
 
 บทท่ี 1 
บทนํา 

  
1.1  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันอัตราการเติบโต ของการใชอินเทอรเน็ตของคนท่ัวโลกเพิ่มสูงข้ึนเปนอยางมาก
สถิติจากเว็บไซต internetworldstats.com สํารวจ เดือนตุลาคม 2552 พบวาท่ัวโลกมีผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตถึง 1,733,993,744 คน ประกอบกับ การเพิ่มข้ึนของเว็บไซตทางธุรกิจอยางตอเนื่องทํา
ใหการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอรเน็ตเปนชองทางการคาขนาดใหญของโลก ไรซ่ึง
ขีดจํากัดของเวลาและสถานท่ี มีการแขงขันทางการคาเสรีท้ังในประเทศและระหวางประเทศ มีการ
ชิงความไดเปรียบกันท่ีความสะดวกรวดเร็ว ในการนําเสนอสินคา  ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายสินคาและ
บริการ ท่ีเรียกวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  
 สําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติท่ีสํารวจในป 2552 พบวาในป 2551 ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมียอดขาย
ผานทางอิเล็กทรอนิกสท้ังส้ิน 527,538ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2550 ท่ีมีมูลคา 427,460 ลานบาท 
และป 2549 ท่ีมีมูลคา 305,159 ลานบาท โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 23.41 จากป 2550 และเพิ่มข้ึนรอยละ 
72.87 จากป 2549  ขอมูลจากการจําแนกประเภทผูกอบการ พบวา ธุรกิจท่ีผูประกอบการขายใหกับ
ผูบริโภคโดยตรง(B2C) มีสัดสวนท้ังส้ินรอยละ 82.6 รองลงมาคือผูประกอบการขายใหกับองคกร
ธุรกิจดวยกันเอง (B2B)รอยละ 16.8 และ ผูประกอบขายใหกับรัฐ(B2G) มีเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น 
ขอมูลจากการจําแนกตามลักษณะการขายสินคาและบริการ  พบวามีการขายผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสอยางเดียว รอยละ 60.5 ขายผานระบบอิเล็กทรอนิกสและมีหนารานรอยละ 36.8 และ
อ่ืนๆรอยละ 2.7 (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2552) ท้ังนี้เนื่องมาจากผูประกอบการและผูบริโภคมี
ความสนใจท่ีจะนําเทคโนโลยีมาใชในการซ้ือขายสินคามากข้ึน  
 ธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือเปนอีกธุรกิจหนึ่งท่ีนอกจากจะคํานึงถึงผลกําไรแลวยังเปนธุรกิจท่ี
ชวยเสริมสรางสติปญญาของมนุษยใหเจริญงอกงามข้ึนดวย จากการที่ผูศึกษาไดศึกษาคนควาพบวา 
ปจจุบันพัฒนาการทางดานรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือไดมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสของ
โลกและสังคม สํานักพิมพไดมีการผลิตหนังสือออกมาหลากหลายรูปแบบและเน้ือหา  ขอมูลจาก
สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทยในป พ.ศ.2552 พบวา จํานวนหนังสือออก
ใหมท่ีเขาสูรานหนังสือมีจํานวนท้ังส้ิน 13,607 ช่ือเร่ือง  โดยมียอดจําหนายมูลคา 18,800 ลานบาท 
และจากการสํารวจ ในป พ.ศ. 2551พบแนวโนมการอานหนังสือของกลุมผูใหญอยูในข้ันทรงตัว แต
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ในกลุมเด็กและเยาวชนกลับเพิ่มสูงข้ึน สัดสวนหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชนมีอัตราการเติบโต
เพิ่มข้ึน จนทําใหมีสวนแบงทางการตลาดกวา 35% คิดเปนมูลคาประมาณ 4,500 ลานบาท และเปน
ผูนําในกลุมตลาดหนังสือในขณะนี้ รองลงมา คือ กลุมหนังสือประเภท ธรรมะ (สมาคมผูจัดพิมพ
และผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย , 2552) 
 ธุรกิจรานเชาหนังสือมีใหเห็นไดท่ัวไปในทุกจังหวัดของประเทศไทยแตท่ีเปนรานเชา
หนังสือออนไลนบนอินเทอรเน็ตนั้นมีจํานวนนอยมาก อาจเปนเพราะวามีขอจํากัดในการทําธุรกิจ
ประเภทนี้ เชน การจัดสงท่ีตองใชเวลา การสงกลับหนังสือซ่ึงตองเปนภาระแกผูเชาหรืออาจเกิดการ
สูญหายระหวางการจัดสง แต มีขอดีหลายประการเชน สําหรับคนชอบอานหนังสือแตไมมีเวลาไป
รานเชาหนังสือ ผูอานอยูในทําเลท่ีไมมีรานเชาหนังสือ หรือไปท่ีรานก็ไมมีหนังสือท่ีตองการอาน 
ตลอดจนไมอยากเสียเงินมากเพื่อซ้ือหนังสือ  จากการคนควาของผูศึกษาพบวามีผูใหบริการใหเชา
หนังสือทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเพียง 2 ราย ไดแก Roomnumber5 bookonline ใหบริการ 
หนังสือประเภทนวนิยายรักวยัรุนเนนกลุมวัยรุนนักเรียนนักศึกษา  (http://www.roomnumber5.com 
/bookonline , 2553 : ระบบออนไลน ) และ Metro book rental ใหบริการ หนังสือ ประเภท นวนิยาย
แปล เนนกลุมวัยทํางาน( http://www.metrobookrental.com , 2553 : ระบบออนไลน) เว็บไซตท้ัง
สองแหงนี้มีหนังสือท่ีคอนขางเจาะกลุมเปาหมายอยางชัดเจนแตยังมีกลุมเปาหมายอีกกลุมหนึ่งซ่ึงมี
สวนแบงทางการตลาดท่ีมากกวาคือ ในกลุมหนังสือเด็กและเยาวชน ท้ังสองแหงยังไมมีหนังสือ
ประเภทนี้ ประกอบกับ ระบบการบริการภายในรานยังไมมีระบบใหบริการท่ีทําไดครบถวน คือ 
ระบบการแจงโอนเงิน ระบบการแจงคืนหนังสือ ระบบวิจารณหนังสือ การใสช่ือหนังสือท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกันหรือหนังสือเลมตอเนื่อง ซ่ึงจําเปนสําหรับการบริหารจัดการระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ประเภทนี้  
 จากการศึกษาขอมูลดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสราน
เชาหนังสือ โดยเนนกลุมเปาหมายในกลุมเด็กและเยาวชน ท้ังนี้เพื่อนํามาชวยจัดการรานคาผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ   
     
