสมบัติ 2NF (Second Normal Form) 
 - ข้อมูลทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์แบบ Transitrve เกิดข้ึนต่อกันระหว่าง แอททริบิวท์ที่ไม่ใช่
คีย์หลักเช่นเดียวกันคือมีคุณสมบัติของ 3NF (Third normal form) 

 
ตารางประเภทสินค้า (product_type) 
product_type_id product_type_name

1 ของใช้ทั่วไป 
2 อาหาร 

 
 
product_type_id product_type_name

 
ตารางประเภทสินค้า  (product_type) 
จัดอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่ 3 แล้ว เน่ืองจาก 
 - ในรีเลชันมีคีย์หลักก็คือ product_type_id ข้อมูลแต่ละช่องของรีเลชันเก็บข้อมูลเพียง 1 ค่า
เท่าน้ัน คือ มีคุณสมบัติของ 1NF 
 - ข้อมูลทั้งหมดมีค่าขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงเท่าน้ันไม่มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน คือ มี
คุณสมบัติ 2NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์แบบ Transitrve เกิดข้ึนต่อกันระหว่าง แอททริบิวท์ที่ไม่ใช่
คีย์หลักเช่นเดียวกัน คือ มีคุณสมบัติของ 3NF 
ตารางลูกค้า (member) 
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id username  password name lastname address phone E-mail 

1 popeye 1234 รัตนภรณ์ อุไรพันธ์ 11/1 หมู่ 1 
ต.ปราณบุรี 

081-
2992333 

popeye@
hotmail.c

om 
2 poppy 5678  ธัญลักษณ์ มีทรัพย์ 22/2 หมู่ 2 

ต.หัวหิน 
085-
2662999 

por@hot
mail.com

 
 
 
id username password name lastname address phone E-mail 

 
ตารางลูกค้า  (member)   
จัดอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่ 3 แล้ว เน่ืองจาก  
 -  ในรีเลชันมีคีย์หลักก็คือ  id ข้อมูลแต่ละช่องของรีเลชันเก็บข้อมูลเพียง 1 ค่าเท่าน้ัน คือ มี
คุณสมบัติของ 1NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดมีค่าขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงเท่าน้ันไม่มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน คือ มี
คุณสมบัติ 2NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์แบบ Transitrve เกิดข้ึนต่อกันระหว่าง แอททริบิวท์ที่ไม่ใช่
คีย์หลักเช่นเดียวกัน คือ มีคุณสมบัติของ 3NF 
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ตารางการส่ังซ้ือ  (cart) 
id ss_id prod_id unit 
1 22 33 3 

 
 

id ss_id prod_id unit 
 
ตารางการส่ังซ้ือ  (cart) 
จัดอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่ 3 แล้ว เน่ืองจาก  
 -  ในรีเลชันมีคีย์หลักก็คือ id ข้อมูลแต่ละช่องของรีเลชันเก็บข้อมูลเพียง 1 ค่าเท่าน้ัน คือ มี
คุณสมบัติของ 1NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดมีค่าขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงเท่าน้ันไม่มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน คือ มี
คุณสมบัติ 2NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์แบบ Transitrve เกิดข้ึนต่อกันระหว่าง แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่
คีย์หลักเช่นเดียวกัน คือ มีคุณสมบัติของ 3NF 
 
ตารางใบสั่งซ้ือ  (consignment) 

c_id c_name c_price c_pic member_id 
4 ครีมมะขาม 199 consignment/cons-

014.gif 
3 

 
 
Cons_id Cons_name cons_price cons_pic member_id 

 
ตารางใบสั่งซ้ือ  (consignment)  
จัดอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่ 3 แล้ว เน่ืองจาก 
 -  ในรีเลชันมีคีย์หลักก็คือ c_id ข้อมูลแต่ละช่องของรีเลชันเก็บข้อมูลเพียง 1 ค่าเท่าน้ัน คือ มี
คุณสมบัติของ 1NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดมีค่าขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงเท่าน้ันไม่มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน คือ มี
คุณสมบัติ 2NF 
 -  ข้อมูลท้ังหมดไม่มีความสัมพันธ์แบบ Transitrve เกิดข้ึนต่อกันระหว่างแอททริบิวท์ที่ไม่ใช่
คีย์หลักเช่นเดียวกัน คือ มีคุณสมบัติของ 3NF 
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ตารางการท่องเท่ียว (Tourism) 
t_id t_name t_title t_date t_status t_img 
1 หัวหิน มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลาย

สถานท่ี 
2013-09-22 1 1.jpg 

 
 

t_id t_name t_title t_date t_status t_img 

 
ตารางการท่องเท่ียว  (Tourism) 
จัดอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่ 3 แล้ว เน่ืองจาก 
 -  ในรีเลชันมีคีย์หลักก็คือ t_id ข้อมูลแต่ละช่องของรีเลชันเก็บข้อมูลเพียง 1 ค่าเท่านั้น คือ มี
คุณสมบัติของ 1NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดมีค่าขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงเท่าน้ันไม่มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน คือ มี
คุณสมบัติ 2NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์แบบ Transitrve เกิดข้ึนต่อกันระหว่าง แอททริบิวท์ที่ไม่ใช่
คีย์หลักเช่นเดียวกัน คือ มีคุณสมบัติของ 3NF 
 
ตารางประเภทอําเภอ  (brand) 

brand_id band_name 
1 อําเภอกุยบุรี 
2 อําเภอหัวหิน 

 
 

brand _id band_name 
 
ตารางแบ่งอําเภอ (brand) 
จัดอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่ 3 แล้ว เน่ืองจาก 
  -  ในรีเลชันมีคีย์หลักก็คือ brand_id ข้อมูลแต่ละช่องของรีเลชันเก็บข้อมูลเพียง 1 ค่าเท่านั้น 
คือ มีคุณสมบัติของ 1NF 
 -  ข้อมูลทั้งหมดมีค่าข้ึนอยู่กับคีย์หลักเพียงเท่านั้นไม่มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน คือ มี
คุณสมบัติ 2NF 
 -  ข้อมูลท้ังหมดไม่มีความสัมพันธ์แบบ Transitrve เกิดข้ึนต่อกันระหว่าง แอททริบิวท์ที่ไม่ใช่
คีย์หลักเช่นเดียวกัน คือ มีคุณสมบัติของ 3NF 
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3.6  พจนานุกรมข้อมูล  (Data Dictionary) 
 
