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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบทะเบยีนซอฟตแ์วรใ์นชื่อ “AssetMeter” เพื่อใหอ้งคก์รทีส่นใจน าไปใชจ้ดัการ
สินทรัพย์ทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของสินทรัพย์เหล่านัน้ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ และควบคุมการใชง้านใหถู้กตอ้งตามกฎหมายหรอืนโยบายขององคก์ร โดยระบบ AssetMeter ที่
พฒันามสีถาปัตยกรรมแบบเวบ็แอปพลเิคชนั (Web-Based Application) ทีน่ ามาใชง้านภายในองคก์รในลกัษณะ
อนิทราเน็ต โดยระบบน้ีจะครอบคลุมการท างานตัง้แต่ผูบ้รหิารจดัซือ้ฮารด์แวรแ์ละลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์จดัการลขิสทิธิแ์ละ
สญัญาต่างๆ ให้เพยีงพอต่อการใช้งาน ส่งมอบสนิทรพัย์ที่ซื้อให้ผู้ดูแลระบบ ติดตั ้งระบบและติดต่อสื่อสารกบัผู้ที่
เกีย่วขอ้งใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการดแูลรกัษาสนิทรพัย ์จนกระทัง่สนิทรพัยเ์หล่านัน้ถกูยกเลกิการใชง้าน 
 ในการพฒันาระบบ ผูพ้ฒันาใชแ้นวคดิการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ (Object-Oriented analysis and 
design) โดยใช ้UML 2.3 (Unified Modeling Language) ในการสรา้งตวัแบบระบบ พฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษา C# 
ภายใต ้ ASP.NET 4.5 Framework และใชโ้ปรแกรม Visual Studio Community 2015 เป็นเครื่องมอืในการพฒันา
ระบบรว่มกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2012  
 
ค าส าคญั: ทะเบยีนสนิทรพัย ์ซอฟตแ์วร ์สญัญา  การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ 
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Abstract 
 AssetMeter, a development project, consisted of software asset management (SAM). It aimed to help 
interested organizations to manage hardware and software assets for data collection, enhancing decision 
support and controlling software usage according to rights and policies. Its system architecture was a web-
based application implemented within the enterprise, similar to intranet software. Development scope covered 
purchasing hardware and software licenses. Management of copyright and contracts was sufficient to 
operate. Purchased assets were delivered to the administrator. Installation and open communication with 
participants in managed assets occurred until assets were disposed of.  
 Object-oriented analysis and design was applied to create the system model with Unified Modeling 
Language (UML 2.3). This system was developed by C# programming language. ASP.NET 4.5 Framework 
and Visual Studio Community 2015 were integrated with Microsoft SQL Server 2012 as development tools. 
 
Keywords: Asset Management, Software, License, Object-oriented analysis and design 
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บทน า 
 ในปัจจุบนั องค์กรธุรกจิต่างๆ มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรม์าใช้งานเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง จงึตอ้งมกีารควบคุมใหม้กีารใชง้านอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั เช่น เครื่องแม่ขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพสงู มกีารใช้
ลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) มากขึน้ตามการใชง้านระบบสารสนเทศทีม่ากขึน้ ซึง่มผีลต่อค่าใชจ้่ายขององคก์ร เช่น 
ค่าปรบัจากการใชง้านเกนิสญัญา เป็นต้น และยงัมผีลต่อการตรวจสอบโดยบรษิทัผู้ให้บรกิารโปรแกรม เช่น Oracle, 
Microsoft เป็นตน้ ถา้การใชง้านไม่เป็นไปตามสญัญา ดงันัน้การรวบรวมขอ้มลูฮารด์แวร ์ขอ้มลูซอฟต์แวร ์และขอ้มลู
สญัญาการดแูลบ ารุงรกัษา (Maintenance Agreement) สนิทรพัยเ์หล่าน้ีจากฐานขอ้มลูทีอ่ยูก่ระจายตามเครื่องแมข่า่ย
ของหน่วยงานต่างๆ มาไวท้ีเ่ดยีวกนั เพือ่น ามาใชใ้นการวางแผนการลงทุนจงึเป็นเรื่องจ าเป็น ระบบ AssetMeter จงึถูก
พฒันาขึน้เพื่อเป็นระบบงาน (Application) ทีเ่ป็นศูนยก์ลางทีร่วบรวมขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศที่จ าเป็นต่อการวาง
แผนการลงทุนและสนบัสนุนการตดัสนิใจใหก้บัองคก์รต่างๆ ต่อไป 
 

การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 
ระบบ AssetMeter เริม่ตน้จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูความตอ้งการโดยใชว้ธิสีมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ยผูม้บีทบาทต่างๆ ดงัน้ี 
ผูบ้ริหารโครงการ (Project Manager)  ท าหน้าทีเ่รยีกดคูวามตอ้งการลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) ของแต่ละ

แผนก จดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรมลงอุปกรณ์ทีต่อ้งใชซ้อฟต์แวร ์โดยผูม้บีทบาทน้ีอาจไดแ้ก่ ผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ ของ
องค์กรลูกคา้ที่ใช้ AssetMeter เช่น ผู้บรหิารฝ่ายขาย เป็นต้น โดยผูบ้รหิารโครงการต้องการระบบงานเพื่อจดัการ 
ลขิสทิธิข์องโปรแกรม และมปัีญหาเวลางานขยายตวัแลว้ตอ้งใช้ลขิสทิธิข์องโปรแกรมเพิม่หรอืไม่ยอมหยุดใชง้านเมื่อ
หมดสญัญาแลว้ ดงันัน้ระบบจงึตอ้งมฟัีงกช์นัการรอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม จดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรม และแจง้
เตอืนสญัญา เป็นตน้  

ผูบ้ริหารระดบัสงู (Top Manager)  ท าหน้าทีพ่จิารณาค ารอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม เจรจาต่อรองกบัผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอก และวดัผลการใชง้านสนิทรพัยผ์่านการเรยีกดูรายงานต่างๆ โดยผูม้บีทบาทน้ีอาจไดแ้ก่ ผูก้่อตัง้ (Founder) 
หรอืผูบ้รหิารฝ่ายทะเบยีนทรพัยส์นิขององคก์รลูกคา้ทีใ่ช ้AssetMeter เป็นตน้ โดยผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งการขอ้มูล
ประกอบการวางแผนการลงทุนในอนาคต ระบบจงึตอ้งมฟัีงก์ชนัการพจิารณาค ารอ้งขอและเรยีกดูรายงานประกอบได้ 
เป็นตน้ 

ผู้ดแูลสญัญา (Contract Admin)  ท าหน้าที่บรหิารจดัการขอ้มูลสญัญาและซอฟต์แวร ์ตรวจสอบการใชง้านให้
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยีบขององคก์ร โดยผูม้บีทบาทน้ีอาจไดแ้ก่ เจา้หน้าทีบ่รหิารสว่นงานกลางที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการดูแลลขิสทิธิข์องโปรแกรมหรอืซอฟตแ์วรข์ององคก์รลกูคา้ทีใ่ช ้AssetMeter เป็นตน้ โดยผูด้แูล
สญัญามปัีญหาเรือ่งการใชล้ขิสทิธิข์องโปรแกรมเกนิจากทีผู่ผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย (vendor) ก าหนด ดงันัน้ระบบจงึตอ้ง
มฟัีงกช์นัการบนัทกึรบัลขิสทิธิข์องโปรแกรม การตรวจสอบซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ 

ผูด้แูลระบบ (System Admin) ท าหน้าทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ ซอฟตแ์วร ์ หรอืยกเลกิการใชอุ้ปกรณ์หรอืซอฟตแ์วร์
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยผูม้บีทบาทน้ีอาจไดแ้ก่ เจา้หน้าทีว่ศิวกรระบบขององคก์รลกูคา้ทีใ่ช ้ AssetMeter เป็นตน้ 
โดยผูด้แูลระบบตอ้งการระบบงานเพือ่จดัการอุปกรณ์การใชง้าน ดงันัน้ระบบจงึตอ้งมฟัีงกช์นัการจดัการหรอืยกเลกิ
อุปกรณ์ การบนัทกึการตดิตัง้หรอืถอนซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ 

เมื่อน าขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเหล่านัน้มาวเิคราะห์โดยท าตวัแบบระบบ 
(System Models) ดว้ย UML 2.3 จงึก าหนดขอบเขตของระบบ AssetMeter ทีพ่ฒันาใหค้รอบคลุมการท างานตัง้แต่
ผูบ้รหิารจดัซื้อฮารด์แวรแ์ละลขิสทิธิซ์อฟต์แวร ์ จดัการลขิสทิธิแ์ละสญัญาต่างๆ ใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน สง่มอบ
สนิทรพัยท์ี่ซื้อใหผู้ดู้แลระบบตดิตัง้ระบบและตดิต่อสื่อสารกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการดูแลรกัษา
สนิทรพัย ์จนกระทัง่ถงึสนิทรพัยถ์กูยกเลกิการใชง้าน โดยภายในระบบประกอบดว้ยฟังกช์นังานต่างๆ ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงฟังกช์นัทัง้หมดของระบบ 
ฟังกช์นั ค าอธิบาย 

จดัการอุปกรณ์ ผูด้แูลระบบทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลอุปกรณ์ สามารถเพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลู
รายละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณ์ ไดแ้ก่ รหสัอุปกรณ์ รหสัหน่วยงานเจา้ของ ชื่อ
อุปกรณ์ จ านวน Core จ านวนหน่วยความจ า(Memory) ชื่อรุน่หน่วยประมวลผล
และสถานะอุปกรณ์ทีก่ าลงัจะตดิตัง้ระบบรองรบัโครงการใหม่ๆ ได ้

ยกเลกิอุปกรณ์ ผูด้แูลระบบสามารถลบขอ้มลูอุปกรณ์ทีถ่กูยกเลกิการใชง้านออกจากระบบ และ
ยา้ยอุปกรณ์จากโครงการหนึ่งไปใชใ้นโครงการอื่นแทนได้ 

รอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม   
( License ) 

ผูบ้รหิารโครงการของแต่ละแผนกสามารถแสดงความจ านงขอเพิม่จ านวนการใช้
งานซอฟตแ์วร ์เพือ่ใหผู้ด้แูลสญัญาเกบ็รวบรวมขอ้มลูไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูในการ
จดัซือ้ได ้  

พิจารณาค าร้องขอลิขสิทธิข์อง
โปรแกรม 

เมือ่มคี ารอ้งขอใชง้านซอฟตแ์วร ์ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถพจิารณาอนุมตั/ิ
ปฏเิสธแต่ละค ารอ้งขอได ้โดยผลการอนุมตั/ิปฏเิสธจะถกูบนัทกึในระบบ เพือ่
สรุปเป็นลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) ทีอ่งคก์รตอ้งการสัง่ซือ้ 

บนัทกึรบัลขิสทิธิข์องโปรแกรม เมือ่ผูบ้รหิารและเจา้ของซอฟตแ์วรท์ าการลงนามสญัญาการใชง้านซอฟตแ์วร์
เรยีบรอ้ยแลว้ ผูด้แูลสญัญามหีน้าทีบ่นัทกึรายละเอยีดสญัญาเขา้ระบบเพือ่ให้
ซอฟตแ์วรพ์รอ้มใชง้านในองคก์รอยา่งถูกตอ้ง 

จดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรม  ผูบ้รหิารโครงการของแต่ละแผนกสามารถจดัสรรจ านวนสทิธิก์ารใชง้าน
ซอฟตแ์วรใ์หก้บัอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนกตามทีร่ะบุในค ารอ้งขอลขิสทิธิข์อง
โปรแกรมของแผนกทีไ่ดร้บัอนุมตัไิด ้

ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ เมือ่ด าเนินการตดิตัง้ซอฟตแ์วรต์ามรุน่ หรอืความสามารถหลกัทีโ่ครงการ
ก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูด้แูลระบบสามารถตรวจสอบขอ้มลูการตดิตัง้ซอฟตแ์วร์
ไดว้า่ตรงกบัทีจ่ดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรมไวห้รอืไมโ่ดยใชโ้ปรแกรมสแกนจาก
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ถา้ผลการสแกนพบวา่ตรงกบัทีจ่ดัสรร จะเปลีย่นสถานะเป็น
อนุมตั ิ(Approved) และจากนัน้ระบบจะเริม่นบัการใชเ้วลซอฟตแ์วร ์แต่ส าหรบั
ซอฟตแ์วรอ์ื่นทีไ่มต่รงกบัการจดัสรร จะเปลีย่นสถานะเป็นตดิตัง้ (Installed) 

ยกเลกิซอฟตแ์วร ์ เมือ่ตอ้งการยกเลกิการใชง้านซอฟตแ์วรห์รอืยา้ยซอฟตแ์วรใ์หไ้ปท างานบน
อุปกรณ์อื่น ผูบ้รหิารโครงการของแต่ละแผนกสามารถยกเลกิการจดัสรรลขิสทิธิ ์
ของโปรแกรมได ้ซึง่จะสง่ผลใหผู้ด้แูลระบบท าการถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์
พรอ้มคนืจ านวนใบอนุญาตกลบัสูร่ะบบเพือ่ใหส้ามารถน าไปจดัสรรใหก้บั
อุปกรณ์อื่นๆ ได ้

ตรวจสอบซอฟตแ์วร ์ ผูด้แูลสญัญาสามารถตรวจสอบรายการซอฟตแ์วรท์ีม่กีารใชง้านไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายขององคก์รทีถ่กูตดิตัง้ในอุปกรณ์ทัง้หมดไดโ้ดยการก าหนดซอฟตแ์วรท์ี่
หา้มใชง้านตามนโยบายขององคก์ร ระบบจะคน้หาชื่อซอฟตแ์วรน์ัน้ในทุกๆ 
อุปกรณ์ขององคก์รใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

แจง้เตอืนสญัญา ระบบแจง้เตอืนใหผู้ด้แูลสญัญาทราบวา่ มซีอฟตแ์วรท์ีใ่กลห้มดอาย ุ(3 เดอืน) 
แลว้หรอืหมดอาย ุผูด้แูลสญัญาสามารถสง่ค าแจง้เตอืนใหก้บัผูด้แูลโครงการที่
เป็นผูใ้ชซ้อฟตแ์วรน์ัน้ทราบได ้โดยระบบจะบนัทกึขอ้มลูการแจง้เตอืน ไดแ้ก่ 
วนัทีแ่จง้เตอืนล่าสดุ และจ านวนการแจง้เตอืนไวใ้นระบบ 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม-มนีาคม 2560 หน้า 10 
 

1. การออกแบบระบบ 

 ระบบ AssetMeter ถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมระบบรบั/ให้บรกิาร (Client-server) ที่ท างานแบบเวบ็     
แอปพลเิคชนั (Web-Based Application)  โดยการตดิตัง้อาจอยูใ่นลกัษณะ 3 ชัน้ (tiers) กล่าวคอื มกีารแบ่งโปรแกรม
ของระบบออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นการแสดงผล สว่นการประมวลผล และสว่นฐานขอ้มลู และแต่ละสว่นถูกตดิตัง้ใน
อุปกรณ์ที่แยกออกจากกนั  โดยในสว่นของไคลเอน็ต์ (Client) จะท าหน้าทีต่ดิต่อกบัผูใ้ชโ้ดยรบัขอ้มลูจากผูใ้ชส้ง่ไปที่
แอปพลเิคชนัเซริฟ์เวอร์ (Application Server) และรบัผลลพัธ์จากการประมวลผลของแอปพลเิคชนัเซริฟ์เวอร์มา
แสดงผลในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ โดยในระหว่างการประมวลผลของ แอปพลเิคชนัเซิร์ฟเวอร์จะตดิต่อกบัดาต้าเบส
เซริฟ์เวอร ์(Database Server) เพือ่เรยีกขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมาใชใ้นการประมวลผลและน าขอ้มลูทีป่ระมวลผลไดส้ง่ให้
ดาตา้เบสเซริฟ์เวอร์น าไปจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มลู ซึง่ในการท างานของระบบ AssetMeter ทีต่ดิตัง้บนแอปพลเิคชนั
เซริฟ์เวอรอ์ยูภ่ายใช ้.Net Framework version 4.5 
 ในสว่นแสดงผลของระบบ AssetMeter ถูกออกแบบใหป้ระกอบดว้ยหน้าจอต่างๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์กนั ดงัแสดงใน
แผนภาพ Web Flow (ภาพที ่1) 

UC0P0 
Index Page

         /
       License

UC1P1
              

             /              /
        License

         /
                                   /

                  
         /

       License

         /
          License

             /
               

                    /
       Blacklist Software

             /      

     Download

UC1P2
           
         

UC2P1
              

           

UC2P2
         
      

UC3P1
          
      

UC4P1
         
     

UC5P1
       

License

UC6P1
      
         

UC6P2
       
    

         

     Download

UC7P1
      

         

UC8P1

              
             

UC9P1
               

   

UC10P1
               

 
ภาพที ่1 แผนภาพ Web flow ของระบบ 

 
 ในการพฒันาโปรแกรมของระบบ AssetMeter ไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวทางการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิอ๊อบเจค็ 
(Object-oriented analysis and design) โดยแบง่การท างานของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมออกเป็น 2 สว่น (ดงัแสดงใน
ภาพที ่2) ไดแ้ก่  

 
 

 
 
 
 
 
 

Presentation 

Layer 

(xxx.aspx) 

Business Logic 

Layer 

(xxx.cs) 

ภาพที ่2 แนวคดิการออกแบบโปรแกรม 
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1. สว่นแสดงผล (Presentation Layer) อยูใ่นไฟลน์ามสกุล .aspx ทีท่ าหน้าทีจ่ดัการหน้าจอ และไฟลน์ามสกุล 
.aspx.cs ทีท่ าหน้าทีร่องรบัการประมวลผลก่อนแสดงผลขึน้หน้าจอ  

2. สว่นประมวลผล (Business Logic Layer) อยูใ่นไฟลน์ามสกุล .cs ทีม่กีารสรา้งเป็น class และ method ต่างๆ 
ตามแนวทางของการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิอ๊อบเจค็ โดยภายในแต่ละ class จะมกีารตดิต่อฐานขอ้มลู 
  ส าหรบัสว่นฐานขอ้มลูของระบบ AssetMeter มโีครงสรา้ง ดงัแสดงใน Entity Diagram ภาพที ่2 โดยแต่ละ
รายการ Entity ใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูดงัตารางที ่2 
 

 
 

ภาพที ่2 Entity Diagram แสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูในระบบ AssetMeter 
 

ตารางที ่2 ค าอธบิายการเกบ็ขอ้มลูใน Entity 
ล าดบั ช่ือตาราง ประเภทของ

ข้อมลูท่ีเกบ็ใน
ตาราง 

ค าอธิบาย 

1 Access Master เกบ็ขอ้มลูการเขา้ถงึหน้าจอ 
2 Blacklist Software Master เกบ็ขอ้มลูซอฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 
3 Computer Master เกบ็ขอ้มลูอุปกรณ์ 
4 Department Master เกบ็ขอ้มลูแผนก 
5 License Contract Transaction เกบ็ขอ้มลูสญัญาลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) 
6 MA Transaction เกบ็ขอ้มลูการบ ารงุรกัษา ( Maintenance หรอื MA ) 
7 Request Transaction เกบ็ขอ้มลูค ารอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม 
8 Role Master เกบ็ขอ้มลูบทบาทผูใ้ชง้าน 
9 Running Software Transaction เกบ็ขอ้มลูซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้บนอุปกรณ์ 
10 Software Transaction เกบ็ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์
11 Staff Master เกบ็ขอ้มลูพนกังาน 
12 StaffRole Master เกบ็ขอ้มลูบทบาทของพนกังาน 
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2. ระบบ AssetMeter และการใช้งาน 

ภายในระบบ AssetMeter ประกอบดว้ย 5 ระบบยอ่ยๆ โดยแต่ละระบบยอ่ยมผีูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงัแสดงในภาพที ่ 3 
และ มขีอบเขตการท างานดงัน้ี 

 

System Admin

Contract Admin

Project Manager

                
       

                
         

Top Manager

           
         

                
     

          

 
ภาพที ่3 ระบบยอ่ยของ AssetMeter 

 
 ระบบบริหารจดัการอุปกรณ์ เป็นระบบที่เกบ็รวบรวมขอ้มูลอุปกรณ์ บนัทกึเจา้ของอุปกรณ์ และยกเลกิการใช้
งานอุปกรณ์  ดงัตวัอยา่งหน้าจอในภาพที ่4 
 

 
ภาพที ่4 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบบรหิารจดัการอุปกรณ์ 

 

 

ระบบบริหารจดัการสญัญา เป็นระบบทีร่องรบัการท างานตัง้แต่การรอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) ใหม ่
พจิารณาค ารอ้งขอบนัทกึรบัลขิสทิธิข์องโปรแกรมตามค ารอ้งทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและจดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรมทีไ่ดร้บั
ไปยงัอุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ ทีร่อ้งขอดงัตวัอยา่งหน้าจอในภาพที ่5 
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ภาพที ่5 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบบรหิารจดัการสญัญา 

 
ระบบบริหารจดัการซอฟต์แวร ์เป็นระบบทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มูลซอฟต์แวรท์ี่ตดิตัง้อยู่ในแต่ละอุปกรณ์ หรอืที่ถูก

ถอนการตดิตัง้แลว้ ทัง้ในกรณีทีล่ขิสทิธิข์องโปรแกรมหมดอายุ หรอืถูกยกเลกิ หรอืยกเลกิการจดัสรรดงัตวัอยา่งหน้าจอ
ในภาพที ่6 
 

 
ภาพที ่6 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบบรหิารจดัการซอฟตแ์วร ์

 
ระบบตรวจสอบซอฟตแ์วร ์ เป็นระบบแจง้เตอืนการหมดอายทุัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ รวมถงึการตรวจจบั

ซอฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้าน แต่ถกูตดิตัง้ในอุปกรณ์ของหน่วยงานดงัตวัอยา่งหน้าจอในภาพที่ 7 
 

 
ภาพที ่7 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบตรวจสอบซอฟตแ์วร ์

 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม-มนีาคม 2560 หน้า 14 
 

ระบบรายงาน เป็นระบบแสดงขอ้มลูพรอ้มจดัท าเป็นรายงานใหก้บัผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชส้ามารถก าหนดเงือ่นไขเพือ่
กรองขอ้มลูทีต่อ้งการดใูนรายงานได ้ สัง่พมิพร์ายงานได ้ และบนัทกึรายงานในรปูแบบไฟลไ์ดด้งัตวัอยา่งหน้าจอใน  

ภาพที ่8 

 
ภาพที ่8 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบรายงาน 

 

3. บทสรปุ 

  บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบ AssetMeter ทัง้การวเิคราะห์หาข้อก าหนดความต้องการของระบบ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ ทัง้หน้าจอ  ฐานขอ้มลู และโปรแกรมที่เป็นส่วนส าคญัของ
การประมวลผล  รวมทัง้น าเสนอตวัอยา่งการใชร้ะบบเพือ่จดัการกบัฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ จดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรม
ตรวจสอบซอฟตแ์วรว์า่มลีขิสทิธิก์ารใชง้านอยา่งถูกตอ้งตามระเบยีบหรอืไม ่ และจดัท ารายงาน  โดยองคก์รทีซ่ือ้ระบบ 
AssetMeter ไปใชง้านจะไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี 

1. มขีอ้มูลฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรเ์พื่อน าไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของการวางแผนการจดัซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์
ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. รวบรวมขอ้มลูดา้นลขิสทิธิข์องซอฟต์แวรแ์ละสญัญาดา้นการดูแลรกัษาไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหอ้งคก์รสามารถ
ตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบขององค์กรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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โครงการพฒันาเวบ็ไซตซ้ื์อขาย แลกเปล่ียนสินค้าส าหรบัเดก็ 
 

อภิสรา เหมาะชาติ* 
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บทคดัย่อ  

เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม (www.deknoii.com) เป็นเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระเภทความสมัพนัธท์าง
ธุรกจิแบบผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภค (C2C E-commerce: Consumer-to-Consumer E-commerce) ส าหรบักลุ่มคุณแมเ่ขา้
มาซือ้ขาย หรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ส าหรบัแมแ่ละเดก็ 

เวบ็ไซต์น้ีถูกพฒันามาจากแนวความคดิการใชง้านของใชส้ าหรบัเดก็ ที่มกัมรีะยะเวลาการใชง้านไม่ยาวนานนัก 
เพราะเดก็ๆ มกีารเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ ท าใหห้ลายๆ บา้นมขีองใชส้ าหรบัเดก็ทีม่คีุณภาพดเีหลอืเกบ็เป็นจ านวนมาก 
ในขณะทีบ่างครอบครวัไมส่ามารถซือ้ของเหล่าน้ีในราคาปกตมิาใชไ้ด ้จงึเป็นโอกาสใหเ้วบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมเขา้มา
เป็นพืน้ทีก่ลางในการประสานความตอ้งการของทัง้สองกลุ่มน้ี และช่วยใหข้องใชส้ าหรบัเดก็สามารถน าไปหมุนเวยีนใช้
ประโยชน์ไดน้านยิง่ขึน้ 

ในการพฒันาเวบ็ไซต์เด็กน้อยดอทคอม ผู้พฒันาใช้แนวคดิการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ (Object-
oriented analysis and design) ในการพฒันาและสรา้งตวัแบบระบบดว้ย UML ด าเนินการพฒันาระบบภายใตร้ะเบยีบ
วธิกีารพฒันาระบบแบบ Spiral สว่นการพฒันาโปรแกรมใชภ้าษา C# ภายใต ้ASP.NET Framework 4.5 โดยใช้
โปรแกรม Visual Studio Community 2015 เป็นเครื่องมอืในการพฒันาโปรแกรม และใช ้Language Integrated 
Query (LINQ) ในการพฒันาโปรแกรมสว่นทีต่ดิต่อกบัฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2012 
 
ค าส าคญั: สนิคา้ส าหรบัเดก็ การแลกเปลีย่นสนิคา้ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์การพฒันาเวบ็ไซต์ 
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Developing a Website for Buying, Selling, and Bartering 
Second-hand Children’s Goods 

 
Apisara Mohchart* 

Bangkok Bank Public Company Limited 
 
*Correspondence: ikarnsara@gmail.com doi: 10.14456/jisb.2017.2 
 
Abstract  

A consumer to consumer (C2C) website was planned and developed, www.deknoii.com. Target users 
would be Thai parents seeking to buy, sell, or barter second-hand children’s goods. Website’s members can 
trade their used or no-longer-needed children’s goods with others who are looking for new items for their 
children. This website also acts as a social community where users can read articles, request items, and 
review purchased items. 