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของรานเชาหนังสือใหนํามาชวยจัดการคนหา
ขอมูลหนังสือ เชาหนังสือ ชําระเงินคาเชา จัดสงหนังสือ รับคืนหนังสือ และการบริการขอมูล
สําหรับลูกคาผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศกึษา 
 1.3.1 ไดระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ท่ีสะดวก รวดเร็ว และงายตอ
การจัดการ 
 1.3.2 เปนแนวทางในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับรานเชาหนังสืออ่ืนๆใน
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
 
1.4  แผนการดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
 1.4.1  แผนการดําเนินการ 
 1) วิเคราะหระบบธุรกิจเพื่อบงช้ีปญหาความตองการแลวนํามาระบุวัตถุประสงค 
และ ขอบเขตของระบบท่ีจะดําเนินการ 
 2) วิเคราะหขอมูลท่ีจะใช  ความตองการของระบบ การทําแผนภาพโครงสราง
ขอมูล  การจัดการรูปแบบของขอมูล และการออกแบบฐานขอมูล 
 3) ออกแบบโปรแกรมและฐานขอมูล 

 4)  สรางฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรม   
 5) นําเขาฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของ  ทดสอบ และปรับปรุงระบบ 
 6)  ติดต้ังโปรแกรมและทดลองใชงาน   
 7)  จัดทําเอกสารประกอบ 
 8) นําเสนอรายงานคนควาแบบอิสระและสงรายงานการคนควาแบบอิสระ 
 1.4.2  ขอบเขตการศึกษา 
 ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือพัฒนาอยูบนพื้นฐานเว็บ        
แอพพลิเคชัน ใชโปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บไซต โอเพนการท (OpenCart) เปนตนแบบใน
การพัฒนาใชโปรแกรมฐานขอมูล มายเอสคิวแอล เวอรชัน5.0.37 ในการจัดเก็บขอมูล ทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Distribution Debian GNU/Linux โดยผูศึกษาไดจัดแบงองคประกอบพื้นฐานของ
ระบบดังตอไปนี้  
 1)  ระบบบริการหนาราน 
 (1)สวนแสดงสัญลักษณหนาราน 
 (2) สวนแสดงสินคา 
 (3) ระบบสมาชิก 
 (4) ระบบตะกราสินคาและคิดราคาสินคา 
 (5) ระบบคนหาสินคา 
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 (6) สวนการบริการลูกคา   
 (7) ระบบแจงการชําระเงิน 
 (8) ระบบแจงการสงคืนสินคา 
 (9) ระบบวิจารณสินคา 
 2)  ระบบจัดการหลังราน 
 (1) ระบบจดัการพนักงาน 
 (2) ระบบการบริการลูกคา 
 (3) ระบบจดัการหนังสือ 
 (4) ระบบรับคําส่ังเชา 
 (5) ระบบรายงาน 
 (6) ระบบการจัดทํารายรับ รายจาย 
 (7) ระบบสํารองและเรียกใชฐานขอมูล 
 (8) ระบบการต้ังคาการใชงาน 
 
 1.4.3  วิธีการศกึษา 
 1) ศึกษาระบบงาน  ระบบขอมูล โปรแกรม ในการใชงานของรานเชาหนังสือท่ีมี
อยูในปจจุบัน 
 2) วิเคราะหระบบ เพื่อศึกษาสารสนเทศข้ันพื้นฐานท่ีผูใชตองการ พิจารณา
ขอบเขตของรูปแบบและการตัดสินใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการ และใหสามารถรองรับความ
ตองการของผูใชระบบ 
 3) ออกแบบระบบโปรแกรม โดยออกแบบรายละเอียดการไหลของข้ันตอนของ
ระบบและขอกําหนดตางๆ ของระบบ 
 4)  ออกแบบฐานขอมูลท่ีเหมาะสม เพื่อใชในการทํางานของระบบ 
 5)  พัฒนาระบบโดยใชโปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บไซต OpenCart เวอรชัน 
1.4.0 ในการพัฒนาโปรแกรม  และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) เวอรชัน 5.0.37 เปน
เคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล 
 6) ออกแบบหนาจอการติดตอกับผูใช  
 7) ทดสอบและประเมินระบบฐานขอมูล 
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1.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 1.5.1 ดานฮารดแวร (Hardware) 

 1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) เพื่อใชในการศึกษาและ
พัฒนาระบบโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) หนวยประมวลผลกลางแบบ Intel Duo Core ความเร็ว2.4GHz.  
 (2) หนวยความจํา ขนาด 1 GB หรือมากกวา 
 (3) ฮารดดิสก (Hard Disk ) ขนาด120 GB. หรือมากกวา 
 2) เคร่ืองพิมพ 
 3) เคร่ืองสแกนเนอร 
 4) อุปกรณเช่ือมตอเครือขาย 
 1.5.2 ดานซอฟตแวร  (Software) 
 1)ระบบปฏิบัติการ (Operating System ) ใชระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท 
วินโดวส เอ็กซ พี (Microsoft Windows XP) 
 2)โปรแกรมสําเร็จรูป (Application Software) 
 (1) เว็บเซิรฟเวอร (Web Server) : ซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอร 
และรองรับการทํางาน ของโปรแกรมภาษา PHP ไดแก อาปาเช (Apache) 
 (2) เว็บเบราวเซอร(Web Browser) : ไมโครซอฟท อินเทอรเน็ตเอ็กซพลอ
เรอร (Microsoft Internet Explorer) เวอรชัน 7.0 หรือสูงกวา 
 (3) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) เวอรชัน 5.2.3  
 (4) โปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอล(MySQL)เวอรชัน 5.0.37 
 (5) โปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บไซต (Content Management System) 
: โอเพนการท  (Open Cart) 
 (6) โปรแกรมแกไขรหัสภาษา Edit Plus  เวอรชัน 3.11 หรือสูงกวา 
  
1.6  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1.6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.6.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


