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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการจัดท าโครงการนักศึกษา ระบบสั่งเค๎กและขนมออนไลน์ กรณีศึกษา: ร๎านพานเกอรี่มี
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้  

 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับทางร้านพานเบเกอรี่  
 เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กซึ่งต๎องการที่จะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาชํวยธุรกิจร๎านพานเบ
เกอรี่ขายเค๎กและขนมลูกค๎าสามารถสั่งเค๎กและขนมตามท่ีต๎องการได๎ร๎านพานเบเกอรี่จึงต๎องการระบบ
สั่งเค๎กและขนมออนไลน์ ซึ่งระบบตัวนี้ใช๎เทคโนโลยีที่เรียงวําเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) 
เว็บแอปพลิเคชั่นคือโปรแกรมประยุกต์ท่ีเข๎าถึงด๎วยโปรแกรมค๎นดูเว็บผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์อยําง
อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชั่นเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัพเดทและ
ดูแลโดยไมํต๎องแจกจําย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู๎ใช๎ ตัวอยํางเว็บแอปพลิเคชั่นได๎แกํ เว็บเมล 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็นต๎น 
 
2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 2.2.1 ภาษา HTML HTML5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากภาษา HTML ที่มีจุดเดํน
มากกวําเวอร์ชั่นกํอนหน๎านี้ HTML 4.01 และ XHTML 1.1 แตํรูปแบบลักษณะของการใช๎งานจะเป็น
มาตรฐานเดียวกันกับ HTML4 ถึงแม๎วํา HTML5 จะเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนาให๎มีการท างานที่
หลากหลายมากกวํารุํนอื่นแล๎วแตํกระนั้นก็ยังเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไมํสมบูรณ์แบบซะทีเดียวสาเหตุมาจาก
หนํวยงานหลัก 2 หนํวยงานนั้นมีมาตรฐานไมํเหมือนกันหนํวยงานหลัก 2 หนํวยที่วํานี้คือ W3C 
(World Wide Web Consortium) จะมีหน๎าที่รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยี HTML อยํางเป็น
ทางการ แตํหลังจากออก HTML4 ออกมาก็เกิดความลําช๎าในการพัฒนา HTML4 ของ W3C จึงท าให๎
ตัวแทนของบริษัทไอทียักษ์ใหญํ เชํน แอปเปิล โอเปรํา มอซซิลลา ได๎จับมือกันเป็นกลุํม WHATWG 
(Web Hypertext Application Technology Working Group) พัฒนาสเป็คของ HTML5 ออกมา
ทาง WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) ต๎องการให๎
มาตรฐาน HTML5 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางสม่ าเสมอไมํตายตัว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์และความต๎องการทางด๎านเทคโนโลยี  ผิดกับทาง W3C (World Wide Web 
Consortium) ที่ต๎องการพัฒนามาตรฐาน HTML5 ให๎มีความส าเร็จกํอน ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไมํสมบูรณ์ 
นี่คงเป็นสาเหตุที่ท าให๎ HTML5 ยังไมํใชํเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์นั้นเองแม๎วํา HTML5 ยังไมํสมบูรณ์ก็
ตามแตํผู๎ที่พัฒนาอุปกรณ์ตําง ๆ พร๎อมทั้ง Browser ตําง ๆ ก็เริ่มที่จะมาสนับสนุนการใช๎งาน HTML5 
กันมากข้ึนแล๎ว แม๎กระท่ังผู๎ที่พัฒนาเว็บเพจก็เริ่มที่จะศึกษาและพัฒนา HTML5 กันมากขึ้นเพราะเริ่ม
มีการใช๎งานกันอยํางแพรํหลายมากยิ่งขึ้นนั้นเอง 
 2.2.2 ภาษา CSS ยํอมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดยยํอวํา "สไตล์ชีต" คือภาษาที่
ใช๎เป็นสํวนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS ก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุ
รูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได๎แกํ สีของข๎อความ สีพ้ืนหลัง ประเภทตัวอักษร 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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และการจัดวางข๎อความ ซึ่งการก าหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช๎หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร 
HTML ออกจากค าสั่งที่ใช๎ในการจัดรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให๎รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร 
ไมํขึ้นอยูํกับเนื้อหาของเอกสาร เพ่ือให๎งํายตํอการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML
โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบํอยครั้ง หรือต๎องการควบคุมให๎รูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ าเสมอทั่วกันทุกหน๎าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน 
โดยกฎเกณฑ์ ในการก าหนดรูปแบบ  (Style) เอกสาร  HTML ถูก เ พ่ิม เข๎ ามาครั้ งแรกใน  
HTML 4.0 เมื่อปี พ.ศ.2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่ก าหนดโดย 
องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C  
 2.2.3 ภาษา  PHP ยํ อมาจาก  Professional Home Page ซึ่ ง เป็นภาษาจ าพวก  Script 
Language ค าสั่งตําง ๆ จะเก็บอยูํในไฟล์ที่เรียกวํา สคริปต์ (Scrip) และเวลาใช๎งานต๎องอาศัยตัวแปร
ชุดค าสั่ง ซึ่งท างานโดยการสั่งงานจากเว็บเพจ แตํไปประมวลผลที่ Web Server ส าหรับแสดงเว็บเพจ
อยํางหนึ่ง ที่จัดอยูํในกลุํม Server Side Script และจะท างานในฝั่ง Server แล๎วสํงการแสดงผลมายัง 
Browser ของตัว Client นอกจากนี้มันยังเป็น Script ที่ Embed บน HTML อีกด๎วย สํวนเลขที่
ตํอท๎ายก็หมายถึงรุํน (version) นั่นเอง และก าลังเป็นที่นิยมกันมากในหมูํนักสร๎างเว็บทั่วโลก ตัวอยําง
ของภาษาสคริปต์ก็ เชํน Java Script, Perl, ASP (Active Server Page) เป็นต๎น 
    ประโยชน์ที่ได๎รับจาก PHP ในปัจจุบัน Web Site ตําง ๆ ได๎มีการพัฒนาในด๎านตําง ๆ 
อยํางรวดเร็ว เชํน เรื่องของความสวยงามและแปลกใหมํ การบริการขําวสารข๎อมูลที่ทันสมัย เป็น
สื่อกลางในการติดตํอ และสิ่งหนึ่งที่ก าลังได๎รับความนิยม เป็นอยํางมากซึ่ง ถือได๎วําเป็นการปฏิวัติ
รูปแบบการขายของก็คือ E-commerce ซึ่งเจ๎าของสินค๎าตําง ๆ ไมํจ าเป็นต๎องมีร๎านค๎าจริงและไมํ
จ าเป็นต๎องจ๎างคนขายของอีกตํอไป ร๎านค๎าและตัวสินค๎านั้น จะไปปรากฏอยูํบน Web Site แทน และ
การซื้อขายก็เกิดขึ้นบนโลกของ Internet แล๎ว PHP ชํวยเราให๎เป็นเจ๎าของร๎านบน Internet ได๎
อยํางไร PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่มีความสามารถสูง ส าหรับการพัฒนา Web Site และความสามารถ
ที่โดดเดํนอีกประการหนึ่งของ PHP คือ database enabled web page ท าให๎เอกสารของ HTML 
สามารถที่จะเชื่อมตํอกับระบบฐานข๎อมูล (database) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงท าให๎
ความต๎องการในเรื่องการจัดรายการสินค๎าและรับรายการสั่งของตลอดจนการจัดเก็บ ข๎อมูลตํางๆ ที่
ส าคัญผํานทาง Internet เป็นไปได๎อยํางงํายดายรายการระบบฐานข๎อมูลที่ PHP สามารถเชื่อมตํอได๎
คือ Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, SOLID, ODBC, PostgreSQL, Adabas D, FilePro, 
Velocis, Informix, dbase, Unix dbm       
 2.2.4 ภาษา JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต 
ที่ก าลังได๎รับความนิยมอยํางสูง JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุที่เรียกกันวํา "สคริปต์" (script) 