Object-oriented analysis and design (OOAD) was used to develop the system and build the system 
models with UML under the spiral model of system development methodology. The website was developed 
based on the C# object-oriented programming language under ASP.NET Framework 4.5, using Visual Studio 
Community 2015 for development. Language Integrated Query (LINQ), a component of .NET Framework 
providing run-time infrastructure for managing relational data as objects, was applied to develop database 
connections and queries. 
 
Keywords: Children’s goods, Trading and bartering goods, E-commerce, Web development 
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1. บทน า 
เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม (www.deknoii.com) เป็นเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระเภทความสมัพนัธท์าง

ธุรกจิแบบผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภค (C2C E-commerce: Consumer-to-Consumer E-commerce) ทีใ่หพ้ืน้ทีแ่ก่กลุ่มคุณ
แมไ่ดเ้ขา้มาจ าหน่ายสนิคา้ของตน หรอืของมอืสองแก่ผูบ้รโิภครายอื่น โดยสนิคา้เป้าหมายของเวบ็ไซตจ์ะเป็นสนิคา้ใน
กลุม่ของใชส้ าหรบัแมแ่ละเดก็ 

แนวความคดิการพฒันาเวบ็ไซต์น้ีมาจากการใช้งานของใช้ส าหรบัเดก็ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ของเล่น หรอือุปกรณ์
ส าหรบัดูแลเดก็ มกัมรีะยะเวลาการใชง้านไม่ยาวนานนัก เพราะเดก็ๆ มกีารเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ ท าใหเ้สือ้ผา้เดก็ที่
เพิง่จะซือ้มาตอ้งเปลีย่นใหม ่ของชิน้ใหญ่อยา่งเช่น รถเขน็เดก็ หรอืเปลเดก็ เมื่อเดก็ตวัโตเกนิกวา่ทีจ่ะใชง้านไดก้จ็ะถูก
เกบ็ไว ้และอาจจะไมไ่ดใ้ชง้านอกีเลย จนกว่าจะมโีอกาสไดส้ง่ต่อใหค้นรูจ้กั หรอืบรจิาคใหก้บัโครงการช่วยเหลอืสงัคม 
ดว้ยเหตุน้ีหลายๆ บา้นจงึมขีองใชส้ าหรบัเดก็ทีม่คีุณภาพดเีหลอืเกบ็เป็นจ านวนมาก ในขณะทีบ่างครอบครวัไมส่ามารถ
ซื้อของเหล่าน้ีในราคาปกตมิาใช้ได้ จงึเป็นโอกาสให้เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอมเขา้มาเป็นพื้นที่กลางในการประสาน
ความตอ้งการของทัง้สองกลุ่มน้ี และชว่ยใหข้องใชส้ าหรบัเดก็สามารถน าไปหมนุเวยีนใชป้ระโยชน์ไดน้านยิง่ขึน้ 
 
2.  ตวัแบบทางธรุกิจ (Business Model) 

เวบ็ไซต์สรา้งรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีโ่ฆษณาบนหน้าเวบ็ไซต์ เน้นผูเ้ช่าที่ตอ้งการโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิารใน
กลุ่มแม่และเด็ก โดยเฉพาะเป็นผู้เช่าที่มกีลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มคุณแม่ ซึ่งตรงกบักลุ่มผู้ใช้งานของเว็บไซต ์ 
ดงันัน้จงึไมค่ดิค่าใชจ้่ายจากผูซ้ื้อหรอืผูข้ายทัง้จากการสมคัรสมาชกิ หรอืสว่นแบ่งจากการขายสนิคา้ เพราะกลุ่มสนิคา้
ของเวบ็ไซต์ มลีกัษณะเป็นของที่ถูกเกบ็เฉยๆ ไม่ไดใ้ชง้าน ผูข้ายมเีป้าหมายในการขายไม่ใช่เพื่อขายใหไ้ดก้ าไร แต่
ตอ้งการใหม้กีารหมุนเวยีน เปลีย่นมอืไปยงัคนอื่นๆ แนวทางของเวบ็ไซตจ์งึอยู่ในรปูแบบการแบ่งปันในระบบออนไลน์
ที่มกีารแลกเปลี่ยนสิง่ของ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัแม่และเด็ก เพื่อดงึกลุ่มคุณแม่ให้หมุนเวยีนเข้ามาใช้
เวบ็ไซต์ เพื่อใหม้ผีูส้นใจลงโฆษณาสนิคา้ที่เกี่ยวกบัแม่และเดก็ และท าใหเ้วบ็ไซต์สามารถสรา้งรายไดจ้ากการใหเ้ช่า
พืน้ทีโ่ฆษณาสนิคา้เหลา่นัน้ได ้

 
3. การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูที่เกบ็รวบรวมดว้ยการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นคุณแม่จ านวน
หน่ึงรวมทัง้สงัเกตวถิชีวีติ (Life style) ของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว สามารถน ามาก าหนดกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายหลกัของเวบ็  
ขอบเขตของระบบและฟังกช์นัการท างานภายในระบบ ตลอดจนบทบาทของผูใ้ชง้านกลุม่ต่างๆ ของระบบไดด้งัน้ี 
3.1 กลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซต ์

กลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมสามรถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คอื คุณแมท่ีเ่ริม่ตัง้ครรภ์ หรอืมลีูก
อ่อน มคีวามตอ้งการสนิคา้ส าหรบัเดก็ไวใ้ชง้าน และคุณแมท่ีม่ลีกูอายุประมาณ 5 - 6 ขวบ มขีองใชเ้ดก็ทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน
แล้วเก็บสะสมไว ้และต้องการถ่ายเทของเหล่านัน้ออกไป เขา้มาใช้พื้นที่ของเวบ็ไซต์ท าการซื้อขาย หรอืแลกเปลี่ยน
สนิคา้ทีต่อ้งการ โดยกลุม่เป้าหมายทัง้ 2 กลุม่มลีกัษณะ ดงัน้ี 

1. คุณแมท่ีเ่ริม่ตัง้ครรภ ์หรอืมลีกูอ่อน 
- เวลาวา่งมกัจะศกึษาวธิกีารบ ารงุรา่งกาย การดแูลเดก็ สิง่ของทีต่อ้งเตรยีมส าหรบัเดก็ทารก โดยหาขอ้มลู

จากอนิเทอรเ์น็ตเป็นสว่นใหญ่ 
- เป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกซือ้ของเขา้บา้นเกอืบทัง้หมด 
- มเีวลาออกไปซื้อของนอกบา้นน้อย เน่ืองจากใชเ้วลาสว่นใหญ่ดูแลลูกทีบ่า้น และรูส้กึเป็นกงัวลเมื่อต้อง

แยกจากลกู 
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- มภีาระคา่ใชจ้า่ยในการดแูลเดก็ โดยเฉพาะคา่รกัษาพยาบาลคอ่นขา้งสงู 
2. คุณแมท่ีม่ลีกูอายปุระมาณ 5 - 6 ขวบ 

- ท างานประจ า และในวนัหยดุมกัจะพาลกูไปเรยีนพเิศษ หรอืกจิกรรมสง่เสรมิความสามารถของเดก็ 
- มขีองใชเ้ดก็ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้เกบ็สะสมไวท้ีบ่า้น 
- มเีวลาในการจดัการของใชใ้นบา้นดว้ยตนเองคอ่นขา้งน้อย 

3.2 ขอบเขตของระบบ 
เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอมที่พฒันามขีอบเขตครอบคลุมการท างานของกลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายตัง้แต่การคน้หาสนิค้า 

การซื้อขายหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ ไปจนถงึการรวีวิสนิคา้ทีซ่ื้อขายหรอืแลกเปลีย่นส าเรจ็แลว้รวมทัง้การสอบถามหรอื
แจง้ปัญหาต่างๆ ของการใชง้าน  การสมคัรและเปิดใชบ้ญัชสีมาชกิ  แต่จะไมค่รอบคลุมการช าระเงนิค่าสนิคา้ หรอืการ
จดัส่งสนิคา้ ซึ่งจะเป็นการตกลงกนัเองระหว่างผู้ซื้อกบัผูข้าย นอกจากน้ีเวบ็ไซต์ยงัครอบคลุมงานการบรหิารจดัการ
เวบ็ไซต์ ทัง้การจดัการหมวดหมู่สนิคา้ การตอบค าถามผูใ้ชง้าน การตอบรบัหรอืปฏเิสธการยนืยนัตวัตนสมาชกิ การ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารหรอืความรู ้ตลอดจนการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านเวบ็ไซต์  
3.3 บทบาทของผูใ้ช้งานกลุ่มต่างๆ ของระบบ 

ภายใต้ขอบเขตการท างานของเว็บไซต์ที่กล่าวข้างต้น  จงึได้ก าหนดบทบาทชองผู้ใช้งานเวบ็ไซต์เป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป สมาชกิ และผูดู้แลเวบ็ไซต์  โดยบุคคลทัว่ไปได้แก่ กลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายและคนทัว่ไปที่สนใจสนิค้า
ส าหรบัเด็ก ที่ยงัใม่ได้เป็นสมาชกิของเวบ็ไซต์ ซึ่งจะสามารถใช้งานระบบได้เพยีงการสมคัรสมาชกิและเปิดใช้บญัชี
สมาชกิ การคน้หาสนิคา้ และการสอบถามหรอืแจง้ปัญหาต่างๆ แต่ไม่สามารถซือ้ขายและแลกเปลีย่นสนิคา้รวมทัง้รวีวิ
สนิคา้ทีซ่ื้อขายหรอืแลกเปลีย่นได ้ สว่นสมาชกิไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายและคนทัว่ไปทีส่นใจสนิค้าส าหรบัเดก็ทีส่มคัร
สมาชกิกบัเวบ็ไซตแ์ละท าการเปิดใชบ้ญัชสีมาชกิแลว้ โดยสมาชกิบางรายอาจมบีทบาทเป็นผูซ้ือ้ บางรายอาจมบีทบาท
เป็นผูข้าย หรอืบางรายอาจมบีทบาทเป็นทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย ซึง่ผูใ้ชง้านทีเ่ป็นสมาชกิสามารถใชง้านเวบ็ไดทุ้กฟังกช์นั 
ยกเวน้ฟังกช์นัส าหรบัการบรหิารจดัการเวบ็ไซตซ์ึง่เป็นของผูใ้ชท้ีม่บีทบาทเป็นผูด้แูลเวบ็ไซต์ 
3.4 ฟังกช์นัการท างานของระบบ 

ภายในเวบ็ไซต์น้ีประกอบดว้ยระบบย่อย 4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบสมาชกิ ระบบซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ ระบบถาม-
ตอบปัญหา และระบบจดัการเวบ็ไซต ์โดยในแต่ละระบบมฟัีงกช์นัการท างานต่างๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ฟังกช์นัต่างๆ ภายในเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 

ระบบสมาชิก 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Apply Member บุคคลทัว่ไปสามารถลงทะเบยีนสมาชกิใหม ่โดยระบบจะสรา้งบญัชสีมาชกิใหม ่

พรอ้มทัง้สง่อเีมลยนืยนัการสมคัรสมาชกิทีม่รีหสัส าหรบัเปิดใชง้านบญัชสีมาชกิ
ไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลทีผู่ส้มคัรไดล้งทะเบยีนไว ้

Activate Account บุคคลทัว่ไปสามารถเปิดใช้งานบญัชสีมาชกิ ผ่านอเีมลได ้ภายหลงัจากได้รบั
อเีมลยนืยนัการสมคัรสมาชกิจากระบบ โดยระบบจะตรวจสอบจากรหสัเปิดใช้
งานบญัช ี

Edit Account Information สมาชิกสามารถเพิม่ หรอืแก้ไขข้อมูลส่วนตวั รวมถึงข้อมูลบญัชีสมาชิกของ
ตนเองได ้ภายหลงัจากเปิดใชง้านบญัชสีมาชกิ 

Verify Member สมาชิกสามารถยืนยนัตวัตนกบัทางเว็บไซต์ได้ เพื่อขอใช้งานระบบซื้อขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้ โดยการสง่ขอ้มลูหมายเลขประจ าตวัประชาชน และหลกัฐาน
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเขา้สูร่ะบบ 

ระบบซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้า 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Search Stuff ผู้ใช้งานทัง้บุคคลทัว่ไปและสมาชกิสามารถค้นหาสนิค้าได้จากชื่อ หมวดหมู ่

หรอืค าคน้หาสนิคา้ โดยผลลพัธ์ของคน้หาจะแสดงขอ้มลู ชื่อสนิคา้ ภาพสนิคา้ 
และราคาสนิคา้ 

View Member Report สมาชกิสามารถจดัท าและเรยีกดรูายงานดงัต่อไปนี้ได ้
 รายงานรายการสัง่ซื้อสนิค้าที่ขายแล้ว เพื่อให้สมาชกิผู้ขายใช้เป็นขอ้มูล

ส าหรบัจดัสง่สนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้ 
 รายงานสนิคา้เรยีงตามจ านวนรายการสัง่ซือ้มากทีส่ดุ เพื่อใหส้มาชกิทราบ

ถงึปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้แต่ละรายการ และน าไปวางแผนการขาย
สนิคา้ได ้

Add Item สมาชกิสามารถเพิม่สนิคา้ในระบบ และก าหนดรปูแบบการขายสนิคา้เป็น “ขาย” 
หรอื “แลกเปลีย่น” ได ้
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ตารางที ่1 ฟังกช์นัต่างๆ ภายในเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม (ต่อ) 

ระบบซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้า 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Match Item ระบบสามารถจบัคู่สนิค้าแลกเปลี่ยน หรือจบัคู่สนิค้าที่ต้องการขายกบั

รายการความตอ้งการสนิคา้ของสมาชกิรายอื่นทีข่อซือ้ หรอืขอแลกเปลีย่น
ได ้ภายหลงัจากสนิคา้ใหมถ่กูบนัทกึในระบบ 

Item Management สมาชกิสามารถแกไ้ขขอ้มลูสนิคา้ของตนเองได ้
Confirm or Reject Order สมาชิกที่เป็นผู้ขายสามารถ ตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสัง่ซื้อ/ขอ

แลกเปลีย่นสนิคา้จากผูซ้ื้อได ้ ภายหลงัจากรายการสัง่ซื้อ/ขอแลกเปลีย่น
สนิคา้ถกูบนัทกึในระบบ 

Request Order สมาชิกสามารถร้องขอแลกเปลี่ยน หรอืซื้อสนิค้าที่ต้องการที่ยงัไม่มใีน
ระบบได ้โดยการระบุชื่อ หมวดหมู ่และค าคน้หาสนิคา้ 

Review Purchased Item สมาชกิสามารถรวีวิสนิคา้ได ้ภายหลงัจากซือ้ หรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ส าเรจ็
แลว้ 

Book Item สมาชกิสามารถ “สัง่ซือ้” หรอื “ขอแลกเปลีย่น” สนิคา้ทีต่อ้งการได ้ โดย
ระบบจะสง่อเีมลแจง้ค าสัง่ซือ้/ขอแลกเปลีย่นใหเ้จา้ของสนิคา้ทราบ 

ระบบถาม-ตอบปัญหา 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Inform Problem ผูใ้ชง้านทัง้บุคคลทัว่ไปและสมาชกิสามารถสอบถาม/แจง้ปัญหาการใชง้าน

เวบ็ไซตไ์ด ้โดยระบบจะแจง้ใหผู้ด้แูลเวบ็ไซตท์ราบ 
Response Problem ผูดู้แลเวบ็ไซต์สามารถตอบค าถามผูใ้ชง้านได ้ภายหลงัจากไดร้บัรายการ

สอบถาม/แจ้งปัญหา โดยระบบจะส่งค าตอบไปยงัอเีมลของผูท้ ารายการ
สอบถาม/แจง้ปัญหา 

ระบบจดัการเวบ็ไซต ์

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Approve or Reject Member ผู้ดูแลเวบ็ไซต์สามารถตรวจสอบหลกัฐานการยนืยนัตวัตนสมาชกิ และ 

“ยนืยนั” หรอื “ปฏเิสธ” สมาชกิได ้ภายหลงัจากรายการยนืยนัตวัตน
สมาชกิถกูบนัทกึในระบบ 

Adjust Category ผู้ดูแลเวบ็ไซต์สามารถเพิม่หมวดหมู่สนิค้าใหม่ หรอืปรบัปรุงหมวดหมู่
สนิคา้ในระบบได ้

Publish News & Knowledge ผูด้แูลเวบ็ไซตส์ามารถเลอืกขา่วสาร/ความรูป้ระชาสมัพนัธท์ีจ่ะน าไปแสดง
บนหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้
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ตารางที ่1 ฟังกช์นัต่างๆ ภายในเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม (ต่อ) 

ระบบจดัการเวบ็ไซต ์(ต่อ) 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
News & Knowledge Management ผูดู้แลเวบ็ไซตส์ามารถเพิม่ หรอืแกไ้ข ขา่วสาร/ความรูป้ระชาสมัพนัธ์

ในระบบได ้
View Administrator Report ผูด้แูลเวบ็ไซตส์ามารถจดัท าและเรยีกดูรายงานดงัต่อไปน้ีได ้

 รายงานสถานะบญัชสีมาชกิ  เพื่อใหท้ราบความเคลื่อนไหวของ
จ านวนสมาชิกของเวบ็ไซต์ ส าหรบัน าไปวางแผนการโปรโมท
เวบ็ไซต ์และประมาณการรายไดจ้ากคา่เชา่พืน้ทีโ่ฆษณา  

 รายงานสนิคา้เรยีงตามสนิคา้ที่มรีายการสัง่ซื้อรอการยนืยนัมาก
ทีสุ่ด เพื่อใหท้ราบขอ้มูลสมาชกิผูข้ายสนิคา้ที่ไม่ค่อยท าการตอบ
รบั หรอืปฏเิสธรายการสัง่ซื้อจากผูซ้ื้อ และสามารถตดิต่อสมาชกิ
ผูข้ายใหเ้ขา้มาตรวจสอบรายการสัง่ซือ้ได ้ซึง่จะชว่ยใหผู้ซ้ือ้สนิคา้
ไมต่อ้งรอคอยผูข้ายเป็นเวลานานจนเกนิไป 

 รายงานสนิค้าเรียงตามจ านวนรายการสัง่ซื้อมากที่สุด เพื่อให้
ทราบข้อมูลสินค้า และหมวดหมู่สินค้าที่ได้ร ับความนิยมจาก
สมาชิก ส าหรบัน าข้อมูลไปใช้วางแผนการขายพื้นที่โฆษณา
สนิคา้บนหน้าเวบ็ไซต ์

  
4. การออกแบบระบบ 
4.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) และสภาพแวดล้อมการท างานของระบบ 

เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอมถูกออกแบบใหม้สีถาปัตยกรรม (System Architecture) ในลกัษณะการท างานแบบเวบ็  
แอปพลเิคชนั ( Web-based Application) โดยสว่นประกอบต่างๆ ของระบบถกูตดิตัง้ในอุปกรณ์ต่างๆ ในลกัษณะ 2 tiers ที่
ส่วนประมวลผล (Business Logic) และฐานข้อมูลถูกติดตัง้อยู่บนเว็บโฮสต์ติ้งเดียวกนัที่ใช้โดเมนเนมชื่อ 
www.deknoii.com ดงัแสดงในภาพที ่1 โดยสว่นประมวลผล (Business Logic) ของเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมพฒันาโดยใช้
ภาษา C# ภายใต ้ASP.NET Framework 4.5 และใช ้Language Integrated Query (LINQ) ในการพฒันาโปรแกรมสว่นที่
ตดิต่อกบัฐานขอ้มลู 
 

http://www.deknoii.com/
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ภาพที ่1  Deployment Diagram แสดงสถาปัตยกรรมและสภาพแวดลอ้มการท างานของเวบ็ไซต ์
เดก็น้อยดอทคอม 
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4.2 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ (User Interface) 
เวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมมกีารแบง่สว่นต่อประสานกบัผูใ้ชอ้อกเป็น 2 สว่น คอื สว่นต่อประสานกบัผูใ้ชใ้นสว่นของ

ระบบเวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม โดยมโีครงสร้างดงัแสดงในภาพที่ 2 และส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้ในส่วนของระบบ
จดัการเวบ็ไซต ์โดยมโีครงสรา้งดงัแสดงในภาพที ่3  

 

 
 

ภาพที ่2  Web flow diagram แสดงโครงสรา้งสว่นต่อประสานกบัผูใ้ชข้องระบบเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 
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ภาพที ่3 Web flow diagram แสดงโครงสรา้งสว่นต่อประสานกบัผูใ้ชข้องระบบจดัการเวบ็ไซต์ 
 
4.3  การออกแบบฐานข้อมลู 

ฐานขอ้มลูถกูออกแบบเป็นฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์โดยใช้ Microsoft SQL Server 2012 เป็นระบบจดัการฐานขอ้มลู
ภายในฐานขอ้มลูของระบบประกอบดว้ยตารางต่างๆ (Tables) ดงัแสดงในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2  ตารางต่างๆ ในฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธท์ีร่องรบัการท างานของระบบ 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
Answer ขอ้มลูรายการตอบค าถาม หรอืตอบปัญหาการใชง้านเวบ็ไซต์ 
Category ขอ้มลูหมวดหมูส่นิคา้ 
Item ขอ้มลูรายการสนิคา้ 
Item_IMG ขอ้มลูรปูภาพสนิคา้ 
Item_Key ขอ้มลูค าคน้หาของรายการสนิคา้ 
Keyword ขอ้มลูค าคน้หาสนิคา้ 
Member ขอ้มลูบญัชสีมาชกิ 
News_Knowledge ขอ้มลูรายการขา่วประชาสมัพนัธ ์
Orders ขอ้มลูรายการสัง่ซือ้ 
Problem ขอ้มลูรายการสอบถามหรอืแจง้ปัญหาการใชง้านเวบ็ไซต์ 
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ตารางที ่2  ตารางต่างๆ ในฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธท์ีร่องรบัการท างานของระบบ (ต่อ) 
ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Request_Order ขอ้มลูรายการรอ้งของสนิคา้ 
Request_Order_Key ขอ้มลูค าคน้หาของรายการรอ้งขอสนิคา้ 
Request_Order_Match ขอ้มลูรายการจบัคูส่นิคา้ 
Review ขอ้มลูรายการรวีวิสนิคา้ 

 
5. เวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมและการใช้งาน 

เวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมมกีารแบ่งการเขา้ใชง้านเป็น 2 สว่น คอื สว่นของระบบจดัการเวบ็ไซต์ ส าหรบัรองรบั
การใชง้านของผูดู้แลเวบ็ไซต์ และสว่นของระบบเวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม ส าหรบัรองรบัการใชง้านของบุคคลทัว่ไป 
และสมาชกิของเวบ็ไซต ์โดยแต่ละสว่นมรีายละเอยีดการเขา้ใชง้าน และตวัอยา่งหน้าจอดงัต่อไปนี้ 
5.1 ส่วนของระบบจดัการเวบ็ไซต ์

ก า ร เ ข้ า ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ จั ด ก า ร เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ด้ ว ย  URL 
http://www.deknoii.com/ADM/Login.aspx จะแสดงหน้าจอเขา้ระบบจดัการเวบ็ไซต ์ดงัภาพที ่4 

 

 
ภาพที ่4 หน้าจอเขา้ระบบผูด้แูลเวบ็ไซต์ 

 
ภายหลงัจากผู้ใช้งานเขา้ระบบจดัการเวบ็ไซต์ส าเรจ็ เวบ็ไซต์จะแสดงหน้าจอเมนูหลกัของระบบจดัการเวบ็ไซต์   

ดงัภาพที ่5 โดยผูใ้ชง้านสามารถใชง้านฟังกช์นังานของระบบผูด้แูลเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยการกดเมนูทีต่อ้งการภายในหน้าจอ
เมนูหลกั 

