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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ พัฒนาเว็บไซต์ร้ า นขาย
อาวุธปื นที่ อานวยความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึ งข้อมูลที่ เป็ น
หมวดหมู่ ใช้งานง่าย และไม่ซบั ซ้อนเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ
Joomla และ XAMPP ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายสาหรับ
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีการเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลรายละเอียดสิ นค้า และประวัติการสั่งซื้ อสิ นค้า ผลการศึกษา
ผ่านแบบสอบถามแสดงให้เห็ นว่า ผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจกับ
เว็บ ไซต์ร้ า นขายอาวุธ ปื นที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ในด้านประสิ ท ธิ ภาพและ
ประโยชน์ของเว็บไซด์
คำสำคัญ—ปื น, ร้านค้าออนไลน์

ABSTRACT
The objective of this study is to develop a guns store
website that facilitates fast access to categorized data, ease of use
and simplicity. The development tools are Joomla and XAMPP
that are widely used for online shops, which store customer data,
inventory data, product data, and order records. The result of
study using questionnaires has shown that users were satisfied

with the guns store website in terms of the efficiency and
usefulness of the site.
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1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บัน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่ อง ทาให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รับความสะดวกรวดเร็ ว
มากยิ่งขึ้ น โดยแหล่งข้อมูลหนึ่ งที่ ได้รับความสนใจก็คือเว็บไซต์
(Website) ซึ่ งเข้ามามีบทบาทในทุกองค์กรธุรกิจ เนื่ องจากช่วยเพิ่ม
ช่องทาง และประสิ ทธิภาพด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างทัว่ ถึง ปราศจาก
ขีดจากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ ดังนั้นเพื่อให้ผูซ้ ้ื อเกิดความ
ประทับใจและเกิ ดการเสนอซื้ อ สถานประกอบการจึ งต้องมี การ
พัฒนาโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ มี
ความสะดวกรวดเร็ ว ประหยัด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้เกิ ด ความ
ทัน สมัย และสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ สถานประกอบการ
ผูป้ ระกอบการยุคใหม่ จึง ควรให้ค วามส าคัญในเรื่ อ งเทคโนโลยี
ควบคู่ไปกับการดาเนิ นงานด้วย การให้บริ การข้อมูลร้านขายอาวุธ
ปื นด้วยเทคโนโลยีเว็บไซต์ เป็ นระบบการโฆษณา รู ปแบบหนึ่ งที่ได้
มีการประยุกต์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการแข่งขัน
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ทางด้านธุรกิจการโฆษณา เพื่อให้ขา้ ราชการทหาร ตารวจ ข้าราชการ
กรมการปกครอง พนัก งานราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
ประชาชนบุคคลทัว่ ไป ได้รู้จกั เกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การของร้าน
ขายอาวุธปื น การโฆษณาช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์ของร้านขายอาวุธปื น
เกิดประโยชน์ และมีประสิ ทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นการเพิ่มผลกาไร
ของร้านขายอาวุธปื นให้สูงขึ้น สาหรับธุรกิจของร้านขายอาวุธปื นใน
ปั จจุบนั มีการแข่งขันที่สูง มีการเปิ ดร้านขายอาวุธปื นมากขึ้น จึงทา
ให้เกิ ดทางเลือกของการซื้ ออาวุธปื นที่ หลากหลาย เพื่อเพิ่มระดับ
ความได้เปรี ยบทางการค้าและความสามารถในการแข่งขัน ประกอบ
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทางร้านขายอาวุธ
ปื นจึ ง ต้ อ งมี ก ารด าเนิ นการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป จึ งได้มีแนวคิดนาสื่ อประเภทอิ นเตอร์ เน็ต เข้ามา
ช่วยในการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการโฆษณาให้กบั ทางร้านขาย
อาวุธปื น เพื่อให้เกิดการโฆษณาที่หลากหลาย เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ของ
ลูกค้ามากขึ้น และเป็ นการหาลูกค้าใหม่ให้กบั ทางร้านขายอาวุธปื น
อีกช่องทางหนึ่ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายอาวุธปื นที่อานวยความสะดวก
รวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน มีการแบ่ง
หมวดหมู่ขอ้ มูลภายในเว็บไซต์ให้ชดั เจน สวยงาม และน่ าใช้งาน
และเป็ นการพัฒนาในเชิงธุรกิจให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.3 ขอบเขตของการดาเนินงาน
1.3.1 ระบบที่ พฒั นาจะนาเสนอเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จดั
จาหน่ายภายในร้านค้า
1.3.2 ระบบที่พฒั นาจะนาเสนอเกี่ยวกับข่าวสารที่เกิดขึ้น
ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.3.3 ระบบที่พฒั นาจะนาเสนอเกี่ยวข้องกับระบบจัดการ
เนื้อหามีคุณภาพมากขึ้น
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 รองรับลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
1.4.2 ลูกค้าได้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
1.4.3 เพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานในเชิงธุรกิจได้เพิ่มมาก
ขึ้น