ตารางท่ี  3-1  ข้อมูลสินค้า (product) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 id int (11) รหัสสินค้า PK 
2 name varchar (30) ช่ือสินค้า - 
3 description text รายละเอียดสนิค้า - 
4 price double ราคาสินค้า - 
5 product_type_id int  (20) ชนิดสินค้า - 
6 photo text รูปภาพที1่ - 
7 product_totel double ราคาสินค้าปกติ - 
8 photo_two text รูปภาพที2่ - 
9 photo_thee text รูปภาพที3่ - 
10 product_satatus int  (10) สถานะสินค้า FK 
11 product_show int  (10) แสดงสินค้า FK 
12 price_sale double สินค้าลดราคา - 
13 price_export double ค่าส่งสินค้า - 
14 id_custo_pro 

int  (10) รหัสลูกค้า FK 
15 product_back 

int  (10) คําลงท้าย FK 
16 pro_amphoe 

int  (10) รหัสอําเภอ FK 
 
ตารางท่ี 3-2   ข้อมูลสถานะสินค้า (pro_satatus) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 satatus_id int  (4) รหัสสถานะสินค้า PK 
2 status_name varchar 

(100) 
ช่ือสถานะสินค้า - 

 
ตารางท่ี 3-3   ข้อมูลแสดงสนิค้า (product_show) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 show_id int  (10) รหัสแสดงสินคา้ PK 
2 show_name varchar  

(100)   
ช่ือแสดงสินค้า - 
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ตารางท่ี 3-4   ข้อมูลบุคคล (customer) 
ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย คีย์หลัก 

1 id int  (11) รหัสบุคคล PK 
2 username varchar  (30) ช่ือผู้ใช้ - 
3 password varchar  (30) รหัสเข้าระบบ - 
4 name varchar  (60) ช่ือ - 
5 lastname varchar  (80) นามสกุล - 
6 address text   ที่อยู่ - 
7 phone varchar  (30) เบอร์โทรศัพท์ - 
8 costomer_typeid int  (20) สถานะบุคคล FK 

 
ตารางท่ี 3-5   ข้อมูลธนาคาร (bank) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 bank_id int  (10) รหัสธนาคาร PK 
2 bank_name varchar (200)   ช่ือธนาคาร - 
3 bank_saka varchar  (500) ช่ือสาขาธนาคาร - 
4 bank_number varchar  (50)  รหัสธนาคาร - 
5 bank_type varchar  (200) ชนิดธนาคาร - 
6 bank_num_na

me 

varchar  (500) ช่ือบัญชีธนาคาร - 

7 bank_img text รูปภาพธนาคาร - 
 
ตารางท่ี 3-6   ข้อมูลอําเภอ (peoduct_amphoe) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 am_pro_id int  (11) รหัสอําเภอ PK 
2 am_pro_name varchar  

(100)    
ช่ืออําเภอ - 

3 am_pro_idbran
d 

int  (10) รหัสจังหวัด FK 

 
ตารางท่ี 3-7  ข้อมูลจังหวัด (brand) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 brand_id int  (11) รหัสจังหวัด PK 
2 brand_name varchar  (100)   ช่ือจังหวัด - 
3 brand_img text รูปภาพจังหวัด - 
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ตารางท่ี 3-8   ข้อมูลสถานะบุคคล (costomer_type) 
ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 

1 cus_type_id int  (5) รหัสสถานะบุคคล PK 
2 cus_type_type varchar  (100) ช่ือสถานะบุคคล - 

 
ตารางท่ี 3-9 ข้อมูลโฆษณา (advertise) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 advertise_id int (10) รหัสโฆษณา PK 
2 id_cus int (10) รหัสลูกค้า - 
3 id_show int (10) สถานะแสดงโฆษณา - 
4 advertise_des text รายละเอียดโฆษณา - 
5 advertise_imga text รูปภาพโฆษณา1 - 
6 advertise_imgb text รูปภาพโฆษณา2 - 
7 advertise_imgc text รูปภาพโฆษณา3 - 

 
ตารางท่ี 3-10   ข้อมูลข่าวสาร (article) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 article_id int  (10) รหัสข่าวสาร PK 
2 article_title varchar  

(100)    
ข้อมูลเบ้ืองต้น - 

3 article_des text  (10)  รายละเอียด - 
4 article_name varchar 

(100)   
ช่ือข่าวสาร - 

5 article_img text  (400) รูปภาพข่าวสาร - 
 
ตารางท่ี 3-11   ข้อมูลแสดงความคิดเห็นสินค้า  (quest_product)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 qpro_id int  (5) รหัสคิดเห็นสินค้า PK 
2 qpro_des text รายละเอียด - 
3 qpro_proid int  (100) รหัสสินค้า FK 
4 pro_namecus varchar  (100) ช่ือผู้แสดงความคิดเห็น - 
5 pro_id_cus int  (10) รหัสบุคคล FK 
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ตารางท่ี 3-12   ข้อมูลแสดงความคิดเห็นข่าวสาร (article_sms) 
ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 

1 arsms_id int  (10) รหัสตอบกลับข้อมูลข่าสาร PK 
2 arsms_name  varchar (100)   ช่ือผู้ตอบกลับ - 
3 arsms_des text รายละเอียดตอบกลับ - 
4 arsms_arid int  (10) รหัสข่าวสาร FK 
5 arsms_cusid int  (10) รหัสสมาชิก FK 