 

http://www.deknoii.com/ADM/Login.aspx%20จะแสดงหน้าจอเข้าระบบจัดการเว็บไซต์%20ดังภาพที่%204
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ภาพที ่5 หน้าจอเมนูหลกัของระบบผูด้แูลเวบ็ไซต์ 

 
5.2 ส่วนของระบบเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 

การเขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม สามารถเรยีกใชง้านเวบ็ไซตด์ว้ย URL http://www.deknoii.com จะแสดง
หน้าจอเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม ดงัภาพที ่6 

 

 
ภาพที ่6 หน้าจอหลกัเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 

 
จากหน้าหลกัเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม สมาชกิของเวบ็ไซตส์ามารถเขา้สูร่ะบบเวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม เพื่อใช้

งานระบบสมาชกิ และระบบซื้อขายแลกเปลีย่นสนิคา้ได ้ภายหลงัจากผูใ้ชง้านเขา้ระบบส าเรจ็ เวบ็ไซต์จะแสดงหน้าจอ
เมนูหลกัของระบบสมาชกิดงัภาพที ่ 7 โดยผูใ้ชง้านสามารถใชง้านฟังก์ชนังานของระบบสมาชกิ และระบบซื้อขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้ได ้โดยการกดเมนูทีต่อ้งการภายในหน้าจอสมาชกิ 
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ภาพที ่7 หน้าจอสมาชกิเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 
 

6. บทสรปุ 
บทความน้ีอธบิายถงึแนวคดิและที่มา  ตลอดจนการวเิคราะห์และออกแบบเพื่อพฒันาเวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม  

ซึง่เป็นเวบ็ไซตซ์ือ้ขายและแลกเปลีย่นสนิคา้ส าหรบัเดก็ โดยมกีลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายเป็นกลุ่มคุณแม่ทีเ่ริม่ตัง้ครรภห์รอืมลีกู
อ่อน และคุณแม่ทีม่ลีูกอายุประมาณ 5 - 6 ขวบ มขีองใชเ้ดก็ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้เกบ็สะสมไว ้และตอ้งการถ่ายเทของ
เหล่านัน้ออกไป  ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิคา้ของเวบ็ไซต์น้ี นอกจากจะมคีวามสามารถใหส้มาชกิของเวบ็ไซต์ซื้อ
หรอืขายสนิคา้ส าหรบัเดก็ไดแ้ลว้ ยงัมคีวามสามารถใหส้มาชกิแลกเปลีย่นสนิคา้ของตนเองกบัสนิค้าของสมาชกิคนอื่นๆ 
ได ้โดยระบบจะจบัคูส่นิคา้ทีม่ใีนระบบกบัสนิคา้ทีส่มาชกิตอ้งการใหโ้ดยอตัโนมตั ิ ซึง่ช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซต์
ไดร้บัประโยชน์จากการใชง้านเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

 ชว่ยตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคุณแม ่ใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัถ่ายเทสิง่ของทีย่งัมคีุณค่าแต่ไมม่โีอกาสไดใ้ชง้าน
แลว้ และมโีอกาสสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสิง่ของเหล่านัน้ 

 ชว่ยใหก้ลุม่คุณแมม่โีอกาสไดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพด ีในราคายอ่มเยา และชว่ยลดรายจา่ยใหก้บักลุ่มคุณแมไ่ด้ 
 ชว่ยเพิม่โอกาสในการพบสนิคา้ทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ ดว้ยความสามารถของระบบในการจบัคูส่นิคา้ 
 เป็นการสง่เสรมิสงัคมของการแบ่งปันในพืน้ทีอ่อนไลน์ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีระบุต าแหน่งเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในธุรกจิภาคการเกษตร ไดแ้ก่เกษตรกร ผูบ้รโิภค และผูข้นสง่ ระบบน้ีจะช่วยเพิม่โอกาสให้
เกษตรกรหรอืผูข้ายสนิคา้ดา้นการเกษตรสามารถเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและช่วยใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดใ้นวงกวา้งมาก
ขึน้ ช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถเขา้ถงึสนิค้าการเกษตรท้องถิน่ที่สดใหม่  และช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการหาแหล่ง
วตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตหรอืแปรรูปสามารถเข้าถึงแหล่งวตัถุดิบเหล่านัน้ได้ในวงกว้างมากขึ้น นอกจากน้ีการใช้
เทคโนโลยรีะบุต าแหน่งของระบบยงัเป็นเครื่องมอืทีช่่วยดา้นกจิกรรมการขนสง่ของระบบโลจสิตกิสใ์นการขนสง่สนิคา้
จากเกษตรกรหรอืผูข้าย ไปยงัผูบ้รโิภค ตลอดจนเป็นแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้การเกษตรในแต่ละพืน้ที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  

ระบบมขีอบเขตการท างานครอบคลุมตัง้แต่การสมคัรสมาชกิ จดัการขอ้มลูสมาชกิ จดัการขอ้มลูสนิคา้และพกิดัของ
สนิคา้ สมาชกิสามารถคน้หาสนิค้าที่อยู่ใกลก้บัต าแหน่งสมาชกิหรอืจากต าแหน่งที่ต้องการ สามารถสัง่ซื้อสนิคา้ และ
สามารถเรยีกใชบ้รกิารขนสง่จากผูข้นสง่ในระบบ ผูข้นสง่สามารถคน้หางานขนสง่ที่อยูใ่กลก้บัต าแหน่งของผูข้นสง่ โดย
สามารถเรยีกดูรายละเอยีดงานขนส่งและเส้นทางการขนส่งเพื่อใชพ้จิารณาเสนอราคาขนสง่ สมาชกิสามารถประเมนิ
ความพอใจซึง่กนัและกนั และมรีะบบรายงานเพือ่การด าเนินการในดา้นการซือ้ขายและขนสง่ส าหรบัสมาชกิ 

ระบบที่พฒันามสีถาปัตยกรรมแบบเวบ็แอปพลเิคชนั โดยผูพ้ฒันาใชแ้นวคดิการวเิคราะห์และออกแบบระบบ    
เชงิวตัถุ (Object-Oriented analysis and design) ในการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  ใช ้UML 2.3 (Unified 
Modeling Language) ในการสรา้งตวัแบบระบบดงักล่าว เขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา HTML5 และ C#  ภายใต ้
ASP.NET ดว้ยโครงสรา้งโปรแกรมแบบ MVC โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio 2013 รว่มกบัฐานขอ้มลู MySQL เป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาโปรแกรม รว่มกบัการใช ้Google Map API 

 
ค าส าคญั: ระบบซือ้ขายสนิคา้เกษตรออนไลน์ เทคโนโลยรีะบุต าแหน่ง เวบ็แอปพลเิคชนั  
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Abstract 
An online marketplace system for agricultural products was developed using online and geolocation 

technologies. Technology benefits farmers, consumers, and carriers in the agriculture business by increasing 
sales channels and market opportunities, providing easier access to local foods and locating, and providing 
manufacturers with wide access to, raw materials. Technology also supports logistics on transporting goods 
from farm to consumer by offering further sources of information on exploitable agricultural products. 

System features included applying for membership, maintaining product and its location information, 
searching products for sale near members’ present or other desired location, requesting delivery service from 
nearby carriers, consulting product details and routing information on transport services, evaluating product 
and service satisfaction from consumers, and reporting on members’ transactions. 

Object-oriented analysis and design (OOAD) with Unified Modeling Language (UML) 2.3 was used to 
develop the system and create its models. The system, based on web architecture, employed HTML5, C# 
under ASP.NET Framework, MVC pattern of Visual Studio 2013, MySQL Database and Google Map API to 
build programs. 

 

Keywords: Online marketplace, Agricultural products, Geolocation technology, Web application 
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1. แนวคิดและท่ีมาของการพฒันาระบบ 
"อาหารเป็นปัจจยัพืน้ฐานของมนุษย ์เป็นวถิชีวีติ วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ ดงันัน้การเขา้ถงึอาหารจงึถอืเป็นสทิธิ

ข ัน้พืน้ฐานของมนุษย"์ จากบทความเรือ่ง ความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คงของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรม ของ
ฝ่ายวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงของระบบอาหารของไทย
จากกระบวนการผลติแบบดัง้เดมิที่เป็นระบบเกษตรพึง่ตนเองและธรรมชาต ิเปลี่ยนเป็นการผลติอาหารโดยค านึงถงึ
ปรมิาณและการค้า ละทิ้งวถิีการผลติดัง้เดมิของชุมชน มุ่งเขา้สู่กลการค้า  พึ่งพากลุ่มทุน เทคโนโลย ีสารเคม ีพชื
เศรษฐกจิเพยีงไมก่ีช่นิด  นโยบายรฐัและพนัธะสญัญาจากบรษิทั ความเปลีย่นแปลงในลกัษณะน้ีไดเ้กดิขึน้ต่อเน่ือง และ
ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารของไทยอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เมื่อระบบกระจายอาหารขึ้นอยู่กบักลไกการตลาด  
วฒันธรรมอาหารและการบรโิภคกเ็ปลี่ยนไป  ระบบการแบ่งปันลดลง  คุณค่าของอาหารทอ้งถิน่ถูกละเลย คนรุ่นใหม่
เปลี่ยนค่านิยมในการบรโิภคตามกระแสการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าภายในระยะเวลาอนัสัน้ การบรโิภค
อาหารที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ หรอือตัลกัษณ์  ภูมปัิญญาการท ามาหากนิของทอ้งถิน่จะหมดไป ในขณะที่
อาหารทีไ่มม่คีุณคา่ทางโภชนาการจะเขา้มาแทนที ่

องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ไดแ้บ่งความหมายดา้นความมัน่คงทางอาหารออกเป็น 4 มติิ
คอื ความพอเพยีง (Availability) การเขา้ถงึ (Access) การใชป้ระโยชน์ (Utilization) และ เสถยีรภาพ (Stability) จะเหน็
ไดว้า่การมสีว่นช่วยในการเขา้ถงึทรพัยากรดา้นอาหารถอืเป็นกจิกรรมทีช่่วยสนับสนุนการสรา้งความมัน่คงทางอาหาร 
จากบทความเรื่อง เกษตรกรรายย่อยและอนาคตของเกษตรกรรมยัง่ยนืไดก้ล่าวว่า "การสร้างความมัน่คงทางอาหาร
ต้องพจิารณาเรื่องการกระจายอาหารและการเขา้ถงึทรพัยากรด้านอาหาร การผลติแบบหลากหลายในระบบเกษตร
ขนาดเล็กยงัช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของสภาพอากาศ โรคและศตัรูพชื  และช่วยกระตุ้นให้เกิดระบบ
เศรษฐกจิทอ้งถิน่ดว้ย" (ศจนิทร ์ประชาสนัติ,์ 2557) 

อยา่งไรกด็กีารเขา้ถงึแหล่งอาหารตอ้งอาศยัระบบทีช่่วยสง่เสรมิการจดัการโซ่อุปทาน เพื่อใหส้นิคา้ถงึมอืผูบ้รโิภค
ในเวลาที่เหมาะสม ลดค่าใชจ้่ายและปัญหาดา้นการจดัเกบ็ผลผลติ จากบทความเรื่องแนวทางในการลดต้นทุนสนิค้า
เกษตร  ไดก้ล่าวถงึการจดัการโซ่อุปทานวา่ "ไม่ใช่ประกอบดว้ยผูผ้ลติและผูซ้ื้อเท่านัน้ แต่ในระบบธุรกจิยงัประกอบไป
ด้วยคนกลาง เช่น ผู้จดัส่งวตัถุดบิให้กบัผู้ผลติและลูกค้า พ่อค้าปลกี พ่อค้าส่ง เป็นต้น ดงันัน้การน าเทคโนโลยกีาร
สือ่สารอเิลก็ทรอนิกสไ์ม่วา่จะเป็นเฟซบุ๊ก ทวติเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต หรอืโซเซยีลเน็ทเวริค์ มาใช้ในการจดัการโซ่อุปทาน
จะชว่ยใหก้ารไหลของขอ้มลูในเครอืขา่ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบั
ทุกฝ่ายในหว่งโซ่อุปทานอกีดว้ย" (สทิธชิยั ฝรัง่ทอง, 2553) 

ดงันัน้จงึเกดิแนวคดิในการพฒันาระบบซื้อขายสนิคา้การเกษตรออนไลน์ หรอื KASETCLOUD.COM ขึน้โดยมี
จุดมุ่งหมายหลกัคอื ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคสามารถตดิต่อสื่อสารเพื่อท าการคา้กนัไดโ้ดยตรง ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการ
ขายไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ เพิม่ช่องทางในการซือ้ขาย เชื่อมโยงระบบโลจสิตกิสเ์พื่อจดัการห่วงโซ่อุปทานจากผูผ้ลติ 
ผูข้นสง่ ไปยงัผูบ้รโิภค ตลอดจนเป็นแหลง่ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้การเกษตรในแต่ละพืน้ทีเ่พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ เช่น การ
วเิคราะหข์อ้มลูผลผลติในแต่ละพืน้ทีเ่พื่อเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ ตลอดจนการน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ ใน
พืน้ทีน่ัน้ๆ เป็นตน้ 
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2. ตวัแบบทางธรุกิจ (Business Model) 
ธุรกจิ KASETCLOUD.COM มกีลุม่ผูใ้ชเ้ป้าหมาย และด าเนินงานภายใตส้ภาพตลาด และตวัแบบการท าธุรกจิดงัน้ี 

2.1 กลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายของระบบ 
จากแนวคดิดงักล่าว กลุม่ผูใ้ชเ้ป้าหมายของ KASET CLOUD.COM จงึครอบคลุมกลุม่คนต่างๆ ไดแ้ก่ 
- เกษตรกรที่มคีวามต้องการน าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึผูบ้รโิภค และ

เพิม่ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
- ประชาชนทัว่ไปทีต่อ้งการบรโิภคอาหารทอ้งถิน่ (Local Food) ทีม่แีหลง่ผลติอยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
- ผูป้ระกอบการ ทีต่อ้งการหาแหล่งวตัถุดบิใหม่ๆ  เพือ่ใชใ้นการผลติหรอืแปรรปู 
- ผูค้า้สง่ คา้ปลกี ทีต่อ้งการสนิคา้เพือ่น าไปขายต่อ 
- ผูป้ระกอบการขนสง่ โดยสามารถเสนอการใหบ้รกิารต่างๆดา้นโลจสิตกิส ์เช่น การขนสง่ทัว่ไป หรอืการขนสง่

ดว้ยการใชห้อ้งเยน็ควบคุมอุณหภมูเิพือ่ถนอม หรอืยดือายผุลผลติเป็นตน้ 
- ธุ รกิจที่ต้ อ งการโฆษณาขายสินค้า ไปยังกลุ่ ม เ ป้ าหมายดังกล่ าวข้า งต้นหรือสมาชิก ในระบบ 

KASETCLOUD.COM ทีต่อ้งการโฆษณาสนิคา้ของตน  
ซึง่กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีจะช่วยสรา้งฐานผูใ้ชข้นาดใหญ่ทีจ่ะดงึดดูรายไดจ้ากค่าโฆษณาเพื่อน ามาสนับสนุนตน้ทุน

ในดา้นการด าเนินการ การพฒันา และการน าเสนอบรกิารใหม่ๆ  
2.2 สภาพตลาดของสินค้า 

ในปัจจุบนัการซื้อขายสนิคา้การเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ หรอื E-Commerce มกัอยู่ในรปูแบบการโพสต์ขาย
ตามเว็บไซต์ประเภทเว็บบอร์ดซื้อขายสินค้าการเกษตร หรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก แต่เว็บไซต ์
KASETCLOUD.COM ทีจ่ะพฒันาขึน้มานัน้เป็นระบบทีอ่อกแบบมาเพื่อการเชื่อมโยงผูซ้ือ้ ผูข้าย ผูข้นสง่ในธุรกจิสนิคา้
การเกษตรและโลจสิตกิสเ์ขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบุต าแหน่งในการคน้หา และแสดงแผนทีเ่สน้ทางเพื่อใชใ้นการ
ตดัสนิใจ นอกจากนัน้ผูข้นสง่ยงัสามารถคน้หาความตอ้งการดา้นการขนสง่จากสมาชกิในระบบได ้ซึง่ในปัจจุบนัยงัไม่มี
เวบ็ไซต์ที่ให้บรกิารในรูปแบบน้ี ดงัรายละเอียดการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของเวบ็ไซต์เทยีบกบัคู่แข่งในตลาดใน
ตารางที ่1 จะเหน็วา่ เวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM เป็นระบบทีม่คีวามแตกต่างจากคู่แขง่และมคีวามน่าสนใจทีจ่ะท า
การพฒันาในฐานะเจา้แรกทีใ่หบ้รกิารในรปูแบบน้ี 
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ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของเวบ็ไซตก์บัคูแ่ขง่ในตลาด 

คณุสมบติั (Feature) 
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ระบบสมาชกิ    
คน้หาสนิคา้โดยใชค้ าคน้หา    
คน้หาสนิคา้โดยใชพ้กิดัทางภมูศิาสตรเ์พือ่เรยีงล าดบัตามระยะทาง  - - 
ผูข้ายลงประกาศขายสนิคา้    
สมาชกิสัง่ซือ้สนิคา้   - 
แสดงแผนทีจ่ากต าแหน่งของผูซ้ือ้ไปยงัต าแหน่งสนิคา้  - - 
เรยีกใชบ้รกิารขนสง่ ขอใบเสนอราคาขนสง่จากผูข้นสง่และอนุมตัใิบเสนอราคาขนสง่  - - 
แสดงแผนทีเ่สน้ทางการขนสง่เพือ่พจิารณาเสนอราคาขนสง่ส าหรบัผูข้นสง่  - - 
ระบบรายงานเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการจดัสง่และรบัสนิคา้ส าหรบัผูซ้ือ้ ผูข้าย ผูข้นสง่  - - 
การประเมนิผลความพอใจระหวา่งสมาชกิ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพจิารณาซือ้ขายต่อไป  - - 
 
2.3 ตวัแบบการท าธรุกิจ (Business Canvas) 

เวบ็ไซต์ KASETCLOUD.COM ใชโ้มเดลธุรกจิแบบแจกฟรสี าหรบัผูซ้ือ้และผูข้าย ซึง่จะสามารถใชบ้รกิารไดโ้ดย
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยไปอยา่งต่อเน่ือง โดยคา่ใชจ้า่ยจะถกูชดเชยจากสว่นอื่นของโมเดลธุรกจิ เช่น ผูโ้ฆษณา ผูข้นสง่ เป็นตน้ 
โมเดลธุรกจิของ KASETCLOUD.COM ออกแบบโดยใช ้Business Model Canvas ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

Key Partner เป็นคูค่า้และพนัธมติรทีท่ าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย 
- ผูป้ระกอบการดา้นอุปกรณ์การเกษตรทีใ่หก้ารสนบัสนุนโดยการจ่ายค่าโฆษณา หรอืมกีารจดักจิกรรมรว่มกนั 

เชน่ โปรโมชัน่ต่างๆผา่นเวบ็ไซต ์
- หน่วยงานต่างๆทีใ่หก้ารสนบัสนุน เช่น หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีม่คีวามสนใจและเลง็เหน็ประโยชน์ของ

เวบ็ไซต ์
Key Activities เป็นกจิกรรมหลกัทีต่อ้งท าเพือ่ใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย 
- การโฆษณา และประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์ใหรู้จ้กัในวงกวา้ง เพื่อใหม้ผีูใ้ช ้รา้นคา้ และสนิคา้ จ านวนมาก ดงึดดู

ผูข้าย ผูซ้ือ้ ผูข้นสง่ ใหเ้ขา้มาใชง้านและสรา้งเน้ือหา (Content) ใหก้บัระบบ 
- การขายโฆษณาและจงูใจใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการขนสง่เขา้มาใชง้านระบบ  
- การพฒันาฟังกช์ัน่ใหม่ๆ เพือ่เพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดจ้ากเวบ็ไซต์ 
- การรกัษาและเพิม่จ านวนผูใ้ชง้าน 
Key Resources เป็นทรพัยากรส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย 
- ขอ้มลูสมาชกิ รา้นคา้ สนิคา้ ที่ผูใ้ช้สรา้งขึน้บนเวบ็ไซต์ ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถน าไปวเิคราะห์เพื่อประโยชน์ใน

ดา้นการขาย การดงึดดูผูโ้ฆษณา และสรา้งโอกาสทางธุรกจิได ้
- นกัพฒันาระบบทีท่ าหน้าทีพ่ฒันา สรา้งสรรคร์ะบบทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
- พนกังานขายโฆษณาเพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัเวบ็ไซต ์
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Value Proposition เป็นการน าเสนอคุณคา่ของระบบ ประกอบดว้ย 
- Sales Planning เป็นการเสนอคุณคา่โดยใหผู้ข้ายสามารถประกาศขายสนิคา้ล่วงหน้าใหก้บัผูซ้ือ้ เพื่อวางแผน

ในการขายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาในการเกบ็เกีย่ว และประมาณการยอดขายลว่งหน้าได ้
- Location Strategy เป็นการเสนอคุณค่าโดยการใชพ้กิดัทางภูมศิาสตร ์เพื่อช่วยใหผู้ซ้ื้อสามารถคน้หาและ

เลอืกซือ้สนิคา้ทีอ่ยูใ่กล ้ซึง่จะชว่ยลดเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ 
- Inventory Strategy เป็นการเสนอคุณคา่โดยใหผู้ข้ายสามารถประมาณการยอดขายได ้ท าใหส้ามารถวางแผน

ดา้นการจดัเกบ็ผลผลติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- Transportation Strategy เป็นการเสนอคุณค่าโดยช่วยในการวางแผนการสง่มอบสนิคา้ไปยงัผูซ้ือ้โดยมสีว่น

ช่วยในเรื่องต่างๆดงัน้ี สง่สนิคา้ทีถู่กตอ้ง (Right Product) จ านวนทีถู่กตอ้ง (Right Quantity) ไปยงัลกูคา้ที่
ถูกตอ้ง (Right Customer) สถานทีท่ีถู่กตอ้ง (Right Place) และภายในเวลาทีถู่กตอ้ง (Right Time) สนิคา้ไม่
เสยีหาย (Right Condition) ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม (Right Cost) 

- Advertising channel Strategy เป็นการเสนอคุณค่าโดยใหผู้ท้ีต่อ้งการลงโฆษณาทีม่กีลุ่มเป้าหมายเป็น 
เกษตรกร ประชาชนทัว่ไป ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก และผู้ประกอบการขนส่ง มีช่องทางการเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายไดโ้ดยตรง  

Customer Relationship เป็นการบรหิารความสมัพนัธเ์พือ่รกัษาและเพิม่ผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย 
- การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซตเ์พื่อเขา้ถงึผูใ้ช ้
- การจดักจิกรรมในพืน้ทีเ่พือ่ประชาสมัพนัธ ์และสาธติการท างานของเวบ็ไซต์ 
Customer Segment เป็นกลุ่มลูกคา้ทีร่ะบบตอ้งเขา้ถงึและตอบสนองความตอ้งการ ประกอบดว้ย เกษตรกร 

ผู้บรโิภค ผู้ประกอบการที่ต้องการวตัถุดิบ ผู้ค้าส่ง ค้าปลกี ผู้ประกอบการขนส่ง และธุรกิจด้านสนิค้าการเกษตรที่
ตอ้งการโฆษณาเพือ่เขา้ถงึกลุ่มดงักล่าว เชน่ ธุรกจิจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ 

Channel เป็นชอ่งทางในการสือ่สารและเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิม่การรบัรูแ้ละเสนอคุณคา่ ประกอบดว้ย 
- การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายดว้ยการโฆษณาผ่านเวบ็ไซต ์เช่น Google Ads หรอืโซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook 

ตลอดจนเวบ็ขา่วหรอื Blog ดา้นการเกษตร 
- การออกบธูในงานแสดงสนิคา้และเทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่ประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซตแ์ละสาธติการใชง้านใหก้บั

ผูท้ีส่นใจ 
- การใหพ้นกังานขายโฆษณาเขา้ถงึกลุ่มธุรกจิสนิคา้การเกษตร เพื่อขายโฆษณา โดยการแนะน า สาธติการใช้

งาน และน าเสนอคุณคา่ของเวบ็ไซต ์ 
- การ เข้าถึงห น่วยงานภาครัฐ  เช่น  กรมส่ง เสริมการ เกษตรเพื่ อน า เสนอ และประชาสัมพันธ ์

KASETCLOUD.COM  
Cost Structure เป็นการก าหนดโครงสรา้งตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินกจิกรรมตามโมเดลธุรกจิ ประกอบดว้ย 
- คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาระบบ คา่วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันา 
- ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา ประกอบดว้ยค่าเช่าโฮสต ์ค่าจา้งผูด้แูละระบบ และค่าพฒันาระบบเพิม่เตมิในแต่

ละปี 
- คา่ใชจ้า่ยในการหาโฆษณาและคา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์ 
Revenue Stream เป็นกระแสรายไดข้อง KASETCLOUD.COM ประกอบดว้ย  
- รายไดจ้ากการโฆษณาถอืเป็นรายไดห้ลกัของเวบ็ไซต์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการขายโฆษณาคอื ธุรกจิสนิคา้