1.4.4 ทาให้การจัดข้อมูลสารสนเทศนามาใช้ประโยชน์ได้
ง่ายขึ้น

2. หลักการ เทคโนโลยี และระบบทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการ
ปื นโครงการสวัสดิการ (สน.สก.)
เป็ นโครงการจัดหาอาวุธปื น (สน.สก.) ให้แก่ขา้ ราชการ
ทหาร ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐและหน่วยงาน
ที่ร่วมโครงการ โดยสานักการสอบสวน และนิติการ (สน.สก.)
2.2 เทคโนโลยี
ระบบจัดการเนือ้ หา (Content Management System: CMS)
CMS คื อ เป็ นเว็บ ส าหรั บ การจัด การเนื้ อ หาที่ มี ก าร
น าเสนอบนหน้ า เว็ บ โดยมี ส่ ว นหน้ า จอและ ส่ ว นรั บ ข้อ มู ล
(Admin) โดยเป็ นโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาสคริ ปต์ จะทางาน
อยู่บน Server ในรู ปแบบ Application เป็ น Application ที่ทางาน
ผ่านเว็บด้วยการแสดงผลในหน้าต่างของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์
โดยที่ CMS เป็ นโปรแกรมสร้ างเว็บไซต์ส าเร็ จรู ป พร้ อมทั้ง มี
เครื่ องมือสาหรับบริ หารจัดการเนื้ อหาและองค์ประกอบต่างๆ บน
เว็บ ไซต์อย่า งครบถ้ว น โดยที่ CMS มี คุณสมบัติ ในการจัดการ
เนื้ อ หาได้ท้ งั ในส่ ว นที่ เ ป็ นข้อ มู ลและในส่ วนที่ เ ป็ น Application
ของเว็บไซต์ในปริ มาณมากๆ ได้อย่างยืดหยุน่ ได้ตามความต้องการ
ของผูด้ ูแลเว็บไซต์
โดยที่ เ ว็ บ ไซต์ ที่ ไ ด้ ท าการพัฒ นาขึ้ นได้ น าโปแกรม
Joomla! มาใช้ ซึ่ งโปรแกรม Joomla! เป็ นระบบจัดการเนื้ อหาเว็บ
แบบ open source ที่เขียนด้วยภาษาPHPและใช้ฐานข้อมูล MySQL
ข้อดีของ Joomla!
1. ใช้งานฟรี Joomla! เป็ นสคริ ปต์แบบโอเพ่นซอร์ ส
(Open Source) สามารถใช้งานได้ทนั ทีแม้ไม่มีความรู ้เรื่ องเขียน
โปรแกรม
2. อัพเดตสม่ าเสมอ มี การอัพเดพเวอร์ ชนั่ ใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่องจากผูพ้ ฒั นา โดยปรับปรุ ง เพิ่มประสิ ทธิภาพเพิ่มฟังก์ชนั่ ใน
ส่วนต่างๆ
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3. เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ได้ดว้ ยเทมเพลต (Template) ทาให้
สอดคล้องเนื้ อหาของเว็บไซต์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ทนั ทีโดยไม่
กระทบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์
4. รองรับภาษาไทย ทั้งในส่ วนหน้าเว็บไซต์ (Front-end)
และส่วนผูด้ ูแลเว็บไซต์ (Back-end)
5. ง่ายต่อการสร้างและจัดการเนื้ อหา การกาหนดรู ปแบบ
ต่างๆ ของเนื้ อหา และการแทรกส่ วนประกอบต่างๆ เช่น รู ปภาพ
หรื อลิงค์ลงไปในเนื้ อหา สามารถทาได้ง่ายด้วยเครื่ องมือเอดิ เตอร์
(Editor) ที่มีลกั ษณะหน้าตาคล้ายกับโปรแกรม Word Processing
อย่าง Microsoft Word
6. รองรั บ การท างานหลายๆ คนพร้ อ มกัน โดยแยก
ผูใ้ ช้งานออกเป็ นหลายกลุ่ม เช่ น ผูด้ ู แลเว็บไซต์ (Administrator),
ผูจ้ ัดการเว็บไซต์ (Manager), บรรณาธิ การ (Editor), สมาชิ กผู ้
ลงทะเบียน (Registered)เป็ นต้น โดยมีการกาหนดระดับการเข้าถึง
ข้อมูลของผูใ้ ช้งานแต่ละคน
7. เพิ่มความสามารถให้กบั เว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรมเสริ ม
(Extension) ซึ่ งมีให้เลือกใช้มากมาย เช่น ร้ านค้าออนไลน์, เว็บ
บอร์ด, เว็บบล็อก, ปฏิทิน เป็ นต้น
8. สนับสนุนการปรับแต่ง SEO เพื่อให้เว็บไซต์ที่สร้าง
ขึ้นติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหา
2.3 ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาเว็บไซต์ประเภทเดียวกันนี้ ในเรื่ องอาวุธปื น
มีอยู่ 6 เว็บไซต์ ดังนี้
- www.gunsservice.com
- www.maneegunshop.com
- www.rungrojfirearms.com
- www.swasdikarn.com
- www.thefriendofgun.com
- www.yothinfirearms.com
นามาพิจารณาและทาการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของแต่
ละเว็บไซต์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแต่ละเว็บไซต์สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้