 
ตารางท่ี 3-13   ข้อมูลแจ้งการชําระลูกค้า (bank_customer) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 bco_id int  (10) รหัสแจ้งเตือน PK 
2 bco_bank int  (10) รหัสธนาคาร FK 
3 bco_date date   วันที่ - 
4 bco_time varchar (100)   เวลา - 
5 bco_price double ราคาท่ีชําระ - 
6 bco_file text เอกสารท่ีแนบ - 
7 bco_idorder varchar (200) รหัสรายการ FK 
8 bco_des text รายละเอียดเพ่ิมเติม - 
9 bco_custo_id int  (10) รหัสลูกค้า FK 

 
ตารางท่ี 3-14   ข้อมูลพ้ืนหลังหัวเว็ปไซต์ (banner) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 banner_id int  (10) รหัสภาพ PK 
2 banner_img text รูปภาพ - 

 
ตารางท่ี 3-15   ข้อมูลภาพสไลหัวเว็ป (banner_slider)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 bs_id int  (10) รหัสภาพ PK 
2 bs_img text รูปภาพ - 

 
ตารางท่ี 3-16   ข้อมูลข้อมูลติดต่อ (call_center)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 call_id int (10) รหัสติดต่อ PK 
2 call_name text ช่ือเรื่อง - 
3 call_detail text รายละเอียด - 
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ตารางท่ี 3-17   ข้อมูลตะกร้าสินค้า (cart)  
ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 

1 id int  (10) รหัสตะกร้า PK 
2 ss_id varchar  (40)  รหัสคอมพิวเตอร์ - 
3 prod_id int  (10) รหัสสินค้า - 
4 unit int  (10) จํานวน - 

 
ตารางท่ี 3-18   ข้อมูลเงื่อนไข (condition_customer)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 id_condi_cus int  (10) รหัสเงือนไข PK 
2 num_condi_cus varchar  

(40)    
หัวเรื่อง - 

3 des_condi_cus int  (10) รายละเอียด - 
 
ตารางท่ี 3-19   ข้อมูลสอบถามสําหรับสมาชิก (contact_customer)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 con_id int  (11) รหัสสอบถาม PK 
2 number_id int  (10) รหัสสมาชิกที่ฝากถาม FK 
3 cus_des text รายละเอียด - 
4 id_commant_cus int  (10) ผู้สอบถาม FK 

 
ตารางท่ี 3-20   ข้อมูลเวลาเข้า-ออกระบบ (customer_login)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 id_cus int  (11) รหัสบุคคล FK 
2 Time_login datetime เวลาเข้า - 
3 Time_logout datetime เวลาออก - 
4 id_time int  (5) รหัสเวลา PK 

 
ตารางท่ี 3-21   ข้อมูลสอบถามข้อมูล  (quest_book) 

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 book_id int  (11) รหัสคําถาม PK 
2 book_name varchar (100)  ช่ือเรื่อง - 
3 book_des text รายละเอียด - 
4 sms_des text คําตอบ - 
5 id_admin varchar (20) ช่ือผู้ดูแลระบบตอบ FK 



63 

ตารางท่ี 3-22  ข้อมูลโลโก้เว็บไซต์  (logo)  
ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 

1 logo_id int  (10) รหัสภาพ PK 
2 logo_img text รูปภาพ - 

 
ตารางท่ี 3-23   ข้อมูลรายการสั่งซ้ือ  (order)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 order_id int  (11) รหัสรายการส่ังซ้ือ PK 
2 customer_id int  (11) รหัสลูกค้า FK 
3 date_added datetime เวลาออกรายการสั่งซ้ือ - 
4 send_address text ที่อยู่ผู้สัง่ซ้ือ - 
5 order_status varchar (1)    สถานะรายการสั่งซ้ือ FK 
6 address_bil text ที่อยู่จัดส่งบิล - 

 
ตารางท่ี 3-24   ข้อมูลรายละเอียดรายการสั่งซ้ือ  (order_detai)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 order_id int  (11) รหัสรายการส่ังซ้ือ PK 
2 product_id int  (11) รหัสสินค้า FK 
3 price double ราคา - 
4 unit int  (11) จํานวน - 

 
ตารางท่ี 3-25   ข้อมูลคําลงท้ายจํานวน  (product_nam)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 id_product_nam int  (10) รหัสคํา PK 
2 name_product_nam varchar  (100)   ข้อความ - 

 
ตารางท่ี 3-26   ข้อมูลชนิดสินค้า  (product_type)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 product_type_id int  (10) รหัสชนิด PK 
2 product_type_name varchar (30)   ข้อความ - 

 
ตารางท่ี 3-27   ข้อมูลแก้ไขด้านล่างเว็ปไซต์  (footer)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 footer_id int  (10) รหัสล่างเว็บไซต์ PK 
2 footer_name varchar  (200)   ข้อความ - 
3 footer_img text รูปภาพ - 
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ตารางท่ี 3-28   ข้อมูลแสดงความคิดเห็นสินค้า  (quest_product) 
ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 

1 qpro_id int (5) รหัสความคิดเห็น PK 
2 qpro_des text รายละเอียด - 
3 pro_proid int  (100) รหัสสินค้า FK 
4 pro_namecus varchar (100) ช่ือความคิดเห็น - 
5 pro_id_cus  int  (10) รหัสบุคคล FK 

 
ตารางท่ี 3-29   ข้อมูลสถานะรายการ  (status_order)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 sta_id int  (6) รหัสสถานะ PK 
2 sta_name varchar (50)    ข้อความสถานะ - 

 
ตารางท่ี 3-30  ข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว  (travel)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 travel_id int  (9) รหัสท่องเที่ยว PK 
2 travel_name varchar  (150) ช่ือสถานท่ีท่องเท่ียว - 
3 travel_title varchar  (150) ช่ือข้อมูลเบ้ืองต้น - 
4 travel_des text รายละเอียดท่องเที่ยว - 
5 travel_imgone text รูปภาพ1 - 
6 travel_imgtwo text รูปภาพ2 - 
7 travel_imgthree text รูปภาพ3 - 
8 travel_cit_id varchar  (10) รหัสจังหวัด FK 