ซึ่งในการสร๎างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใชํรํวมกับ HTML) เพ่ือให๎เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว 
สามารถตอบสนองผู๎ใช๎งานได๎มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการท างานในลักษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละ
ค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกวํา อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มี
เป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับผู๎เขียนด๎วยภาษา HTML 
สามารถท างานข๎ามแพลตฟอร์มได๎ โดยท างานรํวมกับ ภาษา HTML และภาษา JavaScript ได๎ทั้งทาง
ฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)  

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2185-java-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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   JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นโดยเน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications 
Corporation) โดยใช๎ชื่อวํา Live Script ออกมาพร๎อมกับ Netscape Navigator 2.0 เพ่ือใช๎สร๎าง
เว็บเพจโดยติดตํอกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ตํอมาเน็ตสเคปจึงได๎รํวมมือกับ บริษัทซันไมโครซิส
เต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพ่ือให๎สามารถติดตํอใช๎งานกับภาษาจาวาได๎ และได๎ปรับปรุง 
LiveScript ใหมํเมื่อ ปี 2538 แล๎วตั้งชื่อใหมํวํา JavaScript JavaScript สามารถท าให๎ การสร๎างเว็บ
เพจ มีลูกเลํน ตําง ๆ มากมาย และยังสามารถโต๎ตอบกับผู๎ใช๎ได๎อยํางทันที เชํน การใช๎เมาส์คลิก หรือ 
การกรอกข๎อความในฟอร์ม เป็นต๎น  
     เนื่องจาก JavaScript ชํวยให๎ผู๎พัฒนา สามารถสร๎างเว็บเพจได๎ตรงกับความต๎องการและมี
ความนําสนใจมากขึ้นประกอบกับเป็นภาษาเปิดที่ใครก็สามารถน าไปใช๎ได๎ ดังนั้นจึงได๎รับความนิยม
เป็นอยํางสูง มีการใช๎งานอยํางกว๎างขวาง รวมทั้งได๎ถูกก าหนดให๎เป็นมาตรฐานโดย ECMA การท างาน
ของ JavaScript จะต๎องมีการแปลความค าสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์ (เรียกวําเป็น 
client-side script) ดังนั้น JavaScript จึงสามารถท างานได๎ เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุน ซึ่ง
ปัจจุบันบราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล๎วอยํางไรก็ดี สิ่งที่ต๎องระวังคือ JavaScript 
มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหมํ ๆ ออกมาด๎วย ดังนั้น ถ๎าน าโค๎ดของเวอร์ชั่นใหมํไปรันบนบราวเซอร์รุํน
เกําท่ียังไมํสนับสนุนก็อาจจะท าให๎เกิด error ได ๎
 2.2.5 MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข๎อมูล Relational Database Management System 
(RDBMS) เป็นฐานข๎อมูลที่สามารถจัดเก็บ ค๎นหา เรียงข๎อมูล และดึงข๎อมูล MySQL มีความสามารถ
ให๎ผู๎ใช๎งานเข๎าดึงข๎อมูลได๎หลาย ๆ คนในเวลาเดียวกันได๎และมีการเข๎าถึงข๎อมูลที่รวดเร็ว มีการ
ก าหนดการเข๎าใช๎งานของผู๎ใช๎ในแบบตําง ๆ อยํางเหมาะสม ปลอดภัย MySQL ถูกใช๎งานเมื่อปี 1996 
แตํโปรแกรมนี้พัฒนาตั้งแตํปี 1979 และชนะรางวัล Linux Journal Reader ‘s Choice Award 3 ปี
ซ๎อนปัจจุบัน MySQL ได๎ใช๎งานแพรํหลายโดยเป็นโปรแกรม Open Source License แตํก็มีแบบ 
Commercial License ให๎ใช๎ด๎วย โดยคุณสมบัติจะแตกตํางกันออกไป 
   ท าไมเมื่อใช๎ PHP แล๎วต๎องใช๎ MySQL เป็นระบบฐานข๎อมูลรํวมหากเราต๎องการสร๎าง