3. วิธีดาเนินงาน
3.1 ระเบียบวิธี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลและศึ กษาทฤษฎี ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ ออกแบบไว้ตามที่
กาหนด
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบการทางานของเว็บไซต์เ พื่อจะได้
ปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 6 สรุ ปผลของงานวิจยั ในทุก ๆ ด้าน
เครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
- CPU Intel Core i5-3210M, 2.5GHz
- HDD 750 GB
- RAM 4 GB
- Monitor “14”
- Printer
ซอฟต์ แวร์
- Microsoft Windows 7 Ultimate
- XAMPP Version 1.8.3
- Apache Web Server Version 2.4.10
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- PHP Script Language Version 5.5.15
- MySQL Database Version 5.6.20
- PHPMyAdmin Database Manager Version 4.2.7.1
- Joomla! Version 3.3.6
- Visual paradigm for UML Version 6.4 Enterprise
Edition
- HikaShop Strater Version 2.3.4
- Windows Essentials 2012
3.2 การออกแบบ
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

7. ติดต่อเรา เมื่อต้องการสอบถามข้อมูลกับทางร้านค้า
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และส่ งข้อความมาสอบถามข้อมูล
ผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อของทางร้าน

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศการพัฒนา
เว็บไซต์ร้านขายอาวุธปื น THE GUN SHOP ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้รับ
การออกแบบและการดาเนิ นการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Joomla
Version 3.3.6 และระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ XAMPP Version
1.8.3 โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้

รู ปที่ 3.11 แผนผังเว็บไซต์

1. หน้าแรก แสดงหน้าจอแรกของเว็บไซต์ร้านขายอาวุธ
ปื น
2. สิ นค้า หน้าจอแสดงสิ นค้าที่มีอยูใ่ นระบบและสามารถ
คลิกดูรายละเอียดสิ นค้านั้นๆได้จากภาพสิ นค้า โดยจะบอกรู ปแบบ
ว่าเป็ นแบบไหน ราคาเท่าไหร่
3. วิธีการสั่งซื้ อสิ นค้า บอกวิธีการสั่งซื้ อสิ นค้า เอกสารที่
ต้องใช้ในการซื้อสิ นค้า วิธีการชาระค่าสิ นค้าวิธีการรับสิ นค้า
4. วิธีการชาระเงิน บอกวิธีการชาระเงิน ทั้งชื่ อธนาคาร
สาขาธนาคาร หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี
5. บทความ รวบรวมบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
6. เกี่ ยวกับเรา ซึ่ งในส่ วนนี้ จะเป็ นเนื้ อหาที่เกี่ ยวกับทาง
ร้าน

รู ปที่ 4.1 หน้าจอแรกของเว็บไซต์ร้านขายอาวุธปื น THE GUN
SHOP
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รู ปที่ 4.11 หน้าจอแสดงสิ นค้าที่มีอยูใ่ นแต่ละหมวดหมู่
รู ปที่ 4.16 หน้าจอแสดงรายละเอียดเนื้อหาของบทความ