 
ตารางท่ี 3-31   ข้อมูลความคิดเห็นท่องเทีย่ว  (travel_sms)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 tr_id int  (10) รหัสคิดเห็นท่องเที่ยว PK 
2 tr_name varchar  (100) ช่ือผู้เขียน - 
3 tr_des text รายละเอียด - 
4 tr_idtravel int  (10) รหัสสถานท่ีทอ่งเท่ียว FK 
5 tra_cusid int  (10) รหัสบุคคล FK 
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ตารางท่ี 3-32   ข้อมูลวิธีการซ้ือสินค้า  (vetebuy)  
ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 

1 ve_id int  (5) รหัสซ้ือสินค้า PK 
2 ve_detail varchar  (500) ข้อความ - 
3 Ve_img text รูปภาพ - 

 
ตารางท่ี 3-33   ข้อมูลรายละเอียดสินค้า  (product_add_des)  

ลําดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล คําอธิบาย หมายเหตุ 
1 prod_des_id int  (11) รหัสรายละเอียด PK 
2 prod_des_title varchar  (200)   หัวข้อ - 
3 prod_des_des text รายละเอียด - 
4 product_id int  (11) รหัสสินค้า FK 
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3.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 3.7.1  การหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean)  

 
X =  

 
เม่ือ  X  = ค่าคะแนนเฉล่ีย 

X  =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n  =  จํานวนคน 

 
3.7.2  การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน : S.D 

    

เม่ือ  S.D.  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
X2  = ผลบวกของกําลังสองของคะแนนแต่ละตัว 
X = ผลบวกของคะแนนแต่ละตัว 
n  = จํานวนคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

X 
  n 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

  ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ส่วนของสมาชิก และ
ส่วนของผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบ 
  
4.1  ส่วนการทํางานของผู้ใช้ทั่วไป 
 เม่ือผู้ใช้ทั่วไปเข้ามาใช้บริการจะปรากฏหน้าจอหลักของผู้ใช้ทั่วไป ดังภาพที่ 4-1  
 

 
                              

ภาพท่ี 4-1 หน้าจอหลักของผู้ใช้งานท่ัวไป 
 

 จากภาพ 4-1 ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิก, ดูสินค้าลดราคา, ดาวน์โหลดแคตตาล็อต, ติดต่อ
โฆษณา, ตรวจสอบพัสดุ, ชนิดของสินค้า, ของใช้ทั่วไป, เครื่องแต่งกาย, เครื่องด่ืม, อาหาร, สมุนไพร ,
และสามารถดูหมวดหมู่สินค้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสมทรสาคร, จังหวัด
สมุทรสงคราม 
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4.2  ส่วนการทํางานของสมาชิก 
 เม่ือผู้ใช้ทั่วไปต้องการสมัครสมาชิกให้กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” จากน้ันจะปรากฏดังภาพที่ 4-2 
 

 
 

ภาพที่ 4-2 หน้าจอข้อมูล
สมัครสมาชิก 

 
 ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการ
สมัครสมาชิกจะต้องทําการ
ยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร
สมาชิกก่อนทุกคร้ังเพ่ือทํา

การกรองข้อมูลสมาชิกต่อไป ดังภาพท่ี 4-3 
 

 
     

ภาพที่ 4-3 หน้าจอเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก 
 

 สมาชิกต้องกรอกช่ือผู้ใช้งานและรหัสเข้าสูร่ะบบ เม่ือทําการกรอกข้อมูลเรียบร้อยใหก้ดปุ่ม 
“ยืนยันการสมัคร” ดังภาพท่ี 4-4 
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ภาพท่ี 4-4 หน้าจอการสมัครสมาชิก 
 

 หากสมาชิกต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้กดปุ่ม “แก้ไขขอ้มูลส่วนตัว” จากน้ันเม่ือทําการแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังภาพที่ 4-5 
 

 
 

ภาพที่ 4-5 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
หากสมาชิกต้องการตรวจสอบเวลาการเข้า – ออกจากระบบให้กดปุ่ม “เวลาเข้า – ออกจาก

ระบบ” จะปรากฏดังภาพที่ 4-6 
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ภาพที่ 4-6 หน้าจอตารางเข้า – ออกจากระบบ 
 
 หากสมาชิกต้องการเรียกดูสินค้า ให้สมาชิกทําการเลือกหมวดหมู่สินค้า เช่น อาหาร, เครื่อง
แต่งกาย, เคร่ืองด่ืม, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ก็จะปรากฏหน้าจอแสดงสินค้า ดังภาพที่ 4-7 
 

 
 

ภาพที่ 4-7 หน้าจอสินค้าแต่ละหมวด 
  
 หากสมาชิกต้องการซ้ือสินค้าให้กดปุ่ม “ซ้ือสินค้า” จะปรากฏดังภาพที่ 4-8 
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ภาพท่ี 4-8  หน้าจอตะกร้าสนิค้า 
   
 จากภาพท่ี 4-8 เม่ือสมาชิกกดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซ้ือ” จะปรากฏหน้าจอการกรอกข้อมูลส่ง
สินค้าโดยสมาชิกสามารถเปล่ียนท่ีอยู่ในการจัดส่งได้ดังภาพท่ี 4-9  

 

 
 

ภาพท่ี 4-9  หน้าจอยืนยันท่ีอยู่ในการจัดสัง่สินค้า 
 หากสมาชิกยืนยันการสั่งซ้ือสนิค้า ระบบจะแจ้งการชําระเงิน โดยในใบสัง่ซ้ือสินค้าจะมี
รายละเอียด ราคาสินค้าและรายละเอียดการชําระเงิน ดังภาพที่ 4-10  
 



72 
 

 
 

ภาพท่ี 4-10 หน้าจอใบสั่งซ้ือสินค้า 
 
 เม่ือสมาชิกยืนยันการชําระเงนิแล้วรอการรับสินค้าตามท่ีได้ระบุไว้หากชําระเงินถูกต้อง ทาง
ผู้ดูแลระบบก็จะทําการตรวจสอบและทําการส่งสินค้าให้เป็นลําดับต่อไป ดังภาพที่ 4-11 
 

