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1.1. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลมีบทบาทอย่างมากในหน่วยงานภาคธุรกิจหรือภาครัฐล้วนแล้วแต่น า
ระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการท างานด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจากระบบฐานข้อมูลสามารถจัดการปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการท างานไม่ว่าจะเป็นการค านวณการท างานแบบซ้ า ๆ หรือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ดังนั้นการน าระบบฐานข้อมูลมาใช้จะเป็นการช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและลดข้อผิดพลาดได้ ซึ่ง
การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้นั้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาซอฟแวร์ และจัดหาฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของงานนั้น ๆ 
 ระบบร้านจ าหน่ายปลากัดออนไลน์ e-Commerce เป็นธุรกิจประเภทผสมและเพาะพันธุ์ เพ่ือ
จ าหน่ายปลากัดปลากัดไทย เป็นปลาสวยงามและเป็นปลาที่ใช้เพ่ือเกมกีฬาชนิดพ้ืนเมืองของไทยการ
ผลิตปลากัด เพ่ือการค้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ข้อมูลพ้ืนฐานทาง ด้านชีววิทยามี
การศึกษากันน้อย การทบทวนเอกสารนี้ให้ความรู้พ้ืนฐานด้านอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและการ
แพร่กระจายสัณฐานวิทยาและกายวิภาค พฤติกรรมการสืบพันธุ์และพัฒนาการ การย่อยและการกิน
อาหาร การสร้างสี พันธุกรรม และการเพาะเลี้ยง ซึ่งมีความ ส าคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของการ
ผลิต ขณะที่เทคนิคการเพาะเลี้ยงที่มีความจ าเป็นต่อการท าฟาร์มได้แก่ ระบบการเพาะเลี้ยงแบบ
หนาแน่น อาหารสังเคราะห์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม การแปลงเพศปลาเป็นเพศผู้และการ
ผสมพันธุ์ เพ่ือปรับปรุงสีและรูปร่างของครีบนอก จากนี้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหล่งอาศัยในธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษ์ก็เป็นสิ่งที่ควรสนใจ (การุณ ทองประจุแก้ว, 2556, 
บทคัดย่อ) รวมถึงการให้บริการด้านความรู้ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปลากัดแก่สมาชิก
และบุคคลทั่วไป โดยแต่เดิมระบบร้านจ าหน่ายปลากัดใช้ระบบการจ าหน่ายสินค้า โดยใช้วิธีการขาย
ตรงตามตลาดนัดหรือหน้าร้านปลาสวยงามทั่วไปและใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการเขียนมือ ส่งผลให้
มีเอกสารจ านวนมากยากต่อการเก็บรักษา การปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลต่อกลุ่ม
บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องของปลากัดท าให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้ งต่อลูกค้าและ
ร้านค้าเอง 
 จากที่มาและปัญหาตามล าดับข้างต้นทางคณะผู้จัดท ามีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ e-Commerce ร้านจ าหน่ายปลากัดออนไลน์  เนื่องจากปัจจุบันช่องทางที่ได้รับความนิยมและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเว็บไซต์ ด้วยเว็บไซต์สามารถออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยัง
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเข้าถึงได้ตลอดเวลาตามที่ใจต้องการ ซึ่งในยุค
โลกาวิวัฒน์นี้ นับว่ามีความส าคัญขึ้น เรื่อย ๆ เว็บไซต์ร้านจ าหน่ายปลากัดออนไลน์ระบบ                
e-Commerce นี้เป็นเว็บไซต์ เพ่ือการการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด 
โดยมีข้อความและรูปภาพที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับปลากัด
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆจากทางร้าน เป็นการ
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อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อปลากัดที่พร้อมจ าหน่าย ณ ช่วงเวลาขณะนั้น
อีกท้ังยังเป็นข้อมูลและแนวทางให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรท ำโครงกำร 
 1.2.1  เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบ e -Commerce ร้านจ าหน่ายปลากัดออนไลน์ 
 1.2.2  เพ่ือการพัฒนาระบบ e-Commerce ร้านจ าหน่ายปลากัดออนไลน์ 
 1.3.3  เพ่ือประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบ e-Commerce ร้านจ าหน่ายปลากัดออนไลน์ 
 
1.3  ขอบเขตของกำรท ำโครงกำร 
 1.3.1  ผู้ดูแลระบบ/เจ้าของร้าน 
   1)  เข้าสู่ระบบ 
  2)  จัดการข้อมูลหลัก 
   2.1)  จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
   2.2)  จัดการข้อมูลสมาชิก (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
   2.3)  จัดการประเภทสินค้า (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
   2.4)  จัดการข้อมูลธนาคาร (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
   2.5)  จัดการข้อมูลกระทู้ (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
   2.6)  จัดการข้อมูลข่าวสาร (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
   2.7)  จัดการข้อมูลติดต่อเรา (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
 1.3.2  สมาชิก 
  1)  เข้าสู่ระบบ 
   1.1)  สมัครสมาชิก 
  2)  จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
  3)  จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
   3.1)  ค้นหาสินค้า 
   3.2)  สั่งซื้อสินค้า 
   3.3)  จัดการข้อมูลรายการที่สั่งซื้อ (เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
   3.5)  ค านวณราคาสินค้า 
   3.6)  แจ้งช าระค่าสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ (อัพโหลดสลิป) 
   3.7)  เรียกดูสถานการณ์จัดส่ง 
  4)  เรียกดูข้อมูล 
   4.1)  ดูข้อมูลข่าวสาร  
   4.2)  ตั้งค าถาม/กระทู้ 
   4.3)  ดูข้อมูลติดต่อ 
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  5)  ออกรายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   5.1  ดาวน์โหลดใบเสร็จ 
   5.2  ประวัติการสั่งซื้อ 
 1.3.3  ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถท างานได้ดังนี้ 
  1)  สมัครสมาชิก 
  2)  ดูข้อมูลสินค้า 
  3)  ตั้งค าถาม/กระทู้ 
  4)  ดูข้อมูลข่าวสาร 
  5)  ดูข้อมูลติดต่อ 
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ได้ระบบ e -Commerce ร้านจ าหน่ายปลากัดออนไลน์ 
 1.4.2  คณะผู้จัดท าสามารถเกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมากขึ้น 
 1.4.3  เจ้าของกิจการสามารถน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ในอนาคตได้ 
 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1  เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ระบบ e -Commerce ร้านจ าหน่ายปลากัดออนไลน์ 
 1.5.2  สินค้า หมายถึง ปลาสวยงามหรือปลากัดเป็นปลาที่ใช้เพ่ือเกมกีฬาชนิดพื้นเมืองของไทย 
 1.5.3  ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ที่ดูแล จัดการ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบได้ 
 1.5.5  สมาชิก หมายถึง บุคคลทั่วไปที่สมัครสมาชิกของทางเว็บไซต์ 
 1.5.6  ผู้เข้าชมระบบ  หมายถึง บุคคลทั่วไปที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ 