เว็บไซต์สักหนึ่งแหํง จะต๎องท าการเลือกอุปกรณ์ส าหรับท า Web Server, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรม 
Web Server, โปรแกรมฐานข๎อมูล และสคริปภาษาโปรแกรม ตัวเลือกตําง ๆ นี้ขึ้นอยูํกับหลาย ๆ คน 
หลายเหตุผล เชํน มีระบบปฏิบัติการไมํกี่โปรแกรม ที่สามารถใช๎งานได๎ทุก Hardware หรือ ทุกภาษา
ไมํสามารถเชื่อมตํอกับฐานข๎อมูลได๎ เป็นต๎น      
   จากประโยคข๎างต๎นนี้ PHP เป็นภาษาที่สนับสนุนทุก ๆ OS ไมํวําจะเป็น Windows หรือ 
Linux ซึ่ง MySQL ก็สามารถสนับสนุนหลาย ๆ OS เชํนกัน โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการ Linux ที่ท า
ให๎ PHP ท างานได๎ประสิทธิภาพ และปัจจุบันมีการออกแบบ package โปรแกรมติดตั้ง PHP ก็จะ
ติดตั้ง MySQL มาให๎ทันที ทั้งสะดวกแกํการท างานและมีตัวจัดการฐานข๎อมูลซึ่งเป็นโปรแกรมเว็บราว
เซอร์ที่พัฒนามาจากภาษา PHP มีชื่อวํา PhpMyAdmin 
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 2.3.1  Dreamweaver เป็นโปรแกรมของบริษัท Macromedia Inc. ที่ใช๎ส าหรับออกแบบ และ
พัฒนาเว็บไซต์ เว็บเพจและเว็บ แอปพลิเคชั่น ด๎วยโปรแกรม  Dreamweaver เราสามารถที่จะ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์ โ ด ย ก า ร เ ขี ย น โ ค๏ ด ภ า ษ า  HTML ห รื อ ใ ช๎ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่
โปรแกรม Dreamweaver มีให๎ ซึ่งเครื่องมือเหลํานี้จะสร๎างโค๎ดภาษา HTML ให๎เราโดยอัตโนมัติ โดย
ที่เราไมํจ าเป็นต๎องเขียนโค๏ดภาษา  HTML เองในปัจจุบันโปรแกรมDreamweaver นอกจากจะ
สนับสนุนการใช๎งานกับภาษา HTML และยังสนับสนุนการใช๎งานรํวมกับเทคโนโลยีทางด๎านเว็บอ่ืนๆ 
ด๎วย เชํน CSS และ Java Script เป็นต๎น การสร๎างเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ด๎วย
โปรแกรม Dreamweaver นั้นสามารถท่ีจะสร๎าง การติดตํอกับฐานข๎อมูลและดึงข๎อมูลจากฐานข๎อมูล
โดยไมํจ าเป็นที่ต๎องเขียนโค๎ดของเซิร์ฟเวอร์สคริปต์ (Server Script) เลย ตัวโปรแกรมจะสร๎างให๎เอง
โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะท าให๎เวลาที่ใช๎ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นน๎อยลง  
 2.3.2  Xampp คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์สํวนบุคคลของเราให๎ท างานใน
ลักษณะของ WebServer นั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเครื่องแมํ และเครื่องลูกใน
เครื่องเดียวกันท าให๎ไมํต๎องเชื่อมตํอกับ Internet คุณก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่คุณสร๎างขึ้น ได๎ทุกที่
ทุกเวลา ปัจจุบันได๎รับความนิยมจากผู๎ใช๎ CMS ในการสร๎างเว็บไซต์ XAMPP ประกอบด๎วย Apache, 
PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซึ่งเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่รองรับการท างาน CMS ซึ่งเป็นชุด
โปรแกรม ส าหรับออกแบบเว็บไซต์ที่ได๎รับความนิยมในปัจจุบัน ไฟล์ส าหรับติดตั้ง xampp นั้นอาจมี
ขนาดใหญํสักหนํอย เนื่องจาก มีชุดควบคุมการท างานที่ชํวยให๎การปรับแตํงสํวนตําง ๆ งํายขึ้น 
XAMPP นั้นรองรับระบบปฏิบัติการหลายตัว เชํน Windows, Linux, Apple ท างานได๎ทั้งบน
ระบบปฏิบัติการแบบ 32 bit และ 64 bit สิ่งที่โดดเดํนกวําโปรแกรมอ่ืนคือมีตัวชํวยติดตั้ง CMS ที่
เ รี ย ก วํ า  BitNami ซึ่ ง ชํ ว ย ใ ห๎ คุ ณ ติ ด ตั้ ง  CMS รุํ น ใ ห มํ  ๆ  ที่ ไ ด๎ รั บ ค ว า ม นิ ย ม อี ก ด๎ ว ย
นอกจาก Xampp แล๎วยังมีโปรแกรมในลักษณะนี้อีก เชํน Appserv, Wamp เป็นต๎น สิ่งที่ควร
พิจารณาในการเลือกใช๎งานคือเวอร์ชั่นของ Apache, PHP และ MySQL เนื่องจาก CMS แตํละตัวนั้น