 
 

ภาพท่ี 4-11 หน้าจอแจ้งชําระเงิน 
 หากสมาชิกต้องการดูสินค้าเพ่ิมเติมสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อตจากข้อมูลสินค้าได้ ดังภาพ
ที่ 4-12 
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ภาพที่ 4-12 หน้าจอดาวน์โหลดแคตตาล็อต 
 

 หากสมาชิกต้องการดูสถานทีท่่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง 2  ให้กดปุ่ม 
“สถานท่ีท่องเที่ยว” จะปรากฏดังภาพท่ี 4-13 

 

 
 

ภาพท่ี 4-13 หน้าจอสถานที่ท่องเที่ยว 
 หากสมาชิกต้องการดูรายละเอียดสถานที่ทอ่งเท่ียว ให้กดปุ่ม “>>คลิก<<” จะปรากฏดังภาพ
ที่ 4-14 
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ภาพที่ 4-14 หน้าจอสถานที่ท่องเท่ียวแต่ละจังหวัด 
 

 หากสมาชิกต้องการดูข้อมูลแผนท่ีในแต่ละจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง 2 ให้กดปุ่ม “แผนท่ี” 
จะปรากฏดังภาพที่  4-15 
 

 
 

ภาพท่ี 4-15  หน้าจอแผนทีแ่ต่ละจังหวัด 
เม่ือสมาชิกคลิกที่อําเภอในแผนที่แต่ละจังหวัดจะแสดงสินค้าในอําเภอน้ัน ๆ ดังภาพที่  4-16 
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ภาพท่ี 4-16  หน้าจอสินค้าแต่ละจังหวัด 
 

 สมาชิกสามารถทราบข่าวสารและกิจกรรมในแต่เดือนได้ ดังภาพท่ี 4-17 
 

 
 

ภาพท่ี 4-17  หน้าจอข่าวสารและกิจกรรม 
 

 หากสมาชิกกดปุ่ม “ติดต่อกับระบบ” สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าโดย
ผู้ดูแลระบบจะตอบกลับทันที ดังภาพที่ 4-18 
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ภาพท่ี 4-18  หน้าจอเว็บบอร์ด 
 

 เป็นหน้าหลักของผู้ใช้ทั่วไป ที่แสดงรายละเอียดของการพัฒนาระบบขายสินค้า OTOP ในภาค
กลางตอนล่าง 2 ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลสินค้าใหม่ เลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่ เลือกดูสินค้าตาม
อําเภอ อ่านข่าวสาร แสดงความคิดเห็นและสถานท่ีท่องเท่ียว ดังภาพท่ี 4-19 

 

 
 

ภาพที่ 4-19 หน้าจอสินค้าของเรา 
 
 สมาชิกสามารถติดต่อเราได้เม่ือต้องการทราบสินค้าเพ่ิมเติมหรือเกิดการขัดข้องเก่ียวกับสินค้า  
ดังภาพท่ี 4-20 
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ภาพท่ี 4-20  หน้าจอติดต่อเรา 
 

 หากสมาชิกต้องการฝากขายสินค้าให้ระบุรายละเอียดให้ครบเพ่ือเป็นการยืนยัน ทางระบบขาย
สินค้าจะติดต่ออีกครั้ง ดังภาพท่ี 4-21 

 

 
 

ภาพท่ี 4-21  หน้าจอการฝากขายสินค้า 
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4.3  ส่วนการทํางานของผู้ดแูลระบบ 
 เม่ือผู้ดูแลระบบ Login ให้กรอกข้อมูลในช่องรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้องครบถ้วนและกด
ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังภาพท่ี 4-22 
  

 
 

ภาพที่ 4-22  หน้าจอผู้ดูแลระบบ    
 
 ตารางแสดงข้อมูลการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผู้ดูแลระบบ ดังภาพท่ี 4-23 
 

 
 

ภาพท่ี 4-23 หน้าจอจัดการข้อความติดต่อ 
 

 ตารางจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการชําระเงนิของลูกค้าท้ังหมด ดังภาพที ่4-24 
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ภาพท่ี 4-24  หน้าจอจัดการข้อมูลลูกค้าชําระเงิน 
 

         
 ตารางจัดเก็บข้อมูลการสั่งซ้ือของลูกค้าท้ังหมดท่ีชําระเงินแล้วและยังไม่ชําระเงิน ดังภาพที่  
4-25 
 

 
 

ภาพท่ี 4-25 หน้าจอจัดเก็บข้อมูลการสั่งซ้ือ 
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 ตารางจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของสินค้าท้ังหมดสามารถดูรายละเอียด, แก้ไขและลบได้ ดัง
ภาพที่ 4-26 
 

 
 

ภาพท่ี 4-26  หน้าจอจัดเก็บข้อมูลสินค้า 
   
 ตารางจัดเก็บข้อมูลประเภทสนิค้าทั้งหมดสามารถแก้ไขและลบได้ ดังภาพท่ี 4-27 
   

 
 

ภาพท่ี 4-27 หน้าจอจัดเก็บข้อมูลประเภทสินค้า 
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 ตารางจัดการข้อมูลประเภทจงัหวัดทั้งหมดในระบบ ดังภาพท่ี 4-28 
 

 
 

ภาพท่ี 4-28 หน้าจอจัดการข้อมูลประเภทจังหวัด 
 
 ตารางจัดการข้อมูลของประเภทอําเภอแต่ละจงัหวัดในภาคกลางตอนล่าง 2  ดังภาพท่ี 4-29 
 

 
 

ภาพที่ 4-29 หน้าจอจัดการข้อมูลประเภทอําเภอ 
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 ตารางจัดการข้อมูลของประวัติลูกค้าทั้งหมดสามรถดูรายละเอียดและลบข้อมูลลูกค้าได้ ดัง
ภาพที่ 4-30 
 

 
 