ด้านการเกษตร อุปกรณ์ เทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ตลอดจนสมาชิกที่ต้องการ
โฆษณาผลติภณัฑก์ารเกษตรของตนเอง 
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- รายไดจ้ากผูข้นสง่ โดยผูข้นสง่จะตอ้งเสยีคา่บรกิารให ้KASETCLOUD.COM ส าหรบัการเสนอราคาขนสง่ 
ใหก้บัผูเ้รยีกใชบ้รกิารขนสง่ โดยจะคดิเงนิเฉพาะรายการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิจากผูเ้รยีกใชบ้รกิารแลว้เท่านัน้ 

 
3. การวิเคราะหห์าความต้องการระบบ 
3.1 Personas ของผูใ้ช้งานระบบ 

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ KASETCLOUD.COM ใช้หลักการของการสร้าง Personas และ Use 
scenarios ในการท าความเขา้ใจ พฤตกิรรม เป้าหมาย และความตอ้งการใชง้านระบบในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของกลุ่มผูใ้ชง้านต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่างกนั (Benyon, 2014) โดยตวัอยา่งของ Personas ทีส่รา้งขึน้เพื่อ
เป็นตวัแทนของกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายของระบบมดีงัน้ี 

จกัวาล เกษตรไทย 
- อาชพี เกษตรกร 
- อาย ุ40 
- อดตีพนกังานบรษิทัทีล่าออกจากงานประจ าแลว้หนัมาท าธุรกจิฟารม์ผกัไฮโรโปนิกสแ์ละฟารม์เหด็ 
- มคีวามรูด้า้นการใชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และสมารท์โฟน เป็นอยา่งด ี
- นิยมใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลเน็ทเวริค์ในการคน้หาความรูเ้กีย่วกบัการเกษตร และใชใ้นการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธฟ์ารม์และสนิคา้ของตนเองเพือ่หาลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
- บนัทกึขอ้มลูค าสัง่ซือ้ทางโทรศพัทล์งในสมดุบนัทกึ บนัทกึลงในสมารท์โฟน หรอืลงบนัทกึในคอมพวิเตอรโ์ดย

ใช ้Microsoft Excel และใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัเตรยีมสนิคา้ 
- อยากใหล้กูคา้มารบัซือ้สนิคา้โดยตรงถงึฟารม์ เพราะสะดวก และไมม่เีวลาในการจดัการเรือ่งการจดัสง่สนิคา้ 
วรรณ องักลุ 
- อาชพี เจา้ของกจิการรา้นอาหาร ในฐานะผูซ้ือ้สนิคา้การเกษตร 
- อาย ุ35 
- มคีวามรูด้า้นการใชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และสมารท์โฟน เป็นอยา่งดี 
- นิยมใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลเน็ทเวริค์ในการคน้หาความรูเ้กีย่วกบัการท าอาหาร ใชใ้นการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธร์า้นอาหารของตนเองเพือ่หาลกูคา้ใหม้ากขึน้ และใชใ้นการคน้หาแหล่งวตัถุดบิทีส่ดใหมแ่ละอยู่
ใกลแ้ละสัง่ซือ้เพือ่น ามาใชท้ าอาหารทีร่า้น 

- อยากใหผู้ข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารขนสง่น าวตัถุดบิมาสง่ถงึรา้น ชว่ยประหยดัเวลา 
สมชาย หมายดี 
- อาชพี เจา้ของกจิการรถรบัจา้งและขนสง่ โดยเฉพาะสนิคา้การเกษตร 
- อาย ุ48 
- มคีวามรูด้า้นการใชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และสมารท์โฟน พอสมควร 
- นิยมใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลเน็ทเวริค์ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธบ์รกิารของตนเอง คน้หาความ

ตอ้งการดา้นการขนสง่ เพือ่ใชท้รพัยากรณ์ดา้นการขนสง่ทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่ 
- จดัสง่สนิคา้ตามงานทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นสมดุจดงาน 
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3.2 ข้อก าหนดความต้องการเบือ้งต้นของระบบ 
จากการวเิคราะห ์Personas และการสรา้ง Use Scenarios ต่างๆ ของการเขา้ใชร้ะบบของแต่ละ Personas

สามารถวเิคราะหเ์ชื่อมโยงเป็นความตอ้งการเบือ้งตน้ของการใชง้านระบบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของผูใ้ชง้านกลุ่มต่างๆ 
ไดด้งัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ขอ้ก าหนดความตอ้งการเบือ้งตน้ของระบบทีไ่ดจ้ากการศกึษา Personas ของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผูใ้ช้งาน ความต้องการ / พฤติกรรม / เป้าหมาย ฟังกช์ัน่ของระบบ 
เกษตรกร การโฆษณาและประชาสมัพนัธฟ์ารม์และสนิคา้ จดัการขอ้มลูสมาชกิ  

จดัการขอ้มลูสนิคา้ 
บนัทกึขอ้มลูค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ เรยีกดคู าสัง่ซือ้จากลกูคา้ 
น าขอ้มลูค าสัง่ซือ้มาใชใ้นการจดัเตรยีมสนิคา้ รายงานจดัเตรยีมสนิคา้เพือ่สง่มอบ 

ผูซ้ือ้ คน้หาวตัถุดบิทีส่ดใหมแ่ละอยูใ่กลม้าใชท้ าอาหารทีร่า้น คน้หาสนิคา้ 
คน้หาสนิคา้ตามพกิดัต าแหน่งทีอ่ยูใ่กล ้

สัง่ซือ้เพือ่น ามาใชท้ าอาหารทีร่า้น ท าค าสัง่ซือ้ 
เรยีกใชบ้รกิารขนสง่น าวตัถุดบิมาสง่ถงึรา้น เรยีกใชบ้รกิารขนสง่ 

อนุมตัริาคาขนสง่ 
ผูข้นสง่ คน้หาความตอ้งการดา้นการขนสง่เพือ่ใชท้รพัยากรณ์

ดา้นการขนสง่ทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่ 
คน้หางานขนสง่ 
เสนอราคาขนสง่ 

จดัสง่สนิคา้ตามงานทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นสมดุจดงาน รายงานงานจดัสง่ทีถ่งึเวลาจดัสง่ 
 
3.3 ภาพการท างานของระบบ 

เมื่อน าขอ้ก าหนดความต้องการเบื้องตน้ดงักล่าวสอบทานและวเิคราะห์ร่วมกบักลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายตวัอย่าง ท าให้
ระบบซือ้ขายสนิคา้การเกษตรออนไลน์โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบุต าแหน่ง หรอื KASETCLOUD.COM ทีพ่ฒันา มขีอบเขต
การท างาน บทบาทผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 

3.3.1 ขอบเขตการท างานของระบบ 
ระบบ KASETCLOUD.COM มขีอบเขตการท างาน โดยเริม่จากผูใ้ชท้ีต่อ้งการใชร้ะบบเป็นผูซ้ือ้ ผูข้าย และ/

หรอื ผูข้นสง่ สมคัรเป็นสมาชกิของระบบและ จดัการขอ้มลูสว่นบุคคลของตน โดยสมาชกิในระบบสามารถเป็นไดท้ัง้ผู้
ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง สมาชกิที่ต้องการขายสนิค้าจดัการขอ้มูลสนิค้าระบุต าแหน่งของสนิค้า และจากนั ้นผู้ใช้ระบบ
สามารถคน้หาสนิคา้ที่อยู่ใกลก้บัต าแหน่งปัจจุบนัของผูค้้นหาหรอืจากต าแหน่งที่ต้องการได ้และสามารถท าค าสัง่ซื้อ
สนิคา้ไดเ้ฉพาะผูท้ีเ่ป็นสมาชกิเทา่นัน้ โดยค าสัง่ซือ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูข้ายสนิคา้ก่อนจงึจะถอืวา่เป็นสญัญาซือ้
ขาย โดยสญัญาซื้อขายจะมผีูข้นสง่หรอืไม่กไ็ด ้ซึ่งผูข้ายหรอืผูซ้ื้อสามารถก าหนดเงื่อนไขการขนส่งสนิคา้ในแต่ละครัง้
ไดเ้อง ในกรณีทีส่ญัญาซื้อขายนัน้ต้องการผูข้นส่ง สมาชกิที่เป็นผูข้นส่งสามารถคน้หางานขนส่งที่อยู่ใกลก้บัต าแหน่ง
ของผู้ขนส่ง และสามารถเสนอราคาขนส่งเพื่อขออนุมตัิจากผู้ขายหรือผู้ซื้อที่รบัผิดชอบด้านการขนส่งตามที่ระบุใน
สญัญาซือ้ขายได ้ เมื่อการซือ้ขายเสรจ็สิน้ลงผูซ้ือ้ ผูข้าย และผูข้นสง่สามารถประเมนิระดบัความพอใจซึง่กนัและกนัได ้
โดยสมาชกิทุกคนในระบบสามารถเรยีกดูผลการประเมนิเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการซื้อขายต่อไปได ้และในกรณีที่ มี
การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสมาชกิ ผูด้แูลระบบสามารถพจิารณาระงบัการใชง้าน หรอือนุญาตใหส้มาชกิกลบัมาใชง้านระบบ
ได ้
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3.3.2 บทบาทของผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ 
ระบบ KASETCLOUD.COM มผีูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัระบบในบทบาทต่างๆ ดงัแสดงในภาพที่ 1 โดยแต่ละ

บทบาท มคีวามหมายดงัแสดงในตารางที ่3 
 

 
ภาพที ่1 บทบาทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ KASETCLOUD.COM 

 
ตารางที ่3 ค าอธบิายของแต่ละบทบาทในภาพที ่1 

บทบาทของ 
ผูท่ี้เก่ียวข้อง 

ค าอธิบาย 

บุคคลทัว่ไป บุคคลทัว่ไปทีเ่ขา้มาในระบบ โดยยงัไมไ่ดท้ าการสมคัรสมาชกิหรอืยงัไมไ่ดล้อ็กอนิเขา้สูร่ะบบ 
สมาชกิ ผูท้ีส่มคัรเป็นสมาชกิและลอ็กอนิเขา้สูร่ะบบเรยีบรอ้ยแลว้ 
ผูข้าย สมาชกิทีป่ระกาศขายสนิคา้ 
ผูซ้ือ้ สมาชกิทีท่ าค าสัง่ซือ้สนิคา้ 
ผูข้นสง่ สมาชกิทีเ่สนอราคาขนสง่ในสญัญาซือ้ขายทีต่อ้งการการบรกิารขนสง่ 
ผูด้แูลระบบ ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการอนุมตัแิละยกเลกิสมาชกิ และท าหน้าทีจ่ดัการ ดแูลรกัษา และปรบัแต่งคา่

ก าหนด (Configuration) ต่างๆในระบบ 
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 3.3.3 ฟังกช์นัของระบบ 
ระบบ KASETCLOUD.COM ทีพ่ฒันาประกอบดว้ยฟังกช์นัการท างานต่างๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่4 

และสามารถจดัท ารายงานต่างๆ ไดด้งัรายละเอยีดในตารางที ่5 
 

ตารางที ่4 รายละเอยีดของแต่ละฟังกช์นัในระบบ KASETCLOUD.COM 
ฟังกช์นั ค าอธิบาย 

สมคัรสมาชกิ บุคคลทัว่ไปสามารถสมคัรสมาชกิดว้ยการก าหนดรายละเอยีด ทีอ่ยูอ่เีมล์ (Email 
Address) รหสัผา่น (Password) ยนืยนัรหสัผา่น (Confirm Password) จากนัน้ระบบ
บนัทกึขอ้มลูและแจง้ใหผู้ส้มคัรสมาชกิทราบเพื่อยนืยนัการสมคัรสมาชกิได้ 

จดัการขอ้มลูสมาชกิ สมาชกิสามารถจดัการขอ้มลูพืน้ฐานทีป่ระกอบดว้ย ชื่อเรยีก ชื่อ-นามสกุล ส าหรบัตดิต่อ 
รายละเอยีด หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู ่รปูภาพ ต าแหน่งทางภูมศิาสตรข์องสมาชกิได ้

จดัการขอ้มลูสนิคา้ ผูข้ายสามารถเพิม่ขอ้มลูสนิคา้ทีต่อ้งการขายไดโ้ดยสามารถใหร้ายละเอยีดไดด้งัน้ี ชื่อ
สนิคา้ รายละเอยีด ราคา หน่วยนบั รปูภาพ และต าแหน่งทางภูมศิาสตร์(ซึง่จะมคีา่เริม่ตน้
ตามทีก่ าหนดไวใ้นต าแหน่งทางภูมศิาสตรข์องผูข้าย แต่ผูข้ายสามารถเปลีย่นแปลงได ้
เชน่ไปรบัทีส่ถานทีท่ีจ่ดัเกบ็ไวเ้ป็นตน้) ระยะทีผู่ข้ายสง่สนิคา้(ถา้ม)ี นอกจากน้ีผูข้ายยงั
สามารถแกไ้ข และลบขอ้มลูสนิคา้ได ้

คน้หาสนิคา้ สมาชกิสามารถคน้หาสนิคา้จากการระบุค าคน้หาทีต่อ้งการ โดยผลลพัธจ์ากการคน้หา
ระบบจะแสดงรายการ ชื่อสนิคา้ รปูภาพ ค าอธบิายสนิคา้ ระยะทาง จงัหวดั เรยีงล าดบั
จากสถานทีใ่กลเ้คยีงต าแหน่งของผูค้น้หา จากนัน้สมาชกิสามารถเลอืกรายการสนิคา้ จาก
ชื่อหรอืรปูสนิคา้เพือ่ใหร้ะบบแสดงขอ้มลูรายละเอยีดทัง้หมดของสนิคา้นัน้ๆ ได้ 

คน้หาสนิคา้ตามหมวดหมู ่ สมาชกิสามารถคน้หาสนิคา้ตามหมวดหมูข่องสนิคา้ได ้โดยผลการคน้หาจะแสดง
เรยีงล าดบัจากสถานทีใ่กลเ้คยีงกบัต าแหน่งของผูค้น้หามากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุได้ 

คน้หาสนิคา้ตามพกิดั
ต าแหน่ง 

สมาชกิสามารถคน้หาสนิคา้จากสถานทีใ่กลเ้คยีงต าแหน่งของผูค้น้หาหรอืสถานทีท่ี่
ตอ้งการได ้โดยระบบจะท าการคน้หาและแสดงผลการคน้หาเรยีงล าดบัจากสถานที่
ใกลเ้คยีงต าแหน่งของผูค้น้หามากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุ ซึง่พกิดัต าแหน่งทีต่อ้งการใชใ้น
การคน้หาสมาชกิสามารถเปลีย่นแปลงได ้

เรยีกดรูายละเอยีดสมาชกิ สมาชกิสามารถดขูอ้มลูรายละเอยีดสมาชกิรายอื่นในระบบไดโ้ดยขอ้มลูทีส่ามารถเรยีกดู
ไดป้ระกอบดว้ย ชื่อเรยีก ชื่อ-นามสกุลผูต้ดิต่อ รายละเอยีด หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู ่
รปูภาพ ต าแหน่งทางภมูศิาสตร ์และผลการประเมนิดา้นการซือ้ขายของสมาชกิได้ 

เรยีกดรูายการสนิคา้ของ
ผูข้าย 

สมาชกิสามารถเรยีกดรูายการสนิคา้ของผูข้ายทีต่นเองสนใจได ้โดยขอ้มลูทีแ่สดง
ประกอบดว้ย ชื่อสนิคา้ จ านวน ราคา รปูภาพ ต าแหน่งทางภูมศิาสตรโ์ดยเรยีงล าดบัจาก
สถานทีท่ีใ่กลท้ีส่ดุมาก่อน 

เรยีกดรูายละเอยีดสนิคา้ ผูซ้ือ้สามารถเรยีกดรูายละเอยีดสนิคา้ซึง่ประกอบดว้ย ชื่อสนิคา้ รายละเอยีด ราคา หน่วย
นบั รปูภาพ ต าแหน่งทางภมูศิาสตรใ์นรปูแบบระยะหา่งเป็นกโิลเมตร แผนทีแ่สดง
เสน้ทางจากต าแหน่งของผูซ้ือ้ไปยงัต าแหน่งของสนิคา้และระยะสง่ของผูข้ายได้ 
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ตารางที ่4 รายละเอยีดของแต่ละฟังกช์นัในระบบ KASETCLOUD.COM (ต่อ) 
ฟังกช์นั ค าอธิบาย 

ท าค าสัง่ซือ้ สมาชกิทีต่อ้งการซือ้สนิคา้สามารถท าค าสัง่ซือ้ไดโ้ดยระบุจ านวนทีต่อ้งการ วนัที่
ก าหนดรบัสนิคา้ หมายเหตุ ซึง่ระบบจะบนัทกึค าสัง่ซือ้ไวใ้นระบบเพือ่รอการอนุมตัิ
จากผูข้ายก่อน และถา้ค าสัง่ซือ้ยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูข้าย และยงัไมเ่ลยก าหนด
รบัสนิคา้ส าหรบัค าสัง่ซือ้นัน้ๆ ผูซ้ือ้สามารถแกไ้ขค าสัง่ซือ้ได ้ 
ในการท าค าสัง่ซือ้ถา้ผูข้ายไมส่ง่สนิคา้ หรอือยูน่อกระยะสง่ของผูข้ายและผูซ้ือ้
ตอ้งการการบรกิารดา้นการขนสง่ ผูซ้ือ้สามารถขอการเสนอราคาขนสง่ผา่นระบบได้ 

แกไ้ข/ยกเลกิค าสัง่ซือ้ ผูซ้ือ้สามารถแกไ้ข หรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้ได ้ในกรณีทีค่ าสัง่ซือ้นัน้ยงัไมเ่ลยก าหนดรบั
สนิคา้ และยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูข้าย 

เรยีกดคู าสัง่ซือ้จากลกูคา้ ผูข้ายสามารถเรยีกดรูายละเอยีดค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ไดแ้ละสามารถเลอืกอนุมตัคิ าสัง่
ซือ้จากผูซ้ือ้ได ้โดยเมือ่ผูข้ายอนุมตัแิลว้ผูซ้ือ้จะไมส่ามารถแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดของการสัง่ซือ้ได ้ 

คน้หางานขนสง่ สมาชกิทีต่อ้งการเสนอราคาขนสง่สามารถคน้หางานขนสง่ได ้โดยระบบจะคน้หา
สญัญาซือ้ขายทีย่งัไมเ่สรจ็สิน้ (ซึง่เป็นสญัญาทีย่งัไมถ่งึวนัทีก่ าหนดรบัสนิคา้ในค าสัง่
ซือ้) และยงัไมม่กีารอนุมตัผิูข้นสง่ ใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากสถานทีใ่กลเ้คยีงต าแหน่ง
ของผูค้น้หา หรอืจากต าแหน่งทีต่อ้งการ และแสดงรายละเอยีดของสญัญาซือ้ขาย 
ดงัน้ี วนัทีน่ดัรบัสนิคา้ สถานทีจ่ดัสง่ สถานทีร่บัสนิคา้ สนิคา้ จ านวน ผูข้นสง่
สามารถเลอืกสญัญาซือ้ขายทีส่นใจและดรูายละเอยีดเสน้ทางจากต าแหน่งของผู้
ขนสง่ ไปยงัต าแหน่งรบัสนิคา้ และต าแหน่งของผูซ้ือ้ได ้โดยระบบจะแสดง
รายละเอยีดของเสน้ทางในรปูแผนที ่พรอ้มทัง้แสดงขอ้มลูระยะทาง เพือ่ใหผู้ข้นสง่
ใชใ้นการตดัสนิใจ 

เสนอราคาขนสง่ ภายหลงัจากทีส่มาชกิผูส้นใจใหบ้รกิารการขนสง่เรยีกดรูายละเอยีดสญัญาซือ้ขายที่
ตอ้งการบรกิารขนสง่ แลว้สนใจใหบ้รกิารการขนสง่ สามารถเสนอราคาขนสง่ไดโ้ดย
ระบุรายการสนิคา้ทีเ่ลอืกสง่ ราคา หมายเหตุ และวนัทีส่ ิน้สดุการเสนอราคา ซึง่ผู้
ขนสง่สามารถแกไ้ขหรอืยกเลกิการเสนอราคาในภายหลงัได ้ถา้ใบเสนอราคานัน้ยงั
ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูเ้รยีกใชบ้รกิารขนสง่ 
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ตารางที ่4 รายละเอยีดของแต่ละฟังกช์นัในระบบ KASETCLOUD.COM (ต่อ) 
 ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
แกไ้ข/ยกเลกิ ใบเสนอราคาขนสง่ ผูข้นสง่สามารถแกไ้ขหรอืยกเลกิใบเสนอราคาขนสง่ไดใ้นกรณีทีใ่บเสนอราคา

ขนสง่นัน้ยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูเ้รยีกใชบ้รกิารการขนสง่ 
อนุมตัริาคาขนสง่ ผูเ้รยีกใชบ้รกิารขนสง่สามารถเรยีกดใูบเสนอราคาทีผู่ข้นสง่เสนอและอนุมตัใิบ

เสนอราคาขนสง่ทีต่อ้งการได ้โดยสามารถอนุมตัไิดร้ายการเดยีว ส าหรบัใบ
เสนอราคาทีม่วีนันดัรบัสนิคา้ในวนัเดยีวกนัและชุดของรายการสนิคา้ทีน่ดัรบั
เดยีวกนั 

ประเมนิผลการซือ้ขาย ผูซ้ือ้และผูข้ายสามารถประเมนิผลซึง่กนัและกนัได ้โดยระบุระดบัความพอใจ 1 
ถงึ 5 (ซึง่ 1 หมายถงึพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 5 หมายถงึพงึพอใจมากทีส่ดุ) และ
ความคดิเหน็อื่นๆ เพิม่เตมิ โดยสมาชกิยงัสามารถเรยีกดสูรุปผลการประเมนิ
ของสมาชกิแต่ละรายได ้

ประเมนิผลการขนสง่ ผูซ้ือ้หรอืผูข้ายทีเ่รยีกใชบ้รกิารขนสง่ และผูข้นสง่ สามารถประเมนิผลซึง่กนั
และกนัได ้โดยระบุระดบัความพอใจ 1 ถงึ 5 (ซึง่ 1 หมายถงึพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
5 หมายถงึพงึพอใจมากทีส่ดุ) และความคดิเหน็อื่นๆ เพิม่เตมิ โดยสมาชกิยงั
สามารถเรยีกดสูรุปผลการประเมนิของสมาชกิแต่ละรายได ้

 
ตารางที ่5 รายละเอยีดของรายงานในระบบ KASETCLOUD.COM 

รายงาน วตัถปุระสงค/์เน้ือหา 
จดัเตรยีมสนิคา้เพือ่สง่มอบ เป็นรายงานส าหรบัให้ผู้ขายใช้ในการจดัเตรียมสนิค้าเพื่อส่งมอบให้กบัผู้ซื้อ ซึ่ง

ขอ้มูลในรายงานน้ีประกอบด้วย วนัที่นัดรบัสนิค้า สนิค้า จ านวน หน่วยนับ เลขที่
ใบสัง่ซือ้ โดยขอ้มลูจะถกูจดักลุ่มตามวนัทีน่ดัรบัสนิคา้เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการ
ใชจ้ดัเตรยีมสนิค้าในวนันัน้ๆ อกีทัง้ยงัสามารถเรยีกดูรายละเอยีดของสนิค้าที่ต้อง
จดัเตรียมในแต่ละวนัได้ ซึ่งข้อมูลน้ีประกอบด้วย วนัที่นัดรบัสนิค้า ผู้ซื้อ เลขที่
สญัญาซื้อขาย สนิค้า จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม กรณีที่ผู้ซื้อได้
อนุมตัใิหผู้ข้นสง่เป็นผูม้ารบัสนิคา้แทนตนจะมรีหสัใบรบัสนิคา้ใหด้ว้ย โดยรหสัน้ีจะ
รบัทราบเฉพาะผูซ้ือ้ ผูข้าย และผูข้นสง่ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหท้ าการขนสง่เท่านัน้ 

สนิคา้ทีถ่งึเวลารบัสนิคา้ เป็นรายงานส าหรบัให้ผู้ซื้อใช้ในการเตรยีมการรบัสนิค้าจากผู้ขาย โดยข้อมูลใน
รายงานน้ีประกอบด้วยรายละเอียดคือ วนัที่นัดรบัสินค้า ผู้ขาย ที่อยู่และพิกัด
ต าแหน่งของผู้ขาย เลขที่สญัญาซื้อขาย สนิค้า จ านวน ราคา เลขที่ใบเสนอราคา
ขนสง่ กรณีทีผู่ซ้ือ้ไดอ้นุมตัใิหผู้ข้นสง่เป็นผู้มารบัสนิคา้เพือ่สง่ไปยงัผูซ้ือ้ 