มีความต๎องการเวอร์ชั่นไมํเทํากันกํอนใช๎งานจึงต๎องพิจารณาให๎ดี ทั้งนี้เพ่ือไมํให๎เกิดปัญหาหรือเกิด
ปัญหาในการใช๎งานน๎อยที่สุดนั่นเองกํอนที่มาจะมาทดลองใช๎ WAMPP นี้ ผมเคยใช๎ Appserv และ 
Wamp มาแล๎ว ซึ่งทั้งสองตัวก็มีความสามารถที่ดี เพียงแตํในบางครั้งเราปรับตัวเองเข๎ากับระบบที่เรา
ท างานอยูํซึ่งต๎องแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนให๎ได๎ 
 2.3.3  Photoshop หมายถึงเป็นโปรแกรม การจัดการภาพ งานกราฟิก มีความละเอียดสูง ใน
การสร๎างสรรค์เเละตกเเตํงภาพให๎เกิดความสวยงาม เป็นการตกแตํงภาพกราฟิกที่จัดระบบด๎วยความ
ละเอียดของงานที่เป็นแบบ ตกแตํงภาพกราฟิก ภาพที่อยูํในโปรแกรม Photoshop จะท าให๎ความ
ละเอียด หรือความคมชัดของภาพ ลดลง เนื่องจาก อัตราความละเอียดของแตํละชํองจะเทําเดิม แตํ
เนื้อที่กลับถูกขยาย ให๎ใหญํขึ้น โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือมากมายเพ่ือ
สนับสนุนการสร๎างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งานวีดีทัศน์ งานน าเสนอ งานมัลติมีเดีย  Photoshop จะ
ประกอบด๎ ว ย โป รแกรมสองตั ว ได๎ แกํ  Photoshop และ  Image Ready การที่ จ ะ ใช๎ ง า น
โปรแกรม Photoshop คุณต๎องมีเครื่องที่มีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://www.ninetechno.com/a/website/538-what-is-cms.html


9 
 

 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิระวี อัศวจิตตานนท์ (2551) มูลคําอสังหาริมทรัพย์จะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับชํวงเวลา และ
สถานการณ์ นอกจากนี้ความรู๎ถึงราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองอยูํ หรือท่ีสนใจ จะชํวยสนับสนุน
การตัดสินใจให๎งํายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์มีคําใช๎จําย
คํอนข๎างแพง อีกทั้งราคาประเมินสังหาริมทรัพย์เดียวกันอาจแตกตํางกันตามสมมุติฐานของผู๎ประเมิน
ได๎ ท าให๎ผู๎ใช๎ข๎อมูลประสบปัญหาในการเลือกข๎อมูลไปใช๎ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาตัวแบบของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับ
การประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์แกํกิจการโดยใช๎ภาษาพีเอชพี และเพ่ือให๎ผู๎ท า
บัญชี ผู๎ที่มีความรู๎เบื้องต๎นทางการบัญชี ผู๎ที่มีความรู๎เบื้องต๎นทางการประเมินราคาสินทรัพย์ ผู๎ที่มี
ความรู๎เบื้องต๎นด๎านอสังหาริมทรัพย์หรือผู๎ที่สนใจและมีข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องมากพอ สามารถใช๎โปรแกรม
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ท าการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กํอให๎เกิดรายได๎ทั้งส าหรับ
การประกอบกิจการและส าหรับการลงทุนในเบื้องต๎นได๎อยํางสมเหตุสมผล การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์เป็นสิงจ าเป็นที่กิจการตําง ๆ พึงกระท าจากข๎อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
โดยทั่วไปสามารถท าได๎การวําจ๎างผู๎ประเมินราคาสินทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตอยํางเป็นทางการ อยํางไรก็
ตามเนื่องจากการวําจ๎างผู๎ประเมินราคามีคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง อีกทั้งข๎อก าหนดทางบัญชีของประเทศ
ไทยมิได๎บังคับให๎กิจการจ าเป็นต๎องใช๎มูลคําราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองจากผู๎ประเมิน
ราคาสินทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตแตํอยํางได ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความเห็นวําหากมีโปรแกรมที่ชํวยให๎ผู๎ท า