ภาพท่ี 4-30 หน้าจอจัดการข้อมูลประวัติลูกค้า 
 
 ตารางจัดการข้อมูลของสถานะลูกค้าท้ังหมด ดังภาพที่ 4-31 
 

 
 

ภาพท่ี 4-31 หน้าจอข้อมูลสถานะลูกค้า 
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 ตารางจัดการข้อมูลของสมาชิกซ้ือสินค้าท้ังหมด ดังภาพที่ 4-32 
 

 
 

ภาพท่ี 4-32 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิกซ้ือลูกค้า 
 
 ตารางจัดการข้อมูลของสมาชิกฝากขายสินคา้ทั้งหมด ดังภาพท่ี 4-33 
 

 
 

ภาพที่ 4-33  หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิกฝากขายสินค้า 
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 ตารางจัดการข้อมูลการเข้า – ออก ของสมาชิกทั้งหมดสามารดดูรายละเอียดการเข้า – ออก
ของแต่ละบุคคลได้ ดังภาพท่ี 4-34 
 

 
 

ภาพท่ี 4-34  หน้าจอจัดการข้อมูลเข้า – ออกของสมาชิก 
 
 ตารางจัดการข้อมูลโฆษณาทั้งหมด  ดังภาพที่ 4-35 
 

 
 

ภาพท่ี 4-35 หน้าจอจัดการข้อมูลโฆษณา 
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 ตารางจัดการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท้ังหมดสามรถแก้ไขรายละเอียดข่าวสารเพ่ือให้ได้
ข่าวสารท่ีทันสมัยมากขึ้น ดังภาพที่ 4-36 
 

 
 

ภาพท่ี 4-36 จัดการข้อมูลข่าวสารและกจิกรรม 
 
 ตารางจัดการข้อมูลสถานที่ทอ่งเท่ียวท้ังหมด ดังภาพที่ 4-37 
 

 
 

ภาพท่ี 4-37  หน้าจอจัดการข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
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 ตารางจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ/ผู้ช่วยดูแลระบบ ดังภาพท่ี 4-38 
 

 
  
 

ภาพที่ 4-38  หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
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4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ตารางท่ี 4-1  ผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มผู้ผลิตสนิค้าหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ 

รายการประเมิน N Min Max Mean Std. 
ด้านการตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.24 0.64

1.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการซ้ือสินค้า 60 3 5 4.27 0.66
2.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการขายสินค้า 60 3 5 4.27 0.66
3.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการค้นหาสินค้า 60 3 5 4.23 0.65
4.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ 60 2 5 4.18 0.68
5.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลในระบบ 60 3 5 4.27 0.55

ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 4.23 0.63
1.  ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล 60 3 5 4.27 0.63
2.  ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 60 3 5 4.18 0.62
3.  ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 60 3 5 4.35 0.63
4.  ความถูกต้องในการลบข้อมูล 60 3 5 4.17 0.62
5.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลในโปรแกรม 60 3 5 4.27 0.66
6.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้รูปแบบรายงาน 60 3 5 4.23 0.65
7.  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 60 3 5 4.23 0.62
8.  ความน่าเช่ือถือได้ของระบบ 60 3 5 4.27 0.66
9.  ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 60 3 5 4.22 0.58
10.การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 60 3 5 4.15 0.63

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.26 0.61
1.  ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 60 3 5 4.15 0.66
2.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 60 3 5 4.28 0.58
3.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดตัวอักษร 60 3 5 4.33 0.54
4.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษร 60 3 5 4.18 0.57
5.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 60 3 5 4.37 0.61
6.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย 60 3 5 4.30 0.65
7.  ความเป็นมาตรฐานเดียวในการออกแบบหน้าจอภาพ 60 2 5 4.08 0.67
8.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 60 3 5 4.37 0.64
9.  ความเหมาะสมในวางตําแหน่งของหน้าจอ 60 3 5 4.35 0.61
10.คําศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้มีความคุ้ยเคยและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 60 3 5 4.15 0.58

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.29 0.65
1.  การกําหนดรหัสใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 60 2 5 4.22 0.69
2.  การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ 60 3 5 4.17 0.67
3.  การควบคุมให้ใช้งานสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 60 3 5 4.37 0.58
4.  การป้องกันการกําหนดรหัสผ่านอย่างง่าย 60 3 5 4.38 0.64
5.  การป้องกันการล้มเหลวของข้อมูลในระบบ 60 3 5 4.30 0.67

เฉลี่ย 4.25 0.63
 



88 
 

ตารางท่ี 4-2  ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สินค้าหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ 

รายการประเมิน N Min Max Mean Std. 
ด้านการตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.16 0.66

1.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการซื้อสินค้า 100 3 5 4.22 0.69
2.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการขายสินค้า 100 3 5 4.17 0.60
3.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการค้นหาสินค้า 100 2 5 4.18 0.66
4.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ 100 2 5 4.08 0.68
5.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลในระบบ 100 2 5 4.13 0.68

ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 4.16 0.65
1.  ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล 100 2 5 4.10 0.66
2.  ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 100 3 5 4.22 0.68
3.  ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 100 2 5 4.13 0.66
4.  ความถูกต้องในการลบข้อมูล 100 3 5 4.18 0.59
5.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลในโปรแกรม 100 2 5 4.27 0.63
6.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้รูปแบบรายงาน 100 2 5 4.20 0.72
7.  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 100 3 5 4.09 0.67
8.  ความน่าเช่ือถือได้ของระบบ 100 3 5 4.14 0.65
9.  ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 100 3 5 4.17 0.59
10.การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 100 2 5 4.12 0.67

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.21 0.64
1.  ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 100 3 5 4.10 0.63
2.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 100 3 5 4.33 0.64
3.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดตัวอักษร 100 3 5 4.22 0.61
4.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษร 100 3 5 4.26 0.65
5.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ข้อความเพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 100 3 5 4.17 0.67
6.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย 100 3 5 4.26 0.60
7.  ความเป็นมาตรฐานเดียวในการออกแบบหน้าจอภาพ 100 3 5 4.30 0.63
8.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 100 3 5 4.15 0.66
9.  ความเหมาะสมในวางตําแหน่งของหน้าจอ 100 3 5 4.05 0.63
10.คําศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้มีความคุ้ยเคยและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 100 3 5 4.22 0.66