งานจดัสง่ทีถ่งึเวลาจดัสง่ เป็นรายงานส าหรบัให้ผูข้นส่งใช้ในการวางแผนด้านการขนส่งสนิคา้ โดยขอ้มูลใน
รายงานจะแสดงวนัที่นัดรบัสนิค้า ผู้ขาย ที่อยู่และพกิดัต าแหน่ง  สนิค้า จ านวน 
หน่วยนบั และเลขทีใ่บเสนอราคาขนสง่ อกีทัง้ยงัสามารถดูรายละเอยีดใบเสนอราคา
ขนสง่แต่ละรายการได ้โดยรายละเอยีดของงานสง่สนิคา้ประกอบดว้ย หมายเลขใบ
เสนอราคาขนส่ง ผูเ้รยีกใชบ้รกิารขนส่ง รหสัอนุมตั ิผูเ้สนอราคา หมายเหตุ หมาย
เหตุ วนัที่เสนอราคา ราคาขนส่ง สถานที่จดัส่ง และรายการสนิคา้ซึ่งประกอบดว้ย 
ผูข้าย ทีอ่ยู ่พกิดัต าแหน่ง สนิคา้ และจ านวนทีต่อ้งจดัสง่ 
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4. การออกแบบระบบ 
4.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)  

เวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM มสีถาปัตยกรรมแบบไคลเอน็ตเ์ซริฟ์เวอร์ (Client Server) หรอืระบบรบั/ใหบ้รกิาร 
โดยฝัง่ไคลเอ็นต์ ประกอบด้วย ไคลเอ็นต์เวิร์กสเตชัน (Client Workstation) และอุปกรณ์พกพาต่างๆ (Mobile 
Devices) ส่วนในฝัง่เซริฟ์เวอร์ ประกอบด้วย เวบ็เซริ์ฟเวอร์ (Web Server) เวบ็แอปพลเิคชนั KASETCLOUD.COM 
และดาตา้เบสเซริฟ์เวอร ์(Database Server) โดย 

- ไคลเอน็ตเ์วริก์สเตชนั อาจเป็นคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะหรอืโน๊ตบุ๊กทีม่แีพลตฟอรม์เป็น Windows Macintosh หรอื 
Linux โดยเรยีกใชง้านระบบผ่านทางเวบ็เบราวเ์ซอร ์Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 
และ Safarai 

- อุปกรณ์พกพาอาจเป็นอุปกรณ์พกพาทีม่รีะบบปฎบิตักิาร Android หรอื iOs โดยเรยีกใชง้านระบบผ่านทาง
เวบ็เบราวเ์ซอรบ์นมอืถอืเชน่ Google Chrome และ Safari 

- เวบ็เซริฟ์เวอร ์ ท าหน้าทีใ่หบ้รกิารเวบ็ไซตโ์ดยใชร้ะบบปฎบิตักิาร Windows Server 2012 และม ี Internet 
Information Service (IIS) Version 8 เป็นตน้ไป .NET Framework 4.5 และ MySQL Connector  

- ดาตา้เบสเซริฟ์เวอร ์ท าหน้าทีใ่หบ้รหิารจดัการขอ้มลูโดยมรีะบบจดัการฐานขอ้มลู MySQL  
4.2 การออกแบบการเช่ือมต่อระบบท่ีพฒันากบัระบบอ่ืน (System Interface) 

ทมีพฒันาออกแบบใหเ้วบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM มกีารเรยีกใช ้Geolocation API เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึพกิดั
ต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ชง้านระบบผ่านเบราวเ์ซอรข์องไคลเอน็ต์เวริก์สเตชนัและอุปกรณ์พกพาได้ และมกีารเรยีกใช ้
Google Maps API เพื่อใหภ้ายในเวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM สามารถแสดงแผนที ่เสน้ทางจากต าแหน่งของผูซ้ือ้
ไปยงัต าแหน่งของสนิคา้ ตลอดจนแสดงเสน้ทางส าหรบัผูข้นสง่ในการไปรบัสนิคา้จากจุดต่างๆ จนถงึผูร้บัปลายทางได ้ 
ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 การเรยีกใช ้Google Map API เพือ่แสดงแผนทีแ่ละเสน้ทางการขนสง่ 
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4.3 การออกแบบฐานข้อมลู 
ฐานขอ้มลูถกูออกแบบเป็นฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์โดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มลู MySQL ภายในฐานขอ้มลูของ

ระบบประกอบดว้ยตารางต่างๆ (Tables) ดงัแสดงในตารางที ่6 
 

ตารางที ่6  ตารางต่างๆ ในฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธข์องระบบ 
ตาราง ค าอธิบาย 

album ใชเ้กบ็ขอ้มลูอลับัม้ภาพ 
album_photo ใชเ้กบ็ขอ้มลูรปูภาพในอลับัม้วา่ประกอบดว้ยภาพใดบา้ง 
complaint ใชเ้กบ็ขอ้มลูการรอ้งเรยีนต่อสมาชกิในระบบ 
contract ใชเ้กบ็ขอ้มลูค าสัง่ซือ้สนิคา้ 
delivery_quote ใชเ้กบ็ขอ้มลูการเสนอราคาขนสง่ 
delivery_quote_contract ใชเ้กบ็ขอ้มลูการเสนอราคาขนสง่วา่ประกอบดว้ยค าสัง่ซือ้รายการใดบา้ง 
evaluation ใชเ้กบ็ขอ้มลูการประเมนิผลของสมาชกิ 
member_profile ใชเ้กบ็ขอ้มลูสว่นตวัของสมาชกิ 
location_tambon ใชเ้กบ็ขอ้มลูพกิดัต าแหน่งของ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ทัง้หมดในประเทศไทย 
pending_member ใชเ้กบ็ขอ้มลูการลงทะเบยีนทีผู่ส้มคัรยงัไมท่ าการยนืยนัการสมคัรสมาชกิ 
product   ใชเ้กบ็ขอ้มลูสนิคา้ 
product_category ใชเ้กบ็ขอ้มลูประเภทสนิคา้ 
photo ใชเ้กบ็ขอ้มลูรปูภาพทัง้หมดในระบบ 
profile_album ใชเ้กบ็ขอ้มลูอลับัม้ทีใ่ชเ้ป็นอลับัม้รปูภาพสมาชกิ 
product_album ใชเ้กบ็ขอ้มลูอลับัม้ทีใ่ชเ้ป็นอลับัม้รปูภาพสนิคา้ 
 
4.4 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ (User Interface) 

ทมีพฒันาออกแบบใหส้ว่นต่อประสานกบัผูใ้ชม้โีครงสรา้งดงัแสดงในภาพที ่3 เพือ่ใหส้ามารถรองรบัการท างานของ
ฟังกช์นัต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการได ้  
4.5 การออกแบบโปรแกรม 

โครงสรา้งของโปรแกรมในระบบ KASETCLOUD.COM ใช้แนวคดิแบบ MVC (Model-View-Controller) โดยใน
แนวคดิน้ี แต่ละโปรแกรมจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 สว่น โดยในแต่ละสว่นจะท าหน้าทีด่งัน้ี 

Model เป็นองคป์ระกอบทีท่ าหน้าทีใ่นการเรยีกขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมาพกัเกบ็ไวส้ าหรบัแสดงผล ประมวลผล หรอื
ใชใ้นการรบัคา่จากหน้าจอ (View) หรอืบนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู 

View เป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการแสดงผลไปยงัผูใ้ชง้าน (User Interface) โดยแสดงผลในรปูแบบทีเ่หมาะสมต่อ
การปฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช ้ซึง่สามารถมวีวิไดห้ลายแบบ เพื่อใชใ้นจุดประสงคท์ีต่่างกนั และท าหน้าทีร่บัค่าจากผูใ้ชง้านเพื่อ
สง่ขอ้มลูใหก้บั Model ใชใ้นการประมวลผลต่อไป 

Controller เป็นองคป์ระกอบทีท่ าหน้าทีใ่นการตอบสนองสิง่ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ เช่นการเรยีกดขูอ้มลู Controller จะท า
หน้าทีใ่นการเรยีก Model ทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ให ้View ท าหน้าทีใ่นการแสดงผล โดยในสว่นของการรบัขอ้มลูจากผูใ้ช ้
View จะสง่ค่าในรปูแบบของ Model กลบัไปยงั Controller เพื่อประมวลผลในดา้นการบนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู
ต่อไป 
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5. การใช้งานระบบ KASETCLOUD.COM 
5.1 ขัน้ตอนการซ้ือขายสินค้าเกษตรผา่น KASETCLOUD.COM 

การใชง้านระบบ KASETCLOUD.COM เพื่อซือ้ขายสนิคา้เกษตร ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ดงัแสดงในภาพที ่4 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 
ภาพที ่4 ขัน้ตอนการซือ้ขายสนิคา้เกษตรผา่น KASETCLOUD.COM 

 
1. ผูข้ายประกาศขายสนิคา้ โดยระบุชื่อสนิคา้ ประเภทสนิคา้ รายละเอยีด หน่วยนับ ราคา รปูภาพ รายละเอยีด 

ทีอ่ยูส่นิคา้ พกิดัต าแหน่งของสนิคา้ และระยะทางทีผู่ข้ายสามารถสง่ใหผู้ซ้ือ้ได ้
2. ผูซ้ื้อค้นหาสนิค้าโดยระบุค าคน้หา หมวดหมู่ ต าแหน่งของผู้ค้นหา หรอืสถานที่ที่ระบุ ระบบจะคน้หาสนิค้า

ตามค าคน้หาทีร่ะบุ จากนัน้ผูซ้ือ้สามารถดรูายละเอยีดสนิคา้และท าค าสัง่ซือ้สนิคา้ทีต่อ้งการได ้กรณีทีส่นิคา้ที่
ผูข้ายประกาศขายไม่มบีรกิารขนส่ง หรอืผูซ้ื้ออยู่นอกระยะสง่ของของผูข้าย ผูซ้ื้อสามารถขอการเสนอราคา
ขนสง่จากผูข้นสง่ได ้

3. ผูข้ายพจิารณาขอ้มูลค าสัง่ซื้อสนิค้าเพื่อท าการอนุมตั ิผู้ขายสามารถขอการเสนอราคาขนส่งจากผู้ขนส่งได ้
กรณีทีผู่ซ้ือ้ไมไ่ดข้อการเสนอราคาจากผูข้นสง่ 

4. ภายหลงัจากผูข้ายอนุมตั ิจะถอืเป็นสญัญาซือ้ขายระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย 
5. ผูข้นสง่สามารถคน้หางานขนสง่ ทีอ่ยูใ่กลก้บักบัต าแหน่งของผูข้นสง่จากสญัญาซือ้ขายได ้โดยผูข้นสง่สามารถ

พจิารณาเสน้ทางจากแผนที่ รายละเอยีดสนิคา้ที่ต้องท าการขนส่ง จากนัน้สามารถเสนอราคาใหผู้้ซื้อ/ผูข้าย 
พจิารณา 

6. ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ขอการเสนอราคาขนส่ง พิจารณาราคาขนส่งและอนุมตัิเมื่อสญัญาซื้อขายเสร็จสิ้นโดย
พจิารณาจากวนัทีก่ าหนดสง่สนิคา้ ผูข้าย ผูซ้ื้อ และผูข้นสง่ (ถา้ม)ี จะท าการประเมนิผลการซื้อขายครัง้นัน้ว่า
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มคีวามพงึพอใจหรอืไม ่โดยขอ้มลูการประเมนิจะแสดงอยูใ่นขอ้มลูรายละเอยีดของสมาชกินัน้ๆ เพื่อใชใ้นการ
พจิารณาซือ้ขายและขนสง่ครัง้ต่อไป 

5.2 ตวัอย่างหน้าจอเวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM 
ในการใชง้านระบบ KASETCLOUD.COM ผูใ้ชต้อ้งเขา้ผ่านหน้าแรกของเวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM  ดงัภาพ

ที ่5 โดยในหน้าแรกน้ี ประกอบดว้ยกลอ่งคน้หา เมนูสมคัรสมาชกิ เขา้สูร่ะบบ โดยมรีายการประเภทสนิคา้ใหเ้ลอืก เช่น 
ผกั ผลไม ้สนิคา้เกษตรอื่นๆ และเมนูขนส่งเพื่อใหผู้ป้ระกอบการด้านการขนส่งสามารถคน้หาความต้องการดา้นการ
ขนสง่และเสนอบรกิารดา้นการขนสง่ใหก้บัสมาชกิในระบบได ้

 

 
ภาพที ่5 หน้าแรกเวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM 

 
จากนัน้ผูใ้ชส้ามารถไปยงัหน้าจอต่าง ๆ เพือ่ท ารายการไดต้ามทีต่อ้งการ  ตวัอยา่งเชน่  
 ไปยงัหน้าจอคน้หาสนิคา้ โดยผูใ้ชส้ามารถใชก้ล่องคน้หาในแถบเมนูคน้หาสนิคา้ทีต่อ้งการได้ ดว้ยค าคน้หา 

สถานที่ หรือพิกัดต าแหน่ง และการค้นโดยหมวดหมู่สินค้า ซึ่งผลลัพธ์การค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุจะ
เรยีงล าดบัตามระยะทางของสนิคา้ทีค่น้พบกบัต าแหน่งทีร่ะบุในขัน้ตอนก่อนหน้า จากระยะทางสัน้ทีสุ่ดไปยงั
ระยะทางทีไ่กลทีส่ดุดงัตวัอยา่งในภาพที ่6 
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ภาพที ่6 หน้าจอคน้หาสนิคา้ 

 
 ไปยงัหน้าจอซือ้สนิคา้ ดงัตวัอยา่งในภาพที ่7 ซึง่สมาชกิสามารถท าค าสัง่ซือ้สนิคา้ไดโ้ดยระบุรายละเอยีดการ

สัง่ซือ้และสามารถเรยีกใชบ้รกิารขนสง่จากผูข้นสง่ได ้
 

 
ภาพที ่7 หน้าจอซือ้สนิคา้ 
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 ไปยงัหน้าจอคน้หางานขนสง่ทีแ่สดงรายการงานขนสง่โดยจดักลุ่มตามวนัและเวลานดัรับสนิคา้ส าหรบัผูร้บัแต่
ละราย และแสดงผลเรยีงล าดบัตามระยะทางจากต าแหน่งของผูข้นสง่ไปยงัสถานทีร่บัสนิคา้ทีใ่กลท้ีส่ดุ ผูข้นสง่
สามารถก าหนดเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่พกิดัต าแหน่งในการค้นหา วนัที่นัดรบัสนิค้า โดยผลการค้นหาจะ
แสดงรายละเอียดดงัตวัอย่างในภาพที่ 8  และผู้ขนส่งสามารถคลิกดูรายละเอียดเส้นทางการขนส่งเพื่อ
พจิารณาเสนอราคาคา่บรกิารขนสง่ดงัตวัอยา่งในภาพที ่9 

 

 
ภาพที ่8 หน้าจอคน้หางานขนสง่ 

 

 
ภาพที ่9 หน้าจอแสดงรายละเอยีดเสน้ทางการขนสง่ 
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6. สรปุ 
เน้ือหาในบทความน้ีน าเสนอการพฒันาเวบ็ไซต์ KASETCLOUD.COM โดยเริม่ตัง้แต่ แนวคดิและที่มาของการ

พฒันา  ตวัแบบทางธุรกจิของเวบ็  การวเิคราะห์หาขอ้ก าหนดความต้องการระบบ  และการออกแบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบ เพื่อให้ระบบน้ีมีขอบเขตและฟังก์ชนัการท างานที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้
เป้าหมายของเว็บที่เป็นเกษตรกร ผู้ซื้อ (ซึ่งอาจเป็นประชาชนทัว่ไป ผู้ประกอบการ ผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกสินค้า
การเกษตร) และผูใ้หบ้รกิารการขนสง่ รวมทัง้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการใชง้านเวบ็ไซต์เพื่อซือ้ขายสนิคา้เกษตรและ
ตัวอย่างบางหน้าจอของเว็บ เพื่อท ากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจากขอบเขตและฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต ์
KASETCLOUD.COM ท าใหก้ลุม่ผูใ้ชเ้ป้าหมายไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี 

- ช่วยใหป้ระชาชน ผูป้ระกอบการ ผูค้า้สง่ คา้ปลกี สามารถเขา้ถงึแหล่งอาหาร  ซึง่เป็นปัจจยัหน่ึงในการสรา้ง
ความมัน่คงทางอาหาร 

- เกษตรกรสามารถขายสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรงสรา้งโอกาสในการหาผูซ้ือ้รายใหม ่ลดปัญหาราคาขายที่
ตกต ่าจากการขาดอ านาจการต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง 

- ปัญหาจากการขาดการน าระบบโลจสิตกิสม์าใช ้โดยเฉพาะในฤดูกาลเกบ็เกี่ยวทีม่ผีลผลติออกมาเป็นจ านวน
มาก สง่ผลใหเ้กษตรกรตกอยูใ่นภาวะจ ายอมทีต่อ้งขายผลผลติออกไปในราคาทีต่ ่ากวา่ความเป็นจรงิ ระบบจะ
ชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนหาลกูคา้และบรกิารดา้นการขนสง่ล่วงหน้าได ้

- ผูป้ระกอบการขนส่งสามารถใชท้รพัยากรดา้นการขนส่งทีม่อียู่อย่างคุม้ค่าโดยน าเสนอการใหบ้รกิารดา้นโลจิ
สตกิสห์กับัลกูคา้ทีต่อ้งการใชบ้รกิาร 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานส าหรบัจดัการฐานขอ้มูล Redis (Redis 
manager) เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน ลดระยะเวลาในการท างานและช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการ
ขอ้มลูในฐานขอ้มลู Redis โดยระบบไดแ้บ่งออกเป็นสองสว่น ไดแ้ก่ สว่นของเวบ็ไซต ์และสว่นของระบบทีน่ าไปตดิตัง้ 
โดยสว่นของเวบ็ไซต ์มสีถาปัตยกรรมเป็นแบบเวบ็แอปพลเิคชนั (Web Application) มขีอบเขตการท างานครอบคลุม
ตัง้แต่การลงทะเบียนเป็นสมาชิก จดัการขอ้มูลส่วนตวั ช าระเงนิออนไลน์ ดาวน์โหลดแพก็เกจเพื่อน าไปติดตัง้ ส่ง
ค าแนะน าและตชิม และผูดู้แลเวบ็ไซต์สามารถเรยีกดูรายงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาผลติภณัฑ์ใน
อนาคต สว่นของระบบทีน่ าไปตดิตัง้ มสีถาปัตยกรรมเป็นแบบ Web Application และมขีอบเขตการท างานครอบคลุม
ตัง้แต่ การจดัการฐานขอ้มลู Redis การจดัการผูใ้ชง้าน ดูสถติขิองฐานขอ้มลู Redis รวมทัง้การเรยีกดูรายงานของ
ฐานขอ้มลู Redis เพือ่น าไปใชใ้นการบรหิารจดัการฐานขอ้มลู Redis ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในการพฒันาระบบ ผูพ้ฒันาใชแ้นวคดิการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ(Object-Oriented analysis and 
design) ใช ้UML 2.0 (Unified Modeling Language) ในการสรา้งตวัแบบระบบ โดยใชโ้ปรแกรม Sublime Text 2 และ
ภาษา PHP รว่มกบัฐานขอ้มลู MySQL เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาโปรแกรม 
 
ค าส าคญั: ระบบจดัการฐานขอ้มลู สว่นต่อประสาน เวบ็แอปพลเิคชนั  
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Abstract 

Redis manager, Redis GUI management tool, a development project, would offer a system architecture 
web application and package installer to help efficiently manage data in Redis, an open source, in memory 
data structure store, used as database. The web application covered the register, managing user, online 
payment, downloading package and web administrator generating reports for managing the Redis system. 
The package installer would covers database and user management as well as viewing database statistics. 

Object-oriented analysis and design (OOAD) was applied with Unified Modeling Language (UML) 2.0 to 
create the system model. PHP, a server-side scripting language designed for web development but also used 
as a general-purpose programming language, and Sublime Text 2, a text editor for code, markup and prose, 
were employed to develop the system. It was integrated with MySQL, an open-source relational database 
management system, as development tool 
 
Keywords: DBMS, Graphic user interface, Web application 
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1. แนวคิดและท่ีมาของการพฒันาซอฟตแ์วร ์
ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพฒันาเทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยจดัการกับข้อมูลอย่างมากมาย เช่น 

ฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์(Relational database) ฐานขอ้มลูเชงิเอกสาร (Document-oriented Database) หรอืฐานขอ้มลู
ประเภทอื่น ส าหรบันกัพฒันาระบบ การเลอืกใชฐ้านขอ้มลูไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธอ์กีต่อไป โดยปัจจยั
ในการเลือกใช้ฐานขอ้มูลของนักพฒันาระบบนัน้ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์และลกัษณะการใช้งานขอ้มูลเป็นหลกั จาก
เทคนิคและเครื่องมอืทีห่ลากหลาย Redis เป็นเทคนิคและเครื่องมอืหน่ึงส าหรบัจดัการขอ้มลูทีน่กัพฒันาระบบใหค้วาม
สนใจศกึษาและน ามาใชง้านอยา่งแพรห่ลาย 

Redis ถูกพฒันาขึน้ในปี 2009 โดยค านิยามของ Redis คอื โครงสรา้งฐานขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็อยูใ่นรปูแบบ Key-
value เหตุผลทีท่ าใหน้กัพฒันาใหค้วามสนใจ Redis คอื (1) สามารถเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจไดง้า่ย ใชเ้วลาศกึษา
เพยีงไม่นานกส็ามารถใชง้านได ้(2) การน า Redis มาใชง้านสามารถแก้ไขปัญหาที่นักพฒันาพบจากการใชง้าน
ฐานขอ้มลูรปูแบบเดมิแต่ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้คลา้ยกบัระบบทีถ่กูเพิม่เตมิเพือ่ใหแ้อปพลเิคชนั (Application) ท างาน
ไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เชน่ ระบบคน้หาขอ้มลู ถา้ใช ้Redis จะท าใหก้ารคน้หาขอ้มลูมคีวามรวดเรว็มากขึน้ 

ถงึแมว้่าการศกึษาและใชง้าน Redis สามารถท าความเขา้ใจไดง้า่ย แต่ปัญหาหน่ึงทีม่าพรอ้มกบัเทคโนโลยใีหม่ก็
คือ ยงัไม่มีเครื่องมอื (Tool) ที่อ านวยความสะดวกในการใช้งานเทคโนโลยีนัน้ ในการใช้งาน Redis ก็เช่นกนั ถ้า
ต้องการจะติดต่อหรือส่งค าสัง่ต่างๆ เพื่อให้ Redis ท างานต้องส่งค าสัง่ผ่านทางคอมมานด์ไลน์ (Command line 
interfaces, CLI) ซึง่ท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกและไมม่ปีระสทิธภิาพกบัผูท้ีใ่ชง้าน แตกต่างจากการใชง้านฐานขอ้มลูเชงิ
สมัพนัธ ์เช่น MySQL ทีม่รีะบบจดัการฐานขอ้มลู เช่น phpMyAdmin อ านวยความสะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บั
ผูใ้ชง้าน ดงันัน้ผูพ้ฒันาจงึเหน็เป็นโอกาสทางธุรกจิที่จะพฒันาสว่นต่อประสานกบัผูใ้ชส้ าหรบัจดัการฐานขอ้มูล Redis 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผู้ใช้ (Graphic user interface หรือ GUI) ระหว่างผู้ใช้งานกบัฐานข้อมูล 
Redis ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถน าไปเป็นเครือ่งมอืส าหรบับรหิารจดัการฐานขอ้มลู Redis ไดโ้ดยการสง่ค าสัง่ต่างๆ ผ่านทาง
สว่นต่อประสานกราฟิกทีเ่ขา้ใจงา่ยแทนการสง่ค าสัง่ผา่นทางคอมมานดไ์ลน์ 

โครงการพฒันาสว่นต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ชส้ าหรบัจดัการฐานขอ้มลู Redis แบ่งออกเป็นสองสว่นคอื สว่นของ
เวบ็ไซต์ส าหรบัผู้พฒันาที่เป็นผู้ให้บรกิารระบบน้ี และส่วนของระบบที่น าไปตดิตัง้เพื่อใช้เป็นส่วนต่อประสานกราฟิก
ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัฐานขอ้มลู Redis  
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2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
โครงการพฒันา GUI ส าหรบัจดัการฐานขอ้มลู Redis ท าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางทีค่อยประสานงานระหวา่งผูใ้ชง้านกบั

ฐานขอ้มลู Redis โดยแบ่งระบบออกเป็นสองสว่น ไดแ้ก่ สว่นทีน่ าไปตัง้ และสว่นของเวบ็ไซต ์โดยแต่ละสว่นมขีอบเขต
การท างานดงัแสดงในภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 ขอบเขตของระบบในสว่นเวบ็ไซต ์redismanager.com และ Redis manager 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม-มนีาคม 2560 หน้า 54 
 

2.1 ขอบเขตการท างานของระบบย่อยในส่วนของเวบ็ไซต ์
เว็บไซต์ www.redismanager.com เป็นเว็บแอปพลิเคชนั (Web application) ที่น าเสนอข้อมูลและรายละเอียด