บัญชีและผู๎ประกอยการ สามารถประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ของกิจการได๎เองก็จะชํวยให๎กิจการ
สามารถประหยัดคําใช๎จํายไปได๎ไมํน๎อยนอกจากนี้บํอยครั้งที่กิจการวําจ๎างผู๎ประเมินราคามากกวํา 1 
ราย แล๎วได๎มูลคําการประเมินที่แตกตํางกันมากดังนั้นผลจากประเมินจากแอปพลิเคชั่นยังชํวยให๎
ข๎อมูลเพ่ือการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ได๎ อีกด๎วย ผู๎วิจัยพัฒนา
แอปพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ จากวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 3 วิธีคือวิธี
เปรียบตลาด วิธีต๎นทุน และวิธีรายได๎ เนื่องจากวิธีการประเมินแตํละวิธีมีขั้นตอนการประเมินที่
ซับซ๎อน ผู๎ใช๎จึงใช๎โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิสวิซิโอ 2003 เป็นเครื่องมือในการก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินผล และ การออกแบบโปรแกรม ไมํวําจะเป็นการไหลของข๎อมูล การออกแบบฐานข๎อมูล หรือ 
ขั้นตอนการรับข๎อมูลจากผู๎ใช๎ ผู๎วิจัยใช๎ภาษาพีเอชพีในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์โดยพัฒนาเป็นเว็บเบสด์แอปพลิเคชั่น ผู๎วิจัยได๎พัฒนาโปรแกรมให๎เชื่อมตํอกับ
ฐานข๎อมูล MySQL ซึ่งเป็นฐานข๎อมูลแบบโอเพนซอส นอกจากนี้ในสํวนของหน๎าเว็บผู๎วิจัยได๎ใช๎
โปรแกรม Dreamweaver เป็นเครื่องมือในการสร๎าง เนื่องจากผู๎ใช๎เป้าหมายของแอปพลิเคชั่น
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เป็นนักบัญชี และบุคคลทั่งไปซึ่งมีข๎อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
ต๎องการประเมิน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเขียนคูํมือการใช๎งาน พร๎องตัวอยํางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือให๎แอปพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ สามารถสร๎างประโยชน์ให๎กับผู๎ใช๎งานได๎เต็มที่  
 เกษรา บําวแชํงช๎อย (2554) การค๎นคว๎าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตํอพฤติกรรมการซื้อสินค๎าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพราะการทราบข๎อมูลนี้จะชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถน าไปปรับเป็นกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนการ
เจริญเติบโตให๎กับธุรกิจได๎และยังเป็นแนวทางให๎กับผู๎ประกอบ ที่สนใจจะท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได๎
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ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการด านินธุรกิจได๎อยํางเหมาะสมกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในงานวิจัย 
เป็นกลุํมบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อสินค๎าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 402 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ 
ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยเลขคณิต การสอบไคสแควร์จาการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 25 ปี ขึ้นไปมีระดับการศึกษาปริญญาตรี องค์ประกอบที่มีอิทธิผลตํอการ
ใช๎งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือเว็บไซต์มีความชัดเจนด๎านรายการแสดงสินค๎าและบริการ 
เลือกที่จะมีรายละเอียดสินค๎าที่ชัดเจน ด๎านทางเลือกในการช าระคําสินค๎าและบริการ เลือกที่จะช าระ
โดยผํานธนาคาร และด๎านระบบรักษาความปลอดภัย เลือกที่จะให๎มีระบบป้องกันข๎อมูลสํวนตัว 