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.22 0.66
1.  การกําหนดรหัสใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 100 2 5 4.19 0.69
2.  การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ 100 3 5 4.10 0.59
3.  การควบคุมให้ใช้งานสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 100 3 5 4.26 0.63
4.  การป้องกันการกําหนดรหัสผ่านอย่างง่าย 100 3 5 4.32 0.62
5.  การป้องกันการล้มเหลวของข้อมูลในระบบ 100 2 5 4.21 0.74

เฉลี่ย 4.19 0.65
 



 
 

 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ และวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหน่ึง  ตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
5.1.1 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถสมัครสมาชิกได้ เรียกดูรายการสถานที่ท่องเที่ยวและ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ ดูรายการสถานที่ท่องเที่ยวและรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้ ค้นหาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และสถานท่ีท่องเที่ยวได้ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สถานท่ีท่องเที่ยวและข่าวสาร
ได้ เรียกดูวิธีการชําระเงินได้ สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบที่เมนูติดต่อเราได้ ค้นหาสินค้าและดู
รายละเอียดแผนท่ีได้ ดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ 

5.1.2  ส่วนของสมาชิกประเภทซ้ือผลิตภัณฑ์ สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจาก
ระบบได้ ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เรียกดูรายการผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ เรียกดู
รายการสถานที่ท่องเที่ยวและรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวได ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานท่ี
ท่องเที่ยวได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวและข่าวสาร เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
ผ่านทางระบบได้ ยืนยันและยกเลิกการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ พิมพ์ใบสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ แจ้งการชําระ
เงิน ตรวจสอบสถานการณ์ชําระเงินและดูรายละเอียดการชําระเงินผ่านทางระบบได้ ดูการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงการซ้ือครั้งสุดท้ายและดูรายละเอียดการซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
ครั้งได้ สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบที่เมนูติดต่อเราได้ ค้นหาสินค้าและดูรายละเอียดแผนท่ีได้ 
ค้นหาสถานการจัดส่งสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ได้ เรียกดูวิธีการชําระเงินได้ โหลดแคตตาล็อกได้ 

5.1.3 ส่วนของสมาชิกฝากขายผลิตภัณฑ์ สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้  
ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เรียกดูรายการผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ เรียกดูรายการ
สถานที่ท่องเที่ยวและรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้ ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวได้ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวและข่าวสารได้ ฝากขายผลิตภัณฑ์ได้ เพ่ิม ลบ 
แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ฝากขายได้ ตรวจสอบสถานการณ์ฝากขายผลิตภัณฑ์ได้ สอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบท่ีเมนูติดต่อเราได้ ค้นหาสินค้าและดูรายละเอียดแผนที่ได้ ดูข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ เรียกดูวิธีการชําระเงินได้  

5.1.4  ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้ ดูและแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวได้ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ข้อมูลผู้ดูแลระบบได้ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดู
รายละเอียด ข้อมูลสมาชิกได้ ดูรายละเอียด และลบรายการติดต่อของสมาชิกได้ ดูรายละเอียด ยืนยัน 
และยกเลิกข้อมูลการชําระเงินของสมาชิกได้ ยืนยันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกได้ ดูรายละเอียด
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การส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ ดูรายละเอียดและ
ยืนยันสถานการฝากขายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบได้ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
แผนท่ี รายช่ือจังหวัด รายช่ืออําเภอ โฆษณา และข่าวสารและกิจกรรมได้ แก้ไขส่วนต่างๆ ของระบบ
ทั้งหมดได้ ลบข้อความแสดงความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และข่าวสารและกิจกรรมท่ีถูก
แจ้งลบได้ ตรวจสอบรายการท่ีรอการตรวจสอบได้ ลบข้อมูลท้ังหมดเพื่อนําไปใช้กับกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ 
ได้ สร้างแคตตาล็อกได้ 

5.1.5  ส่วนของผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Logout ออกจากระบบได้ แก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวได้ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ข้อมูลสมาชิกได้ ดูรายละเอียด และลบรายการ
ติดต่อของสมาชิกได้ ดูรายละเอียด ยืนยัน และยกเลิกข้อมูลการชําระเงินของสมาชิกได้ ยืนยันการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกได้ ดูรายละเอียดและยืนยันสถานการฝากขายผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่ระบบได้ ดู
รายละเอียดการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สถานท่ี
ท่องเที่ยว  รายช่ืออําเภอ แผนที่ โฆษณา ข่าวสารและกิจกรรมได้ แก้ไขส่วนต่าง ๆ ของระบบได้ ลบ
ข้อความแสดงความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว ข่าวสารและกิจกรรมที่ถูกแจ้งลบได้ 
ตรวจสอบรายการที่รอการตรวจสอบได้ สามารถสร้างแคตตาล็อกได้ 

5.1.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 สรุปว่าผลการประเมินความพึงพอใจในส่วนของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ จํานวน 100 ราย ปรากฏว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบฯ 
เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.19 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.80 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ จํานวน 60 ราย ปรากฏว่ากลุ่มผู้ผลิตมีความพึงพอใจต่อระบบฯ 
เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.25 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.00 โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 
 