แพ็กเกจของระบบ Redis manager ให้กบัผู้ใช้โดยเว็บไซต์จะท าหน้าที่ตัง้แต่ผู้ใช้งานสามารถสมคัรสมาชิก เลือก
แพก็เกจ จนกระทัง่ช าระเงนิออนไลน์บนเวบ็ไซต์ผ่านบรกิารของ PayPal และส่งค าแนะน าติชมผ่านระบบรวมทัง้ผู้
ให้บรกิารสามารถจดัการข้อมูลและรายละเอียดของแพก็เกจต่างๆ และเรยีกดูรายงานต่างๆ ได้ เช่น รายงานการ
ลงทะเบยีนของผูใ้ช ้รายงานการช าระเงนิได ้ตลอดจนส่งรายละเอยีดเกี่ยวกบับรกิารหลงัการขายและการบ ารุงรกัษา
ระบบใหก้บัสมาชกิทีส่มคัรบรกิารเสรมิได ้

2.1.1 บทบาทของผูท่ี้เก่ียวข้องกบัระบบ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบในสว่นของเวบ็ไซต์ สามารถแบง่ออกเป็นสามสว่น ดงัน้ี 

1. ผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต์ (New User) ซึง่อาจจะเป็นผูค้นทีเ่หน็การประชาสมัพนัธผ์่านช่องทาง
ต่างๆ และสนใจเขา้มาดรูายละเอยีดบนเวบ็ไชต ์

2. สมาชกิ (Member) ไดแ้ก่ ผูท้ีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัเวบ็ไซตแ์ละน าระบบ Redis manager ไป
ตดิตัง้เพือ่ใชง้าน 

3. ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web admin) ได้แก่ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ขององค์กรผู้ให้บริการ ซึ่งมี
หน้าทีพ่ฒันาปรบัปรุงและดูแลเวบ็ไซต์ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 
และยงัมหีน้าที่เป็นผูดู้แลเวบ็ไซต์ คอยจดัการขอ้มูลต่างๆ ที่อยู่บนเวบ็ไซต์และสามารถ
เรยีกดรูายงานต่างๆ ได ้

2.1.2 ล าดบัการใช้งานระบบ 
ผูดู้แลเวบ็ไซต์จะตอ้งจดัการขอ้มลูแพก็เกจที่อยู่ในระบบใหเ้สรจ็สิน้ก่อน สมาชกิจงึจะสามารถใชง้านหน้าที่

ต่างๆ ของระบบได ้ดงัแสดงในภาพที ่2 
 

 
ภาพที ่2 แสดงล าดบัการใชง้านสว่นของเวบ็ไซต์  
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2.1.3 ตวัอย่างหน้อจอเวบ็ไซต ์www.redismanager.com 

1. หน้าแรกของเวบ็ไซต์ แสดงรายละเอยีดของระบบและเมนูต่างๆ ไดแ้ก่ หน้าหลกั แสดง
รายระเอยีดของระบบ แสดงแพก็เกจที่มใีนระบบ ส่งค าแนะน าและตชิม เขา้สู่ระบบและ
ลงทะเบยีน ดงัแสดงในภาพที ่3 

 

 
ภาพที ่3 แสดงหน้าแรกของเวบ็ไซต ์redsimanager.com 

 

2. หน้าจอส าหรบัสมาชกิ เมื่อสมาชกิไดล้อ็กอนิเขา้สูร่ะบบ ระบบจะแสดงหน้าจอในส่วนของ
สมาชกิซึง่แสดงขอ้มลูของสมาชกิ และมเีมนูต่างๆ ไดแ้ก่ แสดงรายการแพก็เกจทีไ่ดซ้ือ้ไว ้
แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัและออกจากระบบ ดงัแสดงในภาพที ่4 

 

 
ภาพที ่4 แสดงหน้าจอส าหรบัสมาชกิ 
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3. หน้าจอส าหรบัผูด้แูลเวบ็ไซต ์เมือ่ผูด้แูลเวบ็ไซตล์อ็กอนิเขา้สูร่ะบบ ระบบจะแสดงหน้าจอในสว่นของ
ผูด้แูลเวบ็ไซต ์ซึง่มเีมนูต่างๆ ไดแ้ก่ จดัการแพก็เกจ เรยีกดรูายงาน แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัและออกจาก
ระบบ ดงัแสดงในภาพที ่5 

 

 
ภาพที ่5 แสดงหน้าจอส าหรบัผูด้แูลเวบ็ไซต์ 

 
2.2 ขอบเขตการท างานของระบบย่อยในส่วนของระบบท่ีน าไปติดตัง้ 

ระบบทีน่ าไปตดิตัง้ เป็นแบบโปรแกรมส าเรจ็รปู (Software package) ซึง่ภายหลงัจากตดิตัง้ระบบแลว้ ผูด้แูลระบบ
และผู้ใช้งานสามารถค้นหาขอ้มูล โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้จากทัง้ชื่อ key และชนิดของ key สามารถจดัการ
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู เชน่ เรยีกด ูเพิม่ แกไ้ข ลบ สามารถส ารองขอ้มลู เรยีกดขูอ้มลูของฐานขอ้มลู เช่น เวอรช์ัน่ของ
ฐานขอ้มลู จ านวน key ทีม่ ีหน่วยความจ า (Memory) ทีใ่ชไ้ปของแต่ละฐานขอ้มลู เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูดู้แลระบบยงั
สามารถเพิม่ ลบ แกไ้ข ฐานข้อมลูทีม่ใีนระบบ สามารถตัง้ค่าของฐานขอ้มลู จดัการในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูใ้ชง้าน เช่น 
เพิม่ ลบ แกไ้ขและก าหนดสทิธใินการเขา้ใชง้านฐานขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชง้านแต่ละคน ผูด้แูลระบบยงัสามารถเรยีกดรูายงาน 
ประกอบดว้ย จ านวนของฐานขอ้มลูและจ านวนของผูใ้ชง้านทีม่ใีนระบบได ้

2.2.1 บทบาทของผูท่ี้เก่ียวข้องกบัระบบ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบในสว่นของระบบท าน าไปตดิตัง้ สามารถแบง่ออกเป็นสองสว่น ดงัน้ี 
1. ผูใ้ชง้านระบบ (Redis user) ไดแ้ก่ นกัพฒันาระบบ ผูด้แูลฐานขอ้มลูขององคก์รผูซ้ือ้ หรอืผูท้ีม่คีวาม

สนใจในฐานขอ้มลู Redis 

2. ผูด้แูลระบบ (Redis admin) ไดแ้ก่ ผูใ้ชห้รอืผูด้แูลฐานขอ้มลู Redis ขององคก์รผูซ้ือ้ 
2.2.2 ล าดบัการใช้งานระบบ 

เมื่อผูด้แูลระบบไดด้าวน์โหลดระบบแลว้ตอ้งท าการตดิตัง้ระบบไวท้ี ่Web Server ก่อน จงึจะสามารถเขา้ใช้
งานระบบได ้โดยผูด้แูลระบบจ าเป็นตอ้งเพิม่ขอ้มลูของเครื่องคอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้ฐานขอ้มลู Redis ก่อน จงึจะสามารถ
ใชง้านหน้าทีต่่างๆ ของระบบได ้ดงัแสดงในภาพที ่6 
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ภาพที ่6 แสดงล าดบัการใชง้านสว่นของระบบทีน่ าไปตดิตัง้ 

 
2.2.3 ตวัอย่างหน้อจอส่วนระบบท่ีน าไปติดตัง้ 

1. หน้าจอ dashboard แสดงรายการสรปุขอ้มลูต่างๆ ทีม่ใีนระบบ ประกอบดว้ย แพก็เกจทีใ่ชง้าน จ านวน
ฐานขอ้มลู Redis ทีม่ ีจ านวนผูใ้ชง้านในระบบ และสถานะการท างานของฐานขอ้มลู Redis และมเีมนู
ต่างๆ ไดแ้ก่ จดัการฐานขอ้มลู Redis จดัการผูใ้ชง้าน แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัและออกจากระบบ ดงัแสดง
ในภาพที ่7 

 

 
ภาพที ่7 แสดงหน้าจอ dashboard 
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2. หน้าจอแสดงขอ้มลูพืน้ฐานของฐานขอ้มลู Redis หลงัจากเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลู Redis ระบบจะแสดง
หน้าจอน้ีเป็นหน้าจอแรกซึ่งจะแสดง ข้อมูลพื้นฐานของฐานข้อมูล ได้แก่ ขอ้มูลเกี่ยวกบัเซิร์ฟเวอร ์
(Server) ขอ้มลูสถติติ่างๆ (Stats) ขอ้มลูการใชง้านหน่วยความจา (Memory) และขอ้มลูสถานะของ
การทา Replicateดงัแสดงในภาพที ่8 

 

 
ภาพที ่8 หน้าจอแสดงขอ้มลูพือ้นฐานของฐานขอ้มลู Redis 
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3. หน้าจอแสดงสถิติของฐานข้อมูลแบบ real-time เมื่อผู้ใช้งานเลือกที่แทบ monitor ระบบจะแสดง
หน้าจอสถติใินรปูแบบของกราฟ ไดแ้ก่ หน่วยความจ าทีใ่ช ้(Memory Consumption) อตัราการใชง้าน
ขอ CPU (CPU Usage) อัตราระหว่างจ านวน key ที่ค้นหาเจอ จ านวน key ที่ค้นหาไม่เจอ (Key 
Space Hit and Miss Ratio) จ านวน Key ทีห่มดอายุ (Expire Keys) จ านวนการเชื่อมต่อกบัเครื่องลกู
ขา่ย (Connections) ดงัแสดงในภาพที ่9 

 

 
ภาพที ่9 หน้าจอแสดงสถติขิองฐานขอ้มลูแบบ real-time 
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4. หน้าจอจดัการขอ้มลูในฐานขอ้มลู Redis ผูใ้ชง้านสามารถเพิม่ แกไ้ข ลบ key และ value ไดท้ีห่น้าจอน้ี         
ดงัแสดงในภาพที ่10 

 

 
ภาพที1่0 หน้าจอจดัการขอ้มลูในฐานขอ้มลู Redis 

 
3. สถาปัตยกรรมของระบบท่ีพฒันา 
3.1 สถาปัตยกรรมในส่วนเวบ็ไซต ์

ในส่วนเวบ็ไซต์ถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบเวบ็แอปพลเิคชนั (Web-Based Application) ซึ่งสามารถ
เรยีกใชง้านผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร ์โดยรบัสง่ขอ้มลูกบัเวบ็เซฟิเวอร ์(Web Server) ผา่นโปรโตคอล HTTP ดงัภาพที ่11 
 

 
 

ภาพที ่11 แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมในสว่นของเวบ็ไซต์ 
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3.2  สถาปัตยกรรมในส่วนของระบบท่ีน าไปติดตัง้ 
ระบบ Redis manager ถูกออกแบบโดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบเวบ็แอปพลเิคชนั (Web-Based Application) โดย

ตดิตัง้สว่นการแสดงผลการประมวลผล และฐานขอ้มลูแยกออกจากกนั มกีารเชื่อมต่อกบัผูใ้ชง้านผ่านโปรโตคอล HTTP 
ดงัแสดงในภาพที ่12 
 

 
 

ภาพที ่12 แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมในสว่นของระบบทีน่ าไปตดิตัง้ 
 
4. สรปุ 

เน้ือหาหลกัของบทความน้ีเป็นการน าเสนอแนวคดิและทีม่าของการพฒันา Redis Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
น าไปตดิตัง้แลว้จะท าใหผู้ใ้ชง้านฐานขอ้มลู Redis สามารถสง่ค าสัง่งานผ่าน GUI แทนการสง่ค าสัง่ผ่านคอมมานดไ์ลน์  
รวมทัง้น าเสนอล าดบัการใชง้านโปรแกรม ตวัอย่างบางหน้าจอของโปรแกรมดงักล่าว ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่
โปรแกรมนี้ถกูออกแบบมา โดยผูท้ีน่ าโปรแกรมนี้ไปใชง้านจะไดร้บัประโยชน์ ดงัน้ี 

- สามารถจดัการฐานขอ้มลู Redis ไดอ้ยา่งงา่ย โดยไมจ่ าเป็นตอ้งจดจ าค าสัง่และป้อนค าสัง่ผ่านคอมมานไลน์
ของ Redis ท าใหล้ดความผดิพลาด และเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้าน 

- ชว่ยใหผู้ด้แูลฐานขอ้มลูบรหิารจดัการผูใ้ชง้านและฐานขอ้มลู Redis ไดส้ะดวกขึน้ ส าหรบัองคก์รทีม่ฐีานขอ้มลู 
Redis มากกวา่ 1 ฐานขอ้มลู 

- ผูด้แูลฐานขอ้มลูสามารถใชร้ะบบน้ี ตดิตาม (Monitor) การท างานของฐานขอ้มลู Redis วา่ท างานตามปกติ
หรอืไม ่

นอกจากน้ีในบทความยงัไดน้ าเสนอถงึขอบเขตและการท างานของสว่นเวบ็ไซต์ www.redismanager.com ทีเ่ป็น
เวบ็ไซตส์ าหรบัน าเสนอขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบ Redis manager และแพก็เกจการใชง้าน Redis manager 
ใหก้บัผูท้ีส่นใจใชง้าน Redis manager สามารถสมคัรเป็นสมาชกิ เลอืกแพก็เกจการใชง้าน Redis manager และจ่าย
ช าระคา่แพก็เกจทีเ่ลอืกซือ้ได ้พรอ้มทัง้แสดงตวัอยา่งการใชง้านในบางหน้าจอของเวบ็ไซตน้ี์ 

 
 

http://www.redismanager.com/


วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม-มนีาคม 2560 หน้า 62 
 

บรรณานุกรม 
กติต ิภกัดวีฒันะกุล. (2550). ระบบฐานขอ้มลู (Database Systems). กรงุเทพ: เคทพี ีคอมพ ์แอนด ์คอนซลัท.์ 
กติต ิภกัดวีฒันะกุล. (2551). การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design). กรุงเทพ: เคทพี ี

คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท ์
Carlson, J. L. (2013). Redis in Action. NY: Manning Publications Co. 
Dennis, A. R., Wixom, B. H., Tegarden, D. (2007). Systems Analysis and Design with UML Version 2.0: An 

Object-Oriented Approach. NY: John Wiley & Sons, Inc. 
erikdubbelboer. phpRedisAdmin. Retrieved September 9, 2015, from https://github.com/ErikDubbelboer/ 

phpRedisAdmin. 
FastoRedis - cross-platform GUI Manager for Redis Databases. Retrieved September 9, 2015, from 

http://fastoredis.com/. 
Macedo, T., Oliveira, F. (2010). Redis Cookbook. CA: O'Reilly Media, Inc. 
Redis. Retrieved November 8, 2015, from http://redis.io/. 
Redis Desktop Manager - Redis GUI management tool for Windows, Mac OS X, Ubuntu and Debian. 

Retrieved September 9, 2015, from https://redisdesktop.com/. 
Redsmin. Retrieved September 9, 2015, from https://www.redsmin.com/. 
sasanrose. PHPRedMin. Retrieved September 9, 2015, from https://github.com/sasanrose/phpredmin. 

 

https://github.com/ErikDubbelboer/


วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม-มนีาคม 2560 หน้า 63 
 

ระบบจดัการเอกสารภายในองคก์ร 
 

ฉัตรฐพงศ ์ไทยอาษา* 
บรษิทั สโตนแอปเป้ิล จ ากดั 

ปัญจราศี ปณุณชยัยะ 
ภาควชิาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
*Correspondence: chattapong68@gmail.com doi: 10.14456/jisb.2017.5 
 
บทคดัย่อ 

การจดัหาระบบงานคอมพวิเตอร ์(Application) ดว้ยวธิกีารน าซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาปรบัใชก้บังานขององคก์รเป็น
วธิกีารหนึ่งทีห่ลายองคก์รนิยมใช ้เพราะโดยทัว่ไปวธิน้ีีท าใหอ้งคก์รไดร้ะบบมาใชง้านในเวลาอนัรวดเรว็และมคี่าใชจ้่าย
ทีต่ ่ากว่าการพฒันาระบบงานขึน้ใหม่ทัง้หมด  อย่างไรกต็ามการใชว้ธิกีารน้ีจะประสบผลส าเรจ็มากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่
กบักระบวนการจดัหาและคดัเลอืกซอฟตแ์วรข์ององคก์ร   

บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงใหเ้หน็กรณีศกึษาตวัอยา่งของกระบวนการจดัหาระบบ Enterprise Content 
Management (ECM) ทีป่ระสบผลส าเรจ็ของบรษิทั สโตน แอปเป้ิล คอนซลัติง้ จ ากดั  ในการน าระบบ Alfresco ทีเ่ป็น
เวบ็แอปพลเิคชนั ซึง่ไดม้าจากกระบวนการคดัเลอืกดว้ยวธิกีารใหค้ะแนนถ่วงน ้าหนกั (Weight score) มาปรบัใชก้บั
การจดัการเอกสาร การควบคุมเอกสาร การแกปั้ญหาเรื่องเอกสารสญูหาย และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้น
การจดัการเอกสารของแผนกโครงการของบรษิทั เพื่อเป็นการน าร่องในการปรบัใชร้ะบบ Alfresco กบัแผนกอื่นๆ ใน
บรษิทัต่อไป   

ในการปรบัใชร้ะบบ Alfresco ใหเ้กดิผล บรษิทัจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงขอ้ก าหนดของระบบ Alfresco ในฟังกช์นัต่างๆ 
ไดแ้ก่ ฟังกช์นั Select Content Type  ฟังกช์นั Manage Content Version และฟังกช์นั Search Content  รวมทัง้
พฒันาฟังก์ชนัการจดัท ารายงานขึน้ใหม่ เพื่อใหส้ามารถท าตามขอ้ก าหนดความตอ้งการของผูใ้ช้งานไดอ้ยา่งครบถว้น  
โดยในการพฒันาฟังกช์นัใหมเ่หล่าน้ี  ตอ้งตดิตัง้สว่นเสรมิ Alfresco Audit Share ส าหรบับนัทกึกจิกรรมของผูใ้ชง้านลง
ฐานขอ้มลู PostgreSQL ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีต่ดิตัง้มาพรอ้มกบัระบบ Alfresco และใช ้JasperReports เป็นเครื่องมอื
ส าหรบัจดัท ารายงาน 

ผลของการใชแ้บบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศของ Delone & McLean ทฤษฏ ีTAM และทฤษฏ ีTRA 
เป็นกรอบแนวคดิในการประเมนิความส าเรจ็ของการปรบัใชร้ะบบ Alfresco ส าหรบัโครงการน าร่องน้ี พบว่า ผูใ้ชส้ว่น
ใหญ่ 9 ใน 10 คนในแผนกโครงการมคีวามตัง้ใจใชร้ะบบ Alfresco โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจดงักล่าวไดแ้ก่ 
คุณภาพของระบบดา้นการเขา้ถงึฟังกช์นัต่างๆ ของระบบและระยะเวลาในการตอบสนองทีร่วดเรว็ของระบบ คุณภาพ
ของสารสนเทศในระบบทัง้ดา้นความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูเอกสารทีจ่ดัเกบ็ในระบบ และทศันคตขิองผูใ้ชท้ี่มี
ต่อระบบ alfresco วา่เป็นโปรแกรมทีน่่าใช ้ ซึง่เป็นผลมาจากการรบัรูใ้นความงา่ยของระบบ และการรบัรูถ้งึประโยชน์
ของระบบทีช่ว่ยแกปั้ญหาการสญูหายของเอกสาร และชว่ยใหก้ารท างานดา้นการจดัเอกสารดขีึน้ เรว็ขึน้ และสะดวกขึน้ 
 
ค าส าคญั: ระบบจดัการเอกสารในองคก์ร  เวบ็แอปพลเิคชนั  กระบวนการคดัเลอืกซอฟตแ์วร ์
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Abstract 

 Many organizations prefer to acquire information system by implementing software package because 
they can save more time and cost than building the whole system. However, the success of the method 
depends on the acquiring and selecting process.  

This article aims to provide an example case study of successfully implementing the Enterprise content 
management (ECM) in the project department of Stone-Apple Consulting Co., Ltd., Bangkok, Thailand. The 
pilot program to implement ECM was intended to efficiently manage and control documents, solving problems 
such as lost documents and improving company work processes. 

Web-based application named Alfresco was selected by the weighted score method. To implement 
Alfresco, some functions needed to be modified, such as select content type, manage content version and 
search content, and also develop report function, which is not provided. To develop the report function, 
Alfresco Audit Share had to be installed to record user activity in the database and use JasperReports 
Library to generate reports. 

The DeLone-McLean model of information system success, the technology acceptance model (TAM) and 
the theory of reasoned action (TRA) were applied as frameworks to analyze results of Alfresco 
implementation. These results showed that 9 out of 10 project department employees intended to use 
Alfresco in future because of qualities in system response time and ability to access different functions, data 
accuracy and completeness of documentation, and user attitudes about Alfresco in system attractiveness. 
This was affected by perceived ease of use and usefulness in recovering lost documents and efficiently 
managing others. 
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1.  บทน า 
บรษิทั สโตน แอปเป้ิล คอนซลัติ้ง จ ากดั เป็นบรษิัทพฒันาระบบและน าระบบสารสนเทศเขา้ไปช่วยแก้ไขปัญหา

และตอบโจทยท์างธุรกจิใหก้บัลูกคา้ ภายหลงัจากทีอ่งค์กรไดก้่อตัง้และด าเนินการมาไดเ้ป็นเวลา 6 ปี นับตัง้แต่ก่อตัง้
ขึน้เมื่อปี 2551 องคก์รเริม่ประสบกบัปัญหาในการจดัการเอกสารภายในองคก์ร เพราะองคก์รมเีอกสารเป็นจ านวนมาก 
เฉพาะเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาโครงการของแผนกโครงการที่ยงัไม่รวมถงึเอกสารของแผนกอื่นๆ โดยเฉลีย่แลว้ 1 
โครงการจะมเีอกสารประมาณ 460 หน้า ที่แยกออกเป็นเอกสารประเภทต่างๆ 10 ประเภทภายในโครงการแต่ละ
โครงการ และโดยเฉลี่ยใน 1 ปีบรษิทัจะมโีครงการประมาณ  20 โครงการ ท าให้ภายใน 1 ปีองค์กรมเีอกสารที่ต้อง
จดัเกบ็มากถงึ 9,200 หน้า ทีป่ระกอบดว้ยเอกสารประเภทต่างๆเกี่ยวกบัโครงการทัง้หมดอยู่หลายฉบบัดว้ยกนั จงึท า
ใหเ้ปลอืงพืน้ที่ในการจดัเกบ็เอกสารขององค์กรเป็นอย่างมาก มกีารสูญหายของเอกสาร เช่น ในอดตีเอกสารจ านวน
หนึ่งขององคก์รตดิไปพรอ้มกบัพนกังานทีล่าออก รวมถงึมปัีญหาในการคน้หาเอกสาร แมว้า่ในปัจจุบนัองคก์รจะมพีืน้ที่
จดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลาง (Drive: Z)  แต่การทีผู่ใ้ชง้านสามารถตัง้ชื่อไฟลไ์ดอ้ยา่งอสิระไมเ่ป็นรปูแบบเดยีวกนั 
ท าให้การค้นหาไฟล์เสยีเวลาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีองค์กรจงึมคีวามต้องการน าซอฟต์แวร์ประเภทระบบจดัการ
เอกสารภายในองคก์ร (Enterprise Content Management หรอื ECM) มาใชเ้พื่อช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว โดยองคก์ร
ตอ้งการทีจ่ะน ารอ่งการใชง้านในแผนกพฒันาโครงการ (Project) ก่อน ถา้ประสบความส าเรจ็จงึขยายไปใชก้บัสว่นงาน
อื่นๆ ของบรษิทัต่อไป 

 
2.  ขอบเขตการท างานโดยรวมของระบบ 

ระบบจดัการเอกสารภายในองคก์ร (Enterprise Content Management หรอื ECM) ทีจ่ดัหาเป็นระบบทีค่รอบคลุม
การท างานเริม่ตัง้แต่การน าเอกสารเขา้ไปจดัเกบ็ในระบบแยกตามประเภทของเอกสาร โดยสามารถน าเอกสารเขา้ไป
จดัเกบ็ไดท้ัง้ในรปูแบบของขัน้ตอนการท างาน (workflow) และในรปูแบบของโครงสรา้งโฟลเดอร ์(Folder Structure) 
การจดัการสทิธิใ์นการเขา้ถึงขอ้มูลในเอกสารของผู้ใช้งานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในแผนกขาย (Sales) แผนกสนับสนุน
(Support) และทมีพฒันาระบบ (Project team) วา่จะมสีทิธิจ์ดัการกบัเอกสารในระดบัใด เช่น อ่านไดอ้ยา่งเดยีว (Read 
only) หรืออ่านและเขียนได้เท่านัน้ (Read and Write) หรือทัง้อ่านทัง้เชียนและลบได้ (Read Write and Delete)     
เป็นตน้ การคน้หาและเรยีกดเูอกสาร การแกไ้ขปรบัปรุงเอกสาร จนกระทัง่ถงึการควบคุม Version ของเอกสารทีม่กีาร
แกไ้ขปรบัปรงุ (Update)  
 