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความถี่ในการซื้อ (ตํอสัปดาห์) น๎อยกวํา 2 ครั้ง มีคําใช๎จํายในการซื้อ 
500 – 1,000 บาท เว็บไซต์สํวนใหญํ คือเครื่องหนัง เชํน กระเป๋ารองเท๎า ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน ประสบการณ์ในการใช๎เว็ บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อสินค๎า องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อสินค๎า 
 ชลัช มุกด์ธนะอนันต์ (2551) การบัญชีมีความส าคัญตํอวิสาหกิจมาก ไมํเพียงเพ่ือท าตามข๎อบังคับ
ของกระทรวงพาณิชย์เทํานั้น ยังเ พ่ือสะท๎อนผลการปฏิบัติงานของวิสาหกิจ อยํางไรก็ตาม
ผู๎ประกอบการมักไมํให๎ความส าคัญกับการบัญชี เนื่องจากขาดความเข๎าใจถึงประโยชน์ที่จะได๎รับจาก
การบัญชีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสเพ่ือวิสาหกิจขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนา
โปรแกรมบัญชีธุรกิจประเภทให๎บริการและซื้อมาขายไปส าหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่มีพนักงานตั่งแตํ 
1 – 10 คน โดยผู๎ใช๎ไมํจ าเป็นต๎องมีความรู๎ทางด๎านบัญชี แตํมีความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร์ใน
ระดับพ้ืนฐานในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา ผู๎วิจัยใช๎โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศวิซิโอ 2003 
เป็นเครื่องมือในการออกแบบฐานข๎อมูลของโปรแกรม โปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสเพ่ือวิสาหกิจขนาด
เล็กพัฒนาขึ้นจากภาษาพีเอชพี ซึ่งเป็นภาษาที่ได๎รับความนิยมในการพัฒนาโปรแกรมแบบเว็บเบส 
โดยผู๎วิจัยได๎พัฒนาโปรแกรมให๎เชื่อมตํอกับฐานข๎อมูลมายเอสคิวแอล ซึ่งเป็นฐานข๎อมูลแบบเปิด เผย
รหัสโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสเพ่ือวิสาหกิจขนาดเล็กประกอบไปด๎วยสองสํวนคือ สํวนการบัญชี
การเงินซึ่งผู๎ใช๎สามารถรวบรวมรายการทางบัญชี และบันทึกลงโปรแกรมให๎เป็นหมวดหมูํได๎และสํวน
การบัญชีบริหาร ซึ่งผู๎ใช๎สามารถเรียกรายงานจากรายการทางบัญชีได๎ โปรแกรมบัญชีทั่วไปมักมุํงเน๎น
ด๎านรายงานทางการเงิน เนื่องจากผู๎พัฒนาต๎องออกแบบให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎เฉพาะราย 
อยํางไรก็ตามผู๎วิจัยออกแบบสํวนการบัญชีบริหารโดยอ๎างอิงความต๎องการของผู๎ใช๎และธรรมชาติของ
วิสาหกิจ โดยรวมเป็นหลักระหวํางพัฒนาโปรแกรม ผู๎วิจัยได๎ให๎ใช๎เป้าหมาย 4 กลุํ มทดลองใช๎
โปรแกรม เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมตลอดการพัฒนา นอกจากนี้ผู๎วิจัยได๎เขียน
คูํมือการใช๎งาน รวมทั้งตัวอยํางการใช๎งานเพื่อให๎ผู๎ใช๎สามารถใช๎งานโปรแกรมได๎อยํางถูกต๎อง และเกิด
ประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นการให๎ความรู๎ในการอํานรายงานทางบัญชีให๎กับผู๎ใช๎ด๎วย ประโยชน์ของ
โปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสเพ่ือวิสาหกิจขนาดเล็ก นอกจากเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก มี
โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธรรมชาติทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดเล็กแล๎ว จุดเดํนของโปรแกรมคือ
การใช๎ภาษาท่ีงํายตํอการท าความเข๎าใจ สอดคล๎องกับธุรกิจที่เกิดขึ้น และรายงานทางการบัญชีบริหาร 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งรายงานจุดคุ๎มทุน ที่จะชํวยสะท๎อนถึงผลการประกอบการที่แท๎จริงของวิสาหกิจ อัน
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เป็นสํวนส าคัญในการประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให๎วิสาหกิจสามารถเติบโตได๎อยํางยั่งยืน และมั่นคง 