5.2  การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ี เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ปรากฏว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ทีมีต่อระบบ คิดเป็นร้อยละ 83.80 และความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีต่อระบบ คิดเป็นร้อยละ 85.00 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุคคลอ่ืนๆ ที่ทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ เป็นต้นว่า การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP 
กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ําเต่าหมู่ 1ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร (จาริตา หินเธาว์, 2552) การวางจําหน่ายตามศูนย์แสดงสินค้า OTOP ในจังหวัด ทํา
ให้พบว่าช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าจํากัด ด้านการบริหารงานกลุ่มมีการรวมตัว เพ่ิมจํานวนสมาชิก
อย่าง ต่อเนื่องและมีการติดต่อสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง  การศึกษาและวิจัยเพ่ิมศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการของสินค้า OTOP กลุ่มชุมชน พ้ืนที่อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การศึกษาและวิจัย
เพ่ิมศักยภาพการบริหารการจัดการกลุ่มชุมชน OTOP อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วันทนีย์ นําชัย
ศรีค้า, 2550) สถานท่ีการวางจําหน่ายส่วนใหญ่อยู่ภายในจังหวัด ไม่ค่อยมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ใช้ ยังไม่มีการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 น้ี เหมาะสําหรับนํา Search Engine เข้ามาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เว็บไซต์ระบบเป็นที่รู้จัก
มากย่ิงขึ้น 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารสินค้าหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ที่ได้พัฒนาขึ้น ซ่ึงแบบสอบถามนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
 
 ในฐานะที่ท่านเป็นหน่ึงที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้ระบบท่ีพัฒนาขึ้น ขอได้โปรดพิจารณาและ
กรุณาตอบคําถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะคําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ
การพัฒนาโปรแกรมในคร้ังน้ี เพ่ือท่ีผู้พัฒนาจะได้นําข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของ
โปรแกรมต่อไป 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง โปรดใช้เคร่ืองหมายลงในหน้าข้อความ  
 1. เพศ  
          ชาย               หญิง  
2. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบ 
          ผู้ใช้ทั่วไป            ผู้ดูแลระบบ 
 
ตอนท่ี 2  
ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้โปรแกรม 
 
คําช้ีแจง  
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามภายหลังจากท่ีได้ทดลองใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น  ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน  
คือ 
 1.1  ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 1.2  ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
 1.3  ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
 1.4  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
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     2.  ในการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 น้ี ขอกรุณาให้ท่านดําเนินการดังน้ี  
ทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่องในแบบสอบถามที่ตรงกัลป์ระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

โดยตัวเลขของระดับ ความพึงพอใจแต่ละด้านมีความหมายดังน้ี 
 5    หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด    
 4    หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก   
 3    หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 2    หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1    หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 
แบบสอบถามด้านการตอบถามความพึงพอใจด้านการตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการซ้ือสินค้า      
2.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการขายสินค้า      
3.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการค้นหาสินค้า      
4.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ      
5.  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลในระบบ      
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.  ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล      
2.  ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล      
3.  ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล      
4.  ความถูกต้องในการลบข้อมูล      
5.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
ในโปรแกรม 

     

6.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้รูปแบบรายงาน      
7.  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ      
8.  ความน่าเช่ือถือได้ของระบบ      
9.  ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง      
10.การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น      
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แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.  ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ      
2.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร      
3.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดตัวอักษร      
4.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษร      
5.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ข้อความเพื่ออธิบาย
ส่ือความหมาย 

     

6.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้สัญลักษณ์ในการสื่อ
ความหมาย 

     

7.  ความเป็นมาตรฐานเดียวในการออกแบบหน้าจอภาพ      
8.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้      
9.  ความเหมาะสมในวางตําแหน่งของหน้าจอ      
10.คําศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้ยเคยและสามารถปฏิบัติ
ตามได้ง่าย 

     

แบบสอบถามด้านการตอบถามความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.  การกําหนดรหัสใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้
เข้าใช้ระบบ 

     

2.  การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบใน
ระดับต่าง ๆ 

     

3.  การควบคุมให้ใช้งานสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง      
4.  การป้องกันการกําหนดรหัสผ่านอย่างง่าย      
5.  การป้องกันการล้มเหลวของข้อมูลในระบบ      
ข้อเสนอแนะ 

     โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายเอกรินทร์  วิจิตต์พันธ์  
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Ekkarin Wijitphan 
3. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
4. ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
5.หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ที่ติดต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลั ย เทค โน โล ยีราชมงคลรัตน โกสินทร์  วิท ยาเขตวั ง ไกลกั งวล  ถ .เพ ชรเกษม  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-8500 ต่อ 4027 โทรสาร 0-3261-
8570 E-mail eakkarin.wij@rmutr.ac.th, ake2078@yahoo.com, akarinw@hotmail.com 
6. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ชื่อเต็มคุณวุฒิ/ปริญญา  

(ชื่อย่อ) 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา สถาบันที่จบ

การศึกษา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) 
ไฟฟ้ากําลัง สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

(ค.อ.บ.) 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สจพ. 

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมบัณฑิต 
 (ค.อ.ม.) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สจพ. 

 
7.สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

Dynamic web Programming, System Analysis, Data Communication and 
Computer Network, Database Management System และ Software Engineering 
8.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

- การพัฒนาบท เรียน  e-Learning วิช าการสื่ อสารข้ อ มูลสํ าหรับ นักศึ กษ าระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 - การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน ผ่านอินเตอร์เน็ต 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 
1.  ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายพรประสิทธ์ิ  บุญทอง 
2.  ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Pornprasit  Boontong 
3.  เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
4.  ตําแหน่งปจัจุบัน อาจารย์  
5.  หน่วยงานท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  โทร. 032-618535 ,032-618500 ต่อ 4035 
Email: pornprasit@idt.rmutr.ac.th 
6.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ชื่อเต็มคุณวุฒิ/ปริญญา  
(ชื่อย่อ) 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

สถาบันที่จบการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วศ.บ) 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วศ.ม) 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววิลาวรรณ  สุชนะ 
2. ช่ื อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss. Vilavan  Sukchana 
3. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
4. ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  (พนักงานหมาวิทยาลัย) 
5. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ถ.เพชรเกษม  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110  โทรศัพท์ 0-3261-8500 ต่อ 4035 โทรสาร 0-3261-
8570              
6. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ช่ือเต็มคุณวุฒิ/ปริญญา  
(ช่ือย่อ) 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

สถาบันที่จบการศึกษา

อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.นครศรีธรรมราช 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. 

 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
    - 
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