3.  การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 
 ก่อนการคดัเลอืกระบบ ECM ทมีจดัหาไดว้เิคราะหห์าความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีาร
สมัภาษณ์ผู้ใช้งานหลกัของระบบ ECM ในโครงการน าร่องน้ี  ซึ่งได้แก่หวัหน้าแผนกโครงการ และผู้ใช้ในทมีพฒันา
ระบบโดยเลอืกสมัภาษณ์ผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การท างานดา้นการพฒันาระบบในหลายโครงการ (projects) และเคยใช้
งานระบบ ECM มาแลว้ จากนัน้น ามาวเิคราะหโ์ดยจดัท าเป็นตวัแบบระบบ (System model) ดว้ย Use case diagram 
ทีแ่สดงถงึฟังกช์นัการท างานต่างๆ ของระบบ ประกอบกบัการท าค าอธบิายการท างานในแต่ละฟังกช์นัทีป่รากฏใน Use 
case diagram ส าหรบัเหตุการณ์ต่างๆ (Scenarios) ให้ผูใ้ชไ้ด้สอบทานและยนืยนัถงึความถูกต้องของความต้องการ
ของผูใ้ชว้่าต้องการใหร้ะบบท าอะไรไดบ้้าง ซึ่งผลที่ได้จากการยนืยนัของผู้ใช้น ามาสรุปเป็นขอ้ก าหนดความต้องการ
ดา้นหน้าทีง่าน (Functional requirements) ของระบบ ECM ทีจ่ดัหาวา่ตอ้งมฟัีงกช์นังานหรอืความสามารถที่รองรบั
การท างานต่างๆ ไดด้งัแสดงในตารางที ่1 และขอ้ก าหนดความตอ้งการดา้นเทคนิค (Technical requirements) ทีร่ะบบ 
ECM ทีจ่ดัหาตอ้งมดีงัแสดงในตารางที่ 3 รวมทัง้ขอ้ก าหนดความตอ้งการทัว่ไปในดา้นอื่นๆ (General requirements) 
ดงัแสดงในตารางที ่4  
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ตารางที ่1 ฟังกช์นังานหรอืความสามารถของระบบ ECM ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 
ฟังกช์นังาน ข้อก าหนดความต้องการในแต่ละฟังกช์นังาน 

Accept Site Collaboration Member สามารถตอบรบัค าเชญิเขา้รว่มการเป็นสมาชกิของ Site ได ้
Check-In Content สามารถน าเอกสารหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ เข้าจัดเก็บในระบบได้ โดย

เอกสารและไฟลต์่างๆทีจ่ดัเกบ็ ตอ้งสามารถตัง้ชื่อไดใ้นฟอรแ์มตดงัน้ี  
<ชื่อโครงการ>-<ชื่อเอกสาร>.(Type of file) 

Check-Out Content สามารถน าเอกสารหรอืไฟลป์ระเภทอื่นๆ ออกจากระบบเพือ่ท าการแกไ้ข 
ได ้โดยเอกสารทีน่ าออกมาแกไ้ขตอ้งถกูลอ็ก (Lock) เพือ่ไมใ่หผู้ใ้ชร้ายอื่น
แกไ้ขไดจ้นกวา่จะน าเอกสารนัน้กลบัเขา้ระบบอกีครัง้ ภายหลงัจากการ
แกไ้ขเสรจ็ 

Manage Collaboration Site สามารถจดัการพืน้ทีส่ าหรบัแบ่งปันเอกสารทีใ่ชใ้นการท างานรว่มกนั
ระหวา่งผูใ้ชก้ลุม่ต่างๆได ้เชน่ แบง่ตามกลุม่โครงการ (Group Project) หรอื 
หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร(Department) เป็นตน้ 

Manage Content Management Rules สามารถก าหนดกฎเกณฑห์รอืสรา้งเงือ่นไขในการจดัการและจดัเกบ็เอกสาร
ใหเ้ป็นแบบอตัโนมตั ิ(Auto) ได ้เชน่ ถา้เอกสารขึน้ตน้ดว้ย A ใหไ้ปจดัเกบ็
ในโฟลเดอร ์A เป็นตน้ 

Manage Content Permission สามารถก าหนดและควบคุมสทิธิก์ารใชง้านและเรยีกดเูอกสารหรอืไฟล์
ประเภทอื่นๆ ของผูใ้ชง้านได ้

Manage Content Properties สามารถระบุหรอืเพิม่และแกไ้ขขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ ของเอกสารได ้เชน่ 
ชื่อโครงการ หวัหน้าโครงการ วนัทีเ่ริม่ท าโครงการ และวนัทีโ่ครงการแลว้
เสรจ็ เป็นตน้ 

Manage Content Tags สามารถตดิป้าย (Tag) ใหก้บัเอกสารเพื่อสือ่วา่ เอกสารทีจ่ดัเกบ็ในระบบ
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใดบา้ง โดยแต่ละเอกสารตอ้งสามารถตดิป้ายไดม้ากกวา่ 
10 ป้าย  

Manage Folder Permission สามารถก าหนดและควบคุมสทิธิก์ารเขา้ถงึและใชง้านโฟลเดอรใ์นระบบที่
จดัเกบ็เอกสารต่างๆ ได ้

Manage Folder Structure: สามารถจดัการโครงสรา้งของโฟลเดอรส์ าหรบัจดัเกบ็เอกสาร ใหม้รีปูแบบ
เหมอืนกบัการจดัการโครงสรา้งของโฟลเดอรบ์นระบบปฏบิตักิารวนิโดวไ์ด ้  

Manage Site Collaboration Member สามารถเพิม่หรอืเชญิสมาชกิรายใหมเ่ขา้มาใชง้านภายใน Collaboration 
Site ได ้และลบผูใ้ชง้านออกจาก Site ได ้

Manage User สามารถเพิม่/แกไ้ข/ลบ ขอ้มลูผูใ้ชง้านในระบบได ้
Search Content สามารถคน้หาเอกสารจากชื่อของเอกสาร หรอืป้าย (Tag) ของเอกสารได ้

โดยผลการคน้หาจะขึน้อยูก่บัสทิธิข์องผูใ้ชง้าน 
Select Content Type สามารถเลอืกประเภทของเอกสารทีจ่ะจดัเกบ็เขา้สูร่ะบบได ้เชน่ เอกสาร 

proposal, Technical Specification หรอื Design document เป็นตน้ 
Update Document Version สามารถก าหนดและควบคุมเวอรช์ัน่ (Version) ของเอกสารได ้
View Content สามารถแสดงเน้ือหาของเอกสารได ้
View Report สามารถเรยีกดรูายงานต่างๆ ในตารางที ่2 ได ้ 
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ตารางที ่2 รายงานต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการจากระบบ ECM ทีจ่ดัหา 
รายงาน วตัถปุระสงค ์

รายงานการเขา้ใชร้ะบบของ
พนกังาน (User Access 
Report) 

เพือ่ใชป้ระเมนิความคุม้คา่ของระบบ ECM เมือ่เทยีบกบัจ านวนของผูท้ีใ่ชง้านระบบจรงิๆ 
โดยเน้ือหาในรายงานแสดงใหเ้หน็ถงึจ านวนผูใ้ชร้ะบบในชว่งเวลาต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการดู
ขอ้มลู 

รายงานการเรยีกดเูอกสาร 
(Document View Report) 

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบการเรยีกดเูอกสารของผูใ้ชง้านวา่ถกูตอ้งตรงตามสทิธิก์ารเรยีกดู
เอกสารหรอืไม ่โดยเน้ือหาในรายงานแสดงใหเ้หน็ถงึ รายชื่อผูใ้ชท้ีเ่รยีกดเูอกสาร และ
จ านวนครัง้ทีเ่รยีกดเูอกสารต่างๆ ในแต่ละรายการ ส าหรบัชว่งเวลาต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการดู
ขอ้มลู 

รายงานสรุปรายการของ
เอกสาร (Summarize 
Document Report) 

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบความครบถว้นของประเภทเอกสารในแต่ละโครงการ โดยผูใ้ช้
สามารถเลอืกระบุโครงการทีต่อ้งการตรวจสอบได ้ซึง่เน้ือหาในรายงานน้ีประกอบดว้ย  
ชื่อโครงการ รายการเอกสารต่างๆ ของโครงการ ชื่อผู ้Check-In เอกสาร และเวอรช์ัน่
ของเอกสารเหล่านัน้  

รายงานสรุปการน าเขา้
เอกสาร (Check-In 
Document Report) 

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบการน าเขา้เอกสารของผูใ้ชง้านวา่ถกูตอ้งตรงตามสทิธิก์ารน าเขา้
เอกสารหรอืไม ่โดยเน้ือหาในรายงานแสดงใหเ้หน็วา่ ในชว่งเวลาต่างๆ แต่ละโครงการ   
มเีอกสารชื่ออะไรบา้งทีม่กีาร Check-In ใครเป็นผู ้Check-In และเอกสารที ่Check-In นัน้
เป็นเวอรช์ัน่ใด 

รายงานสรุปการน าเอกสาร
ออก (Document 
Download Report) 

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบการน าเอกสารออกของผูใ้ชง้านวา่ถกูตอ้งตรงตามสทิธิก์ารน า
เอกสารออกหรอืไม ่โดยเน้ือหาในรายงานแสดงใหเ้หน็วา่ ในชว่งเวลาต่างๆ แต่ละ
โครงการ มเีอกสารชื่ออะไร เวอรช์ัน่ใดบา้งทีม่กีาร Check-Out ออกไป ใครเป็นผู ้Check-
Out และจ านวนวนัทีม่กีาร Check-Out เอกสารออกไปเพือ่ใชง้านนัน้กีว่นั 

 
ตารางที ่3 ขอ้ก าหนดความตอ้งการดา้นเทคนิค(Technical requirements) ทีร่ะบบ ECM ทีจ่ดัหาตอ้งม ี

ความตอ้งการดา้นเทคนิค ค าอธบิาย 
User Friendly  ตอ้งงา่ยต่อการใชง้าน โดยที่ผูใ้ชง้านสามารถเรยีนรูก้ารใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย

ตนเอง ภายใน 3 วนัโดยไมม่คีูม่อืการใชง้าน 
 ตอ้งสามารถใชเ้วลาในการเรยีกดเูอกสารไดไ้มเ่กนิ 3 วนิาท ี

Language ตอ้งสามารถโปรแกรมและรองรบัการปรบัปรงุโปรแกรมดว้ยภาษา JAVA  
Deployment Environment  
- Server side 

 Windows 64 bits 

 
 
รองรบัการท างานในระบบปฏบิตักิารในสถาปัตยกรรมแบบ 64 bits 

 RAM  ตอ้งสามารถท างานไดด้ ีในสภาพแวดลอ้มทีม่ ีRAM ไมเ่กนิ 8 GB เพราะเครื่อง Server 
ทีใ่ชต้ดิตัง้ระบบม ีRAM 8 GB 

- Client side สามารถใชง้านผ่าน Web Browser Internet Explorer Version 8 ขึน้ไปเพราะเป็น 
Web Browser version ต ่าสดุทีม่กีารใชง้านอยูใ่นบรษิทั 

Maintenance บ ารงุรกัษาไดง้า่ย เพราะไมม่บีุคลากรประจ าในการดแูลรกัษาระบบ 
Security มรีะบบจดัการผูใ้ชท้ีใ่หผู้ด้แูลระบบสามารถก าหนดบทบาทและสทิธิก์ารเขา้ใชง้านระบบ

ใหก้บัผูใ้ชง้านได ้
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ตารางที ่4 ขอ้ก าหนดความตอ้งการทัว่ไปในดา้นอื่นๆ (General requirements) ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 
ความต้องการทัว่ไปในด้าน

อ่ืนๆ 
ค าอธิบาย 

Vendor ม ี Vendor ในประเทศไทยทีส่ามารถบ ารุงรกัษาระบบได้ เพื่อป้องกนัการผกูขาด
ของ Vendor ทีพ่ฒันาระบบ 

Cost ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในดา้นซอฟตแ์วรส์ าหรบัระบบ ECM ทีจ่ดัหา  
Length of time to implement   ใชเ้วลาในการปรบัใชร้ะบบ ECM ใหเ้กดิผล ( Implement) ไดภ้ายใน 6 เดอืน 

 
4.  ขัน้ตอนและวิธีการจดัหาท่ีใช้ 

ภายหลงัจากทีท่มีจดัหาสอบทานขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบทีจ่ดัท าขึน้ดงักล่าวขา้งตน้กบัผูใ้ชง้านดว้ยการให้
ผูใ้ชง้านยนืยนัหรอืแกไ้ขใหเ้ขา้ใจตรงกนัแลว้  จงึไดด้ าเนินการคดัเลอืกระบบ ECM โดยใชข้ ัน้ตอนในการจดัหาดงัน้ี 

1. ศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบัซอฟต์แวร์ ECM โดยสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสบการณ์การใชง้านระบบ 
ECM จากผูใ้ชง้านหลกัทีใ่หส้มัภาษณ์เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบ สบืคน้ขอ้มลูในเวบ็ไซต์ต่างๆ เช่น การ
จดัล าดบัความสามารถของซอฟตแ์วร ์ECM ต่างๆ ทีเ่ป็นผลส ารวจของ Gartner ในปี 2014 และ 2015 บทความการ
จดัล าดบัซอฟตแ์วร ์ECM ทีด่ทีีส่ดุของแหล่งอื่นๆ และกรณีศกึษาเกีย่วกบั ECM รวมทัง้เวบ็ไซตข์องซอฟตแ์วร์ ECM 
ต่างๆ ทีถู่กจดัอยูใ่นล าดบัตน้ๆ ในผลส ารวจของ Gartner ดงักล่าว ประกอบกบัประสบการณ์ในการพฒันาระบบ ECM 
ของสมาชกิภายในทมีงานเอง ท าใหไ้ดซ้อฟตแ์วร์ ECM 3 ระบบเพื่อท าการคดัเลอืก สองระบบไดแ้ก่ Nuxeo และ 
Alfresco ซึง่เป็นซอฟตแ์วรโ์อเพน่ซอรส์ (open source) ทีถู่กจดัอยูใ่น Magic Quadrant ของ Gartner โดย Alfresco 
เป็นระบบ ECM Open-Source เพยีงรายเดยีวทีอ่ยูใ่น Magic Quadrant ของ Gartner ทัง้ในปี 2014 และปี 2015 สว่น 
Nuxeo เป็นระบบ ECM Open-Source ทีจ่ดัอยูใ่น Magic Quadrant ของ Gartner ปี 2014 ส าหรบัซอฟตแ์วร ์ ECM 
อกีระบบไดแ้ก่ Documentum  ซึง่จดัเป็น Proprietary software ที ่Gartner จดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูน้ า ใน Magic Quadrant 
ทัง้ในปี 2014 และปี 2015 

2. ดาวน์โหลดและตดิตัง้ซอฟต์แวรท์ัง้สามเพื่อน ามาประเมนิและเปรยีบเทยีบคุณสมบตัแิละความสามารถของ
ซอฟต์แวร์เหล่าน้ีกบัขอ้ก าหนดความต้องการของระบบ (Requirements) ในดา้นต่างๆ ที่ผ่านการยนืยนัจากผูใ้ช้แล้ว  
ทัง้ดา้นฟังกช์นังาน (functional requirements) ดา้นเทคนิค และดา้นทัว่ไปอื่นๆ ทีน่ ามาเป็นเกณฑใ์นการประเมนิดว้ย
วธิกีารหาคะแนนถ่วงน ้าหนกั (Weighted scores) รวมของซอฟตแ์วรแ์ต่ละระบบเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบกนัโดยการหา
คะแนนดงักล่าวมลี าดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

ในขัน้แรกใหน้ ้าหนักความส าคญั (weight) ของขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นทีน่ ามาเป็น
เกณฑ ์ โดยทมีงานใหผู้ใ้ชง้านหลกัแต่ละคนในกลุ่มเดมิทีใ่หส้มัภาษณ์เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบ เป็นผูใ้ห้
น ้าหนักความส าคญักบัขอ้หนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นทีน่ ามาเป็นเกณฑ์  โดยให้น ้าหนัก 5 ถ้าขอ้หนด
ความตอ้งการนัน้มคีวามส าคญัในระดบัสงูสุด และใหน้ ้าหนัก 1 ถา้ขอ้หนดความตอ้งการนัน้มคีวามส าคญัในระดบัต ่า
ที่สุด  จากนัน้จึงน าค่าน ้ าหนักความส าคัญที่ทุกคนให้กับในแต่ละข้อมาหาเป็นค่าเฉลี่ยของน ้ าหนักความส าคัญ 
(Average weight) ของขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นทีน่ ามาเป็นเกณฑ ์ ดงัตวัอยา่งในตารางที ่5 

ขัน้ถดัไปให้คะแนนความสามารถของซอฟต์แวร์แต่ละระบบ  โดยเริม่จากความสามารถด้านฟังก์ชันงาน
ทมีงานไดท้ าการสาธติฟังกช์นัการท างานของซอฟต์แวรแ์ต่ละระบบแลว้ใหผู้ใ้ชง้านหลกัแต่ละคนในกลุ่มเดมิใหค้ะแนน
ความสามารถของซอฟต์แวร์แต่ละระบบในแต่ละข้อ โดยให้คะแนน 5 ถ้าซอฟต์แวร์สามารถท างานได้ตรงตาม
ขอ้ก าหนดความตอ้งการขอ้นัน้มากทีส่ดุ  ใหค้ะแนน 1 ถา้ซอฟตแ์วรส์ามารถท างานตรงตามขอ้ก าหนดความตอ้งการ
ขอ้นัน้ไดน้้อยทีส่ดุ และใหค้ะแนน 0 ถา้ซอฟตแ์วรไ์มร่องรบัการท างานตามขอ้ก าหนดความตอ้งการขอ้นัน้ จากนัน้น า
คะแนนที่ทุกคนให้ในแต่ละขอ้ของซอฟต์แวรแ์ต่ละระบบมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนความสามารถของซอฟต์แวร์แต่ละ
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ระบบในฟังก์ชนัการท างานแต่ละขอ้นัน้ (Average scores) ดงัตวัอย่างในตารางที่ 5 ส าหรบัการใหค้ะแนน
ความสามารถด้านเทคนิค และด้านทัว่ไปอื่นๆ ของซอฟต์แวร์แต่ละระบบท าในท านองเดียวกนักบัการให้คะแนน
ความสามารถดา้นฟังกช์นังานทีก่ลา่วขา้งตน้ 

ขัน้สุดทา้ยจงึเป็นการหาคะแนนถ่วงน ้าหนกัรวมในความสามารถทุกดา้นของซอฟตแ์วรแ์ต่ละระบบ โดยการ
หาคะแนนถ่วงน ้าหนกัของซอฟตแ์วรแ์ต่ละระบบในแต่ละขอ้ก่อน ดว้ยการน าคะแนนความสามารถของซอฟตแ์วรแ์ต่ละ
ระบบในแต่ละขอ้มาถ่วงน ้าหนกั (คณู) ดว้ยค่าเฉลีย่ของน ้าหนกัความส าคญัของขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ทีไ่ด้
จากขัน้ตอนแรก แลว้หาผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนกั (Total weighted score) และเทยีบเป็นเปอรเ์ซนตก์บัคะแนน
ถ่วงน ้าหนกัรวมทัง้หมดถา้ในแต่ละขอ้ไดค้ะแนน 5 (Total maximum weighted score) ส าหรบัความสามารถในแต่ละ
ดา้นของซอฟต์แวรแ์ต่ละระบบ ดงัตวัอย่างในตารางที่ 5 จากนัน้จงึหาผลรวมของเปอรเ์ซน็ต์ดงักล่าวส าหรบั
ความสามารถทัง้สามดา้นของแต่ละระบบ 

3. เลอืกซอฟตแ์วรห์รอืระบบทีม่คีา่ผลรวมของเปอรเ์ซน็ตด์งักล่าวสงูสดุ 
 

ตารางที ่5 ตวัอยา่งวธิกีารหาคะแนนถ่วงน ้าหนกั (Weighted scores) รวมของความสามารถดา้นฟังกช์นัของ 
ซอฟตแ์วรแ์ต่ละระบบ 

Requirements 
Average 
Weight 

Maximum 
Weighted 

Score 

Alfresco Nuxeo Documentum 
Average 

Score 
Weighted

Score 
Average 

Score 
Weighted

Score 
Average 

Score 
Weighted

Score 
Search 
Content 

5 25 4 20 4 20 3 15 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

Total  335 77.50 331.75 66 295 58.50 261.75 
Total (%)  100%  93%  83%  71% 
 
  ผลของการประเมินและการคดัเลือกซอฟตแ์วร ์

จากกระบวนการประเมินและเปรียบเทียบความสามารถและข้อจ ากัดของซอฟต์แวร์ดังกล่าวข้างต้น  
ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดผ้ลรวมเปอรเ์ซน็ต์มากทีส่ดุคอื Alfresco โดยไดเ้ปอรเ์ซนต์มากทีส่ดุในทุกดา้น ทัง้ทางดา้นฟังกช์นัการ
ท างาน ดา้นเทคนิค และดา้นทัว่ไปอื่นๆ ดงันัน้จงึเลอืก Alfresco เพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้กดิผล (Implement) โดยในการ
น า Alfresco มาปรบัใชใ้หเ้กดิผลมทีัง้สว่นทีต่อ้งก าหนดค่า (Configuration) ใหใ้หมจ่ากค่าทีก่ าหนดใหโ้ดยปรยิาย 
(Default) ของซอฟตแ์วร ์ดงัตารางที ่6 สว่นทีต่อ้งปรบัปรุง (Modify) และสว่นทีต่อ้งพฒันาใหม ่(New development) 
ดงัตารางที ่7 
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ตารางที ่6 สว่นทีต่อ้งก าหนดค่าใหใ้หมเ่พิม่เตมิจากคา่ทีก่ าหนดใหโ้ดยปรยิายของซอฟตแ์วร์ 
ฟังกช์นั ค่าท่ีต้องก าหนดเพ่ิม 

Manage Content Management Rules สรา้งกฎการยา้ยเอกสารตามขอ้ตกลงการจดัระเบยีบไฟล์ 
Manage Site Collaboration สรา้ง Site ใหต้รงกบังานของบรษิทั 
Manage Folder Permission ก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึแฟ้มขอ้มลูของผูใ้ชง้าน 
Manage User สรา้งผูใ้ชง้าน 
Manage Folder Structure สรา้งแฟ้มขอ้มลูตามขอ้ตกลงการจดัระเบยีบแฟ้มขอ้มลู 

 
ตารางที ่7 สว่นทีต่อ้งปรบัปรุงและพฒันาใหม ่

ฟังกช์นั ความสามารถของซอฟตแ์วร ์ ปรบัปรงุ/พฒันาเพ่ิมใหม่ 
Manage Content Properties ไมส่ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูคุณสมบตัิ

อื่นๆ (Properties) ของเอกสาร 
นอกจากชื่อเอกสารได ้ 

มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูคุณสมบตัอิื่นๆ ของ
เอกสารไดต้ามความตอ้งการ เชน่ ชื่อ
โครงการ ชื่อลกูคา้ หวัหน้าโครงการ  วนัที่
เริม่โครงการ เป็นตน้  

Search Content สามารถคน้หาเอกสารจากชื่อ
เอกสารและค าคน้ไดเ้ท่านัน้ แต่ไม่
สามารถคน้หาเอกสารตามขอ้มลู
คุณสมบตัอิื่นๆ ของเอกสารได ้

สามารถคน้หาเอกสารตามขอ้มลูคุณสมบตัิ
อื่นๆ ของเอกสารได ้

Select Content Type ไมม่กีารจดัประเภทเอกสารและให้
เลอืกเอกสารจากประเภทตามความ
ตอ้งการได ้

เพิม่ใหส้ามารถจดัประเภทของเอกสารและ
เลอืกเอกสารจากประเภททีต่อ้งการได ้

View Report ไมม่ ี สามารถเรยีกดรูายงานในตารางที ่2 ได ้
 

5.  ขัน้ตอนและกระบวนการท างานเพ่ือปรบัใช้ให้เกิดผล 
ภายหลงัการคดัเลอืกได ้Alfresco แลว้ ทมีงานไดน้ า Alfresco มาปรบัใชใ้หเ้กดิผล โดยเริม่จากการก าหนดค่า

ซอฟตแ์วร ์(Configuration) ดงัตวัอย่างในภาพที่ 1 ปรบัปรุงฟังกช์นัการท างานเดมิ (Modify) ดงัตวัอยา่งในภาพที่ 2 
และพฒันาฟังกช์นัการเรยีกดรูายงานต่างๆ ขึน้ใหม่ ดงัตวัอยา่งรายงานในภาพที่ 3 ในการพฒันาฟังกช์นัสว่นน้ีทมีงาน
ไดเ้ลอืก JasperReports (ซึง่มหีน้าจอดงัตวัอยา่งในภาพที่ 4) เป็นเครื่องมอืส าหรบัจดัท ารายงาน เพราะเครื่องมอื
ดงักล่าวสามารถรองรบัฐานขอ้มลู Postgres ซึง่เป็นฐานขอ้มลูของระบบ Alfresco ได ้รวมถงึเป็นเครื่องมอืฟรแีวรจ์งึไม่
มคี่าใช้จ่ายและเป็นเครื่องมอืที่ทมีพฒันาระบบมคีวามคุ้นเคย จงึท าให้ไม่เสยีเวลาในการท าความเขา้ใจและใช้งาน 
นอกจากน้ียงัตดิตัง้สว่นเสรมิของระบบ Alfresco ชื่อ Audit Share เพิม่ เพื่อท าหน้าทีบ่นัทกึกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
ระบบ (เชน่ Check-In เอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร) ลงในฐานขอ้มลู เพราะโครงสรา้งฐานขอ้มลูเดมิของระบบ Alfresco 
ไมไ่ดบ้นัทกึกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไวใ้นระบบ  