รู ปที่ 4.13 หน้าจอรายละเอียดวิธีการสัง่ ซื้อ
รู ปที่ 4.17 หน้าจอติดต่อเรา ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

รู ปที่ 4.14 หน้าจอรายละเอียดวิธีการชาระเงิน

รู ปที่ 4.18 หน้าจอติดต่อเรา แบบฟอร์มการติดต่อ
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4.2 การวัดผล
จากตัวอย่างที่ ใช้ในการประเมินระดับความพึงพอใจใน
การใช้งานเว็บไซด์ ได้ใช้กลุ่มผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้องมีอาชีพเป็ นข้าราชการ
จานวนทั้งหมด 20 ราย มาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บ
ไซด์ THE GUN SHOP และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ท าการวัด ผล
ประสิ ทธิภาพของเว็บไซด์

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความ
คิดเห็นจาแนกเป็ นรายข้อความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์ THE
GUN SHOP
พบว่าผูใ้ ช้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซด์ THE GUN SHOP
แสดงจานวน 20 คน ในด้านประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์ของเว็บ
ไซด์ มีค่าความพึงพอใจคิดเป็ น 4.09 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็ น 0.67 เห็ นได้ว่าผูใ้ ช้งานในด้านประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์
ของระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

5. สรุ ปผลการศึกษา อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของการศึ กษา การพัฒนาเว็บไซต์ร้าน
ขายอาวุธปื นที่ อานวยความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล ใช้
งานง่าย และไม่ซบั ซ้อน มีการแบ่งหมวดหมู่ขอ้ มูลภายในเว็บไซต์

ให้ชดั เจน สวยงาม และน่าใช้งาน และเป็ นการพัฒนาในเชิงธุรกิ จ
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาระบบงาน ผูศ้ ึกษาได้พฒั นาเว็บไซต์ร้านขาย
อาวุธปื น THE GUN SHOP ได้พฒั นาด้วยโปรแกรม Joomla! โดย
เป็ นโปรแกรมที่ ง่ า ยต่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละการใช้ง าน เน้น รู ป แบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์แบบ B2C เป็ นหลัก มีส่วนของการเลือกซื้ อ
สิ นค้า การชาระเงินผ่านทางธนาคาร ในส่ วนของระบบงานได้
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนของลูกค้า และผูด้ ูแลระบบ มีหน้าที่ต่างๆกัน
การท างานโดยรวมของระบบ สามารถท างานได้ถู กต้อ งและ
ครบถ้วนตามขอบเขตของระบบที่ ไ ด้วางไว้ จะมี ผลทาให้การ
ดาเนิ นการในการบริ การซื้ ออาวุธปื นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น เป็ นทางเลื อกในการตัดสิ นใจในการซื้ ออาวุธปื นของ
ผูใ้ ช้บริ การอีกทางหนึ่ง มีความสะดวกรวดเร็ วในการบริ หารจัดการ
อีกทั้งยังทาให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อร้ านค้า ในการทางานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน
5.2 อภิปราย
ผลการศึกษาผ่านแบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ THE GUN SHOP ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยสารวจ
ความคิดเห็นจากผูใ้ ช้งานที่มีอาชีพเป็ นข้าราชการ จานวน 20 ราย
พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้งานที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ THE GUN SHOP ใน
ด้านประสิ ทธิภาพของระบบ มีค่าความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ทา
ให้เห็นได้วา่ เว็บไซต์ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการช่วยสนับสนุ น
ร้านขายอาวุธปื น ในการดาเนิ นการให้บริ การซื้ ออาวุธปื นเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3 ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายอาวุธปื น THE GUN SHOP ที่
พัฒนาขึ้นมายังมี ส่วนที่ สามารถนาไปพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้ น
ดังนี้
1. ควรพัฒนาในส่วนของการค้นหาสิ นค้าที่เลือกจากยี่ห้อ
ราคา และแบ่งออกเป็ นขนาดได้
2. ควรพัฒนาเพิ่มเติมในส่ วนของรู ปภาพสิ นค้าให้ดูได้
หลายมุมมองมากยิง่ ขึ้น
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3. ควรพัฒนาในส่ วนของเว็บบอร์ ดที่ ให้ผูใ้ ช้ทวั่ ไปและ
สมาชิกมีส่วนในการตั้งคาถามและตอบคาถามได้
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