สอดคล๎องตํอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปิยะรัตน์ แสงมหะหมัด และคณะ (2551) การวิจัยเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎วยเว็บ
บล็อกส าหรับการจัดการความรู๎ด๎วยเทคนิคนาอีฟ เบย์เซียนธุรกิจร๎านอาหารและเบเกอรี่วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนา หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจตํอระบบของบุคลากร การน าเทคนิค นาอีฟ เบย์เซียน 
มาชํวยท าให๎เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเว็บบล็อกในเรื่องการจัดหมวดหมูํความรู๎โดยอัตโนมัติทั้งในแงํ
ของผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องระยะเวลาในการประมวลผลที่น๎อยลงเทคนิคนี้มีวิธีจัดหมวดหมูํเอกสาร
เป็นไปตามหลักความนําจะเป็น และมีการวัดประสิทธิภาพของอัลกอลิทึมโดยจะวัดจากความถูกต๎อง
ในการจัดหมวดหมูํเอกสารเพ่ือเป็นการตรวจสอบวําอัลกอลิทึมที่สร๎างนั้นถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ
หรือไมํ จากการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอลิทึม โดยใช๎เอกสารเข๎าไปทดสอบจ านวน 50 เอกสาร 
ผลสรุปที่ได๎จากการวัดประสิทธิภาพโดยรวมคําอยูํที่ 0.9 ซึ่งใกล๎เคียง 1 มากแสดงวําอัลกอลิทึมที่สร๎าง
ขึ้นสามารถจัดหมวดหมูํเอกสารได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพจากการประเมินความพึงพอใจที่ได๎
จากการจัดหมวดหมูํเอกสารด๎วยเทคนิค นาอีฟ เบย์เซียนของกลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.13 แสดง
ให๎เห็นวําความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการจัดหมวดหมูํความรู๎ด๎วยเทคนิค นาอีฟ เบย์เซียน มี
ผลประเมินอยูํในระดับมากสํวนผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของกลุํม
ตัวอยํางตํอระบบโดยรวมนั้นมีผลอยูํในระดับมาก และมีความคิดเห็นเป็นไปทิศทางเดียวกันสรุปได๎วํา
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสอดคล๎องตามเกณฑ์ที่ตั้งไวคืออยูํในระดับมาก 
และมีความเหมาะสมที่จะน ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู๎ได๎เป็นอยํางดี 
 วรวงศ์ศิลป์ บุญศิลป์  อาทิตย์ สายสุข (2556) เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทตํอการใช๎
ชีวิตประจ าวันอยํางมาก ท าให๎การติดตํอสื่อสารระยะไกลสะดวกรวดเร็ว จึงได๎มีการซื้อขายสินค๎าผําน
ทางเว็บไซต์ หรือที่เรียกกันอีกอยํางหนึ่งวําการซื้อขายสินค๎าออนไลน์ ซึ่งมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว มี
ความสะดวกสบายตํอผู๎ซื้อลดคําใช๎จํายในการเดินทาง ผู๎พัฒนาจึงได๎จัดท าระบบซื้อขายสินค๎าออนไลน์
รํวมกับผู๎ประกอบการร๎านค๎าซึ่งปัจจุบันการขายสินค๎าเพียงหน๎าร๎านนั้น มีความซบเซาลงอยํางเห็นได๎
ชัด ในการท าโครงงานนี้ขึ้นมาจะท าให๎ทางผู๎ประกอบการร๎านได๎ขยายชํองทางในการจ าหนํายสินค๎า
เพ่ิมมากขึ้น และเป็นการเพ่ิมจ านวนของลูกค๎าอีกชํองทางหนึ่งโครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะชํวย
ผู๎ประกอบการร๎านค๎าเพ่ิมชํองทางในการจ าหนํายสินค๎าภายในร๎านอีกชํองทางหนึ่งที่ เรียงวํา 
อีคอมเมิร์ซ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากแตํเดิมจะมีการจ าหนํายสินค๎าแตํเพียงหน๎าร๎านเทํานั้น จะ
ท าให๎ทางด๎านลูกค๎าได๎รับความสะดวกตํอการซื้อสินค๎าสามารถรับสินค๎าได๎ที่บ๎านโดยไมํต๎องออกไป 
เหมาะส าหรับบุคคลที่ไมํสามารถจะไปซื้อสินค๎าได๎ด๎วยตนเอง หรือคนที่มีเวลาจ ากัด เชํน พนักงาน
บริษัท พนักงานโรงงาน เป็นต๎น 
 
 