เมื่อตัง้ค่า เพิม่เตมิ และปรบัปรุงจนได ้Alfresco เวอรช์ัน่ใหมท่ีเ่หมาะสมกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการของผูใ้ชแ้ลว้
ทมีงานจงึจดัท าคู่มอืการใชง้านระบบ และตดิตัง้ Alfresco เวอรช์ัน่ใหม่น้ีเพื่อใหผู้ใ้ชง้านทัง้แผนกพฒันาโครงการทีใ่ช้
เป็นโครงการน ารอ่งจ านวน 10 คนไดท้ดลองใชง้านประมาณ 4 สปัดาห ์ก่อนทีจ่ะเขา้ไปประเมนิผลและสรุปผลการปรบั
ใชร้ะบบอยา่งเป็นทางการ ซึง่ในระหวา่งสีส่ปัดาหท์ีใ่หผู้ใ้ชไ้ดท้ดสอบประสทิธภิาพและความสามารถของระบบ ทมีงาน
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านแสดงความคดิเหน็ที่มตี่อระบบเป็นระยะๆ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาปรบัปรุงระบบในระหว่าง
การปรบัใช ้
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ภาพที ่1 ตวัอยา่งการก าหนดคา่เพือ่ใหร้ะบบเปลีย่นประเภทเอกสารใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

 
ภาพที ่2 ตวัอยา่งการปรบัปรงุหน้าจอการคน้หาเอกสารตามขอ้มลูของไฟล์ (Properties) 

 

 
ภาพที ่3 ตวัอยา่งรายงานทีไ่ดพ้ฒันาเพิม่เตมิ 
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ภาพที ่4 ตวัอยา่งหน้าจอของ JasperReports 

 
6.  ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จริงจากการปรบัใช้ซอฟตแ์วร ์

เมื่อผ่านพน้ระยะเวลา 4 สปัดาหข์องการทดลองใชง้านระบบดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏวา่มผีูใ้ชเ้พยีง 5 คนเท่านัน้ที่
ไดท้ดลองใชง้านจรงิ ทมีงานจงึท าการสาธติการใชง้านระบบใหก้บัผูท้ีไ่ม่มโีอกาสใชง้านระบบจรงิในระยะเวลาดงักล่าว 
โดยสาธติการใชง้านระบบ Alfresco ตามขอ้ก าหนดความตอ้งการดา้นฟังกช์นั เพื่อเกบ็ขอ้มลูการใชง้านจากผูใ้ชแ้ละน า
ขอ้มลูดงักล่าวมาประเมนิผลการปรบัใชซ้อฟต์แวร์ โดยการเกบ็ขอ้มลูใชว้ธิกีารถามค าถามกบัผูใ้ชง้านทุกคนในแผนก
ดว้ยแบบสอบถามปลายเปิด (ดงัตวัอยา่งค าถามในตารางที่ 8) เพื่อใหผู้ใ้ชง้านระบบสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่ง
เตม็ที ่และใหค้ าตอบทีช่ดัเจนตรงกบัความคดิของผูใ้ชง้านระบบมากทีส่ดุ ซึง่ค าถามเหล่าน้ีเป็นค าถามเกีย่วกบัคุณภาพ
ของขอ้มลู (Information quality) คุณภาพของระบบ (System quality) การรบัรูข้องผูใ้ชถ้งึความงา่ยในการใชง้านระบบ 
(Perceived ease of use) และประโยชน์ที่จะไดร้บัจากการใชง้านระบบ (Perceived usefulness) ทศันคตขิองผูใ้ชท้ีม่ ี
ต่อระบบ (Attitude toward the system) และความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านระบบ ( Intention to use the system) ซึง่ทมีงานได้
แนวทางมาจากทฤษฏกีารกระท าทีม่เีหตุผล (Theory of Reasoned Action หรอื TRA) ของ Fishbein and         
Ajzen (1975) ทฤษฏกีารยอมรบัเทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model หรอื TAM) ของ Davis (1989) และ
กรอบแนวคดิความส าเรจ็/ลม้เหลวของระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (2003) ทีท่มีงานจะน ามาใชเ้ป็น
กรอบส าหรบัประเมนิผลความส าเรจ็/ลม้เหลวและการยอมรบัการใชง้านระบบน้ีต่อไป  

 
ตารางที ่8 ค าถามทีใ่ชเ้พือ่สอบถามความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านระบบ 

ขอ้ ค าถาม 
1. ทา่นคดิวา่ระบบ Alfresco สามารถเกบ็รกัษาขอ้มลูไดถ้กูตอ้งและครบถว้นหรอืไม่ 
2. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ระบบ Alfresco รวดเรว็หรอืไม ่
3. ทา่นสามารถเขา้ใชง้านระบบ Alfresco ไดเ้มือ่มคีวามตอ้งการใชง้านหรอืไม ่
4. ทา่นคดิวา่จะใชง้านระบบ Alfresco ต่อไปหรอืไมแ่ละเมื่อใด 
5. ทา่นคดิวา่ระบบ Alfresco มปีระโยชน์ต่อตวัทา่นเองและองคก์รหรอืไมอ่ยา่งไร 
6. ทา่นประสบปัญหาการใชง้านระบบ Alfresco หรอืไมอ่ยา่งไร   
7. ทา่นพงึพอใจในฟังกช์นัใดของระบบ Alfresco มากทีส่ดุ เพราะอะไร 
8. ทา่นมคี าแนะน าส าหรบัการใชง้านระบบ Alfresco หรอืไม ่  
9. ทา่นมคีวามรูส้กึอยา่งไรหลงัจากไดใ้ชง้านระบบ Alfresco 
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7.  บทวิเคราะหค์วามส าเรจ็/ล้มเหลวของการปรบัใช้ให้เกิดผล 
 ในการประเมินผลการปรับใช้ระบบ Alfresco นอกจากทีมงานจะใช้ทฤษฏี TRA, TAM และกรอบแนวคิด

ความส าเรจ็/ลม้เหลวของระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (2003) แลว้ ยงัใชง้านวจิยัต่างๆ ทีส่นบัสนุน
ทฤษฎแีละกรอบแนวคดิดงักล่าว (Almutairi and Subramanian 2005; Gong, Xu and Yu, 2004; Nelson, Todd and 
Wixom, 2005;  Rai, Lang, Welker, 2002; Ryan & Deci, 2000; Van Der Heijden and Sørensen, 2003; Wang 
and Strong, 1996; Wang, 2008) มาสรา้งเป็นตวัแบบ (Models) ส าหรบัการวเิคราะห์ แต่เน่ืองจากระยะเวลาทีใ่ห้
ผูใ้ชง้านไดท้ดลองใชง้านระบบจรงิมรีะยะเวลาเพยีง 4 สปัดาห ์ และในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาทีผู่ใ้ชร้ะบบ
อยู่ระหว่างการพฒันาและทดสอบโปรแกรมให้กบัลูกค้า จงึไม่มงีานในส่วนที่เกี่ยวกบัการจดัการเอกสารที่ต้องน าเขา้
ระบบ Alfresco การวเิคราะหค์วามส าเรจ็ของการปรบัใชร้ะบบ Alfresco จากพฤตกิรรมการใชง้านระบบจรงิ (use) ของ
ผูใ้ชต้ามทฤษฏ ีTRA, TAM และกรอบแนวคดิของ DeLone and McLean ทีว่ดัจากการใชง้านระบบเป็นประจ าอยา่ง
ต่อเน่ือง จ านวนหรอืความถี่ในการใชง้านระบบ ระยะเวลาในการใชร้ะบบของผูใ้ช ้และจ านวนผูท้ีเ่ขา้ใชร้ะบบ  (DeLone 
and McLean, 2003; Almutairi and Subramanian 2005)  จงึอาจท าใหผ้ลการวเิคราะหม์คีวามคลาดเคลื่อน ดงันัน้การ
วเิคราะหค์วามส าเรจ็ของการปรบัใชแ้ละยอมรบัระบบ Alfresco จงึประเมนิจากความตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบ Alfresco ของ
ผูใ้ช ้ แทนการวดัจากพฤตกิรรมการใช้งานระบบจรงิ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฏ ีTRA, TAM  และงานวจิยัหลายงานที่
ชีใ้หเ้หน็วา่ ความตัง้ใจใชร้ะบบเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชง้านระบบจรงิ (Davis, 1989; Wang, 2008)  
ท าใหไ้ดต้วัแบบส าหรบัเป็นกรอบวเิคราะหค์วามส าเรจ็ของการปรบัใชแ้ละการยอมรบัระบบ Alfresco ดงัภาพที ่5 ซีง่จะ
เหน็วา่คุณภาพของสารสนเทศและคุณภาพของระบบ  การรบัรูข้องผูใ้ชถ้งึความงา่ยในการใชง้านระบบและการรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชง้านระบบ เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านระบบ โดยการรบัรูข้องผูใ้ชถ้งึความ
งา่ยในการใชง้านระบบและการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชง้านระบบจะสง่ผลต่อความตั ้งใจทีจ่ะใชง้านระบบ  
ผา่นทศันคตขิองผูใ้ชท้ีม่ตี่อระบบ 

 

 
ภาพที ่5 กรอบแนวคดิและทฤษฎทีีน่ ามาวเิคราะหค์วามส าเรจ็และการยอมรบั 
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เมื่อทมีงานน าความคดิเหน็จากผูใ้ชง้านจ านวน 10 คนทีไ่ดจ้ากการตอบค าถามปลายเปิด (ดงัตวัอยา่งในตารางที ่
8) มาท าการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content analysis) โดยการพจิารณาความสอดคลอ้งของค าทีต่รงกนัระหวา่งค าทีป่รากฏ
ในความคดิเหน็เหล่านัน้กบัค าทีป่รากฏในนิยามของปัจจยัต่างๆ ทีป่รากฏในทฤษฎ ีTRA, TAM และกรอบแนวคดิของ 
DeLone and McLean (2003) รวมทัง้งานวจิยัต่างๆ ทีก่ลา่วขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัภาพที ่6 โดย 9 จาก 10 คนของ
ผูใ้ชง้านทัง้หมดของแผนกโครงการ ซึง่รวมทัง้ผูใ้ชง้าน 5 คนทีไ่ดท้ดลองใชง้านระบบ Alfresco จรงิๆ และผูใ้ชง้าน 5 
คนทีไ่ดด้ทูมีงานสาธติการใชง้านระบบ Alfresco ตามขอ้ก าหนดความตอ้งการ มคีวามตัง้ใจจะใชง้านระบบ Alfresco ใน
อนาคต เพราะผูใ้ชง้านมทีศันคตทิีด่ตี่อระบบจากการทีผู่ใ้ชร้บัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านระบบเพื่อคน้หาเอกสาร และ
จากการรบัรูว้า่ระบบมปีระโยชน์ในการจดัการควบคุมเอกสารไดด้ขีึน้ เรว็ขึน้ ถูกตอ้งมากขึน้ สามารถแบ่งปันเอกสารได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล และสามารถแกปั้ญหาเรื่องเอกสารสญูหายได้ ประกอบกบัคุณภาพของระบบที่
ใชง้านงา่ย สามารถตอบสนองต่อการใชง้านทีร่วดเรว็ และคุณภาพของสารสนเทศจากระบบทีม่คีวามครบถว้นถูกตอ้ง  
แมว้า่ในประเดน็ของคุณภาพของสารสนเทศจะยงัมผีูใ้ชง้านบางคนที่มคีวามกงัวลอยูบ่า้งในเรื่องความถูกตอ้งครบถว้น
ของขอ้มลูน าเขา้ทีร่ะบบจะน ามาผลติเป็นสารสนเทศของระบบ  

 

 
ภาพที ่6 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้านระบบของผูท้ีด่กูารสาธติระบบ 

 
8.  สรปุ 

จากกระบวนการจดัหาและคดัเลอืกซอฟต์แวร์ใหก้บัแผนกโครงการของบรษิทัสโตน แอปเป้ิล คอนซลัติ้ง จ ากดัที่
เริม่จากการก าหนดขอบเขตการท างานทีช่ดัเจนของระบบ ECM ทีต่อ้งการจดัหา  การหาขอ้ก าหนดความตอ้งการอยา่ง
ละเอยีดในทุกมติทิัง้ดา้นฟังกช์นั ดา้นเทคนิค  และดา้นทัว่ไปอื่นๆ จากผูใ้ชง้านหลกัของระบบ ECM ดว้ยการสมัภาษณ์
และใหผู้ใ้ชย้นืยนัขอ้ก าหนดความตอ้งการเหลา่นัน้ก่อนการน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการคดัเลอืกซอฟตแ์วร์ และวธิกีาร
คดัเลอืกซอฟต์แวรด์ว้ยการพจิารณาซอฟต์แวรท์ีม่คีะแนนถ่วงน ้าหนักรวมสงูสุด โดยการใหผู้ใ้ชง้านหลกัเดมิเข้ามามี
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สว่นรว่มในขัน้ตอนการคดัเลือก โดยเฉพาะในการใหน้ ้าหนกัความส าคญัของขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละ
ดา้นทีน่ ามาเป็นเกณฑ์ในการคดัเลอืกซอฟต์แวร์ และการใหค้ะแนนความสามารถของซอฟต์แวรแ์ต่ละระบบส าหรบั
ขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นเหล่านัน้ จงึท าใหไ้ดร้ะบบ Alfresco ทีม่ฟัีงกช์นัและคุณสมบตัติ่างๆ ทีท่ า
ใหผู้ใ้ช้งานรบัรูไ้ดถ้งึความง่ายในการใชง้านและประโยชน์ของการใชง้านระบบน้ี และเป็นระบบที่มคีุณภาพใหก้าร
ตอบสนองทีร่วดเรว็ ใหส้ารสนเทศทีม่คีุณภาพกบัผูใ้ช้งาน มาปรบัใชใ้นโครงการน ารอ่งน้ีอยา่งประสบความส าเรจ็และ
เป็นทีย่อมรบัของผูใ้ชง้านในแผนกโครงการของบรษิทั โดยผูใ้ชเ้กอืบทุกคน(คดิเป็นรอ้ยละ 90) ในแผนกดงักล่าว มี
ความตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบ Alfresco  

จากการหาขอ้ก าหนดความตอ้งการอย่างละเอยีดก่อนการจดัหาซอฟตแ์วร ์ ท าใหไ้ด ้Alfresco ทีม่คีวามสามารถ
ส่วนใหญ่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน แม้มสี่วนที่ต้องแก้ไขปรบัปรุง ก็เพยีงเล็กน้อย จึงท าให้ทมีงานใช้
ทรพัยากรทัง้คนและเวลาไมม่ากในการปรบัปรงุซอฟตแ์วร ์ สง่ผลใหก้ารจดัหาระบบงาน ECM ดว้ยวธิน้ีีมตีน้ทุนต ่าและ
ไดร้ะบบมาใชง้านในเวลาทีร่วดเรว็ ซึง่ต่างจากการจดัหาระบบงานของบางหน่วยงานหรอืองคก์รที่ประสบความลม้เหลว  
ทีม่กัไม่ไดห้าขอ้ก าหนดความตอ้งการอย่างละเอยีดก่อนการจดัหาซอฟต์แวร์ ท าใหไ้ดซ้อฟต์แวรท์ีไ่ม่ตรงตามความ
ตอ้งการ และผูใ้ชไ้มย่อมรบัในซอฟตแ์วรน์ัน้ หรอืไมก่ท็ าใหอ้งคก์รตอ้งเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยจ านวนมากในการปรบัปรุง
ซอฟตแ์วรเ์พือ่ใหต้รงตามความตอ้งการและเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ชง้าน  

นอกจากน้ีการทีท่มีจดัหาเลอืกผูใ้ชง้านหลกัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อเขา้ร่วมกระบวนการคดัเลอืกและปรบัใช้
ซอฟตแ์วรใ์หเ้กดิผล กเ็ป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีท่ าให้การปรบัใช ้Alfresco ในโครงการน ารอ่งน้ีประสบความส าเรจ็และเป็นที่
ยอมรบัของผู้ใช้งานเกอืบทุกคนในแผนกโครงการของบรษิทั เพราะผู้ใช้งานหลกัที่ทมีงานเลอืกเหล่าน้ีมอีิทธพิลต่อ
ผูใ้ชง้านคนอื่นๆ ในแผนกโครงการซึง่เป็นไปตามทฤษฏ ีTRA 

ดงันัน้การจดัหาระบบงานคอมพวิเตอร์ (Application) ด้วยวธิีการน าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาปรบัใช้กบังานของ
องคก์รจะประสบผลส าเรจ็และเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ช ้และเป็นวธิกีารทีท่ าใหอ้งคก์รไดร้ะบบมาใชง้านในเวลาอนัรวดเรว็
และมคี่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่าการพฒันาระบบงานขึ้นใหม่ทัง้หมดก็ต่อเมื่อมกีระบวนการจดัหาและคดัเลือกซอฟต์แวร์ที่
ถูกต้อง ดงัตวัอย่างในกระบวนการจดัหาและคดัเลอืกซอฟต์แวรข์องโครงการน าร่องในแผนกโครงการ  บรษิทั สโตน 
แอปเป้ิล คอนซลัติง้ จ ากดั ทีน่ าเสนอ 
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Title: Information Modelling and Knowledge 
Bases XVII 
Author: Y. Kiyoki et al. (Eds.)  
Edition: 2006 
Publisher: IOS Press  
Number of pages: 341 
 
หนังสอื Information Modelling and Knowledge 
Bases XVII เป็นหนังสอืที่กล่าวถงึการวจิยัคน้ควา้ที่
เกีย่วกบั Information modeling และฐานความรู ้ดว้ย
การใช้วิธีการวิจัยหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น
ภาษาศาสตร์ ปรัชญา และจิตวิทยา เพื่อท าความ
เขา้ใจและทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบั Information 
modeling และฐานความรู ้ตวัอย่างหวัขอ้วจิยัทีจ่ดัท า
ในหนงัสอืเล่มนี้ เช่น รูปแบบและการออกแบบหน้าจอ
คอมพิว เตอร์  ฐานข้อมูลและฐานความรู้  และ
สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร ์เป็นตน้  

 
เนื่องจากปัจจุบนัศาสตร์ด้าน ตรรกะ ปรชัญา จิตวทิยา และภาษาศาสตร์เขา้มามีความส าคญักบัการจดัสร้าง 

Information modeling และฐานความรู้ ดงันัน้หนังสอืเล่มนี้จงึรวบรวมงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสตร์ขา้งต้นเอาไว ้
ตวัอย่างหวัขอ้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสารสนเทศดา้นบรหิาร มดีงันี้ 

- Privacy Enhanced Information Systems 
- Concept Theory in the Context of Information Systems 
- Describing Knowledge Architectures 
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ค าแนะน าในการส่งผลงานเผยแพร่ 
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพรท่ี่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหวา่งการพิจารณา
ของวารสารอ่ืน หากตรวจพบว่ามีการตีพิมพซ์ า้ซ้อน ถือเป็นความรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมื่อไดผ้่านกระบวนการประเมนิ
โดยผูท้รงคุณวุฒทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ารประเมินบทความเพือ่การตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัส่งบทความผ่านทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาว่าตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวุฒเิพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผ่านหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ให้

ผูเ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะ
สามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต่์อไป 

 
การส่งบทความ 
ผูท้ีป่ระสงคจะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรุณาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบบัภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 
เพื่อใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้ 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซา้ย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่าง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น A4 (8.27” x 11.69”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยูใ่นเนื้อหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบการพิมพบ์ทความ 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใชแ้บบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและ
ใสเ่ลขก ากบัทุกหน้าทีม่มุขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนดิของตวัอกัษร 
 
ประเภทขอ้ความ ขนาด ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทขอ้ความ ขนาด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชือ่ใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ย่อย (ใสห่มายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม

กบังานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถงึบทสรุปการวจิยั การประยุกตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
4. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยุทธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
5. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้

บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
6. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสรา้งสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า 

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อเรื่องไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไม่ตอ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอา้งองิในเนื้อเรื่องใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

7. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทวจิารณ์หนงัสอื ความยาวตน้ฉบบั 2-4 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อหนงัสอืทีว่จิารณ์ 
- ชื่อผูเ้ขยีนหนงัสอืทีว่จิารณ์และส านกัพมิพ ์
- ชื่อผูว้จิารณ์และชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทย 
- เน้ือหาบทวจิารณ์หนงัสอื (กระชบัและไดใ้จความ) 

 

รปูแบบการอ้างอิง 
1. การอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหา 

เป็นการระบุแหล่งอ้างอิงแบบย่อซ่ึงการอ้างอิงจะแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ขอ้ความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเนื้อเรื่องในวจิยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้ว้ย เช่น "…………………." พรอ้มกบัอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความ ซึง่มี
รปูแบบ ดงันี้ 

- ผูแ้ต่งคนเดียว ใหร้ะบุชื่อต่อดว้ยชื่อสกุลของผูแ้ต่ง ต่อดว้ยเครื่องหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ ์เครื่องหมายจุลภาค 
เลขที่หน้าอ้างอิง ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผูแ้ต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผูแ้ต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าว่า “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  หรอื  “and”  เชื่อมชื่อสกุลของผู้แต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และ
สภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสามคนขึ้นไป  การอา้งถงึทุกๆ  ครัง้ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย  “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ 
เช่น (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบัน  ชื่อสถาบันที่อ้าง  ระบุชื่อเต็มทุกครัง้   เช่น  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 
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- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่างปีกนั และต้องการอ้างถึง พร้อมกนั  ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์  โดยใชเ้ครื่องหมาย  ;  คัน่ เช่น (สุวมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผูแ้ต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม พิมพปี์ซ า้กนั ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น a b c d เป็นตน้ ตามหลงัปีส าหรบั เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ  เช่น  (ศุภกจิ  วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ,  2550ก, น.  22),  (ศุภกจิ  วงศว์วิฒัน์นนุกจิ,  2550ข,  น.  22),  (Yin, 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 

- ผู้แต่งหลายคน เอกสารหลายเรื่อง และต้องการอ้างอิงถึงพร้อมๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ด้วยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั   อกัษรคัน่ด้วย
เครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 10; สวุมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพื่อใชป้ระกอบเนื้อเรื่อง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความทีอ่่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน    )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิ ทรฐัสนิธุ์  (2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 

1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. การอ้างอิงในบรรณานุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสือภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสือและล าดับที ่(ตัวเอียง).  สถานที่พิมพ์: 

ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่หนังสอืและ

ล าดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ์,. 
ตวัอย่าง 
สชุาต ิประสทิธิ ทรฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางสงัคมศาสตร.์ กรุงเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทความในวารสาร มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วารสาร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ.  ชือ่

วารสาร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิารธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of 

Information Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
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กรณีข้อมูลจาก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอย่าง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเงิน. ดึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2550, จาก 

www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming. (2007). Choosing a Strong Research Topic. Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
 
ในกรณีทีไ่ม่มชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไม่มปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอย่างขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมูลจากสมัมนาทางวิชาการ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนาทางวชิาการ (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนาทางวชิาการ (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมูลจากวิทยานิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยานิพนธ ์(ตวัเอยีง). วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ได้

ตพีมิพ,์ ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่ง

วทิยานิพนธ ์(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a 

familiar but innocent person from a lineup. Unpublished doctoral dissertation, Cornell University, NY. 
 
กรณีข้อมูลจากหนังสือรวมบทความ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อ ชื่อสกุลของบร รณาธิการ 

(บรรณาธกิาร), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. In ชื่อ (อกัษรตวั

แรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล (Ed.), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอย่าง 
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Benbasat, I. (1984). An Analysis of Research Methodologies. In F. Warren McFarlan (Ed.), The 
Information Systems Research Challenge (pp. 47-85). Boston: Harvard Business School Press. 

 
กรณีข้อมูลจากสมัมนา มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทความ. ชือ่สมัมนา, สถานที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนา, สถานที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า. 
ตวัอย่าง 
Franz, C. R. and Robey, D. (1984). An Investigation of User-Led System Design: Rational and Political 

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
 
กรณีข้อมูลจากงานแปล มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทความ (ตวัเอยีง) (ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ปล, ผูแ้ปล). 

ส านกัพมิพ.์ (ตน้ฉบบัตพีมิพใ์นปี ปีทีต่พีมิพ.์)  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทความ (ตวั

เอยีง) (ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล, Trans.). ส านักพมิพ.์ (Original work published ปีที่
ตพีมิพ.์) 

ตวัอย่าง 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work 

published 1940.) 
 
กรณีข้อมูลจากบทสมัภาษณ์ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. [สมัภาษณ์ ชื่อ-ชื่อสกุลผูส้มัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่

บทความ (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. [Interview with 

ชื่อ-ชื่อสกุลผูส้มัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่บทความ (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Weber, R. (2003). [Interview with Robert Yin, author of Case study research]. MIS Quarterly, 21(10), 211-

216. 
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