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รหัสวิชา  MK15208  
 
รายวิชา   การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   (Electronic Commerce) 
 
จํานวนหนวยกิต  3(2-2-5) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
  

 ศึกษาเก่ียวกับ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือ
ฐานเว็บสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวรการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ภาษาโปรแกรมบนเว็บ 
การคุกคามความมั่นคงของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การทําใหเกิดความม่ันคงในการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส การขาย การประชาสัมพันธและการสงเสริมการ
ขาย กลยุทธสําหรับการซื้อและการสนับสนุน การปรับเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส สภาวะแวดลอม
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี 
 
วัตถุประสงคท่ัวไป 
 

   1.  เ พ่ือใหผูศึกษาเกิดเขาใจความหมาย ความสําคัญ เครื่องมือของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และกระบวนการพัฒนาเว็บไซตเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  3. เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความเขาใจการตลาดบนอินเทอรเน็ต การโฆษณาประชาสัมพันธ
เว็บไซต กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี ที่เก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  4. เพ่ือใหผูศึกษาเกิดทักษะการประยุกตใชเว็บไซตในงานที่เก่ียวของกับศาสตรทางดาน
การตลาด 
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เนื้อหา   
บทที่ 1 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4 ชั่วโมง 

 ความหมายของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 มุมมองของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  
 คุณสมบัติของเทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 โครงสรางพ้ืนฐานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 2 โครงสรางพื้นฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4 ชั่วโมง 
 ชองทางการติดตอสื่อสาร  
 ประเภทของเครือขาย  
 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขายคอมพิวเตอร  
 เครือขายอินเทอรเน็ต  
 ภาษาสําหรับเว็บไซต   
 โปรแกรมทองเว็บไซต  
 ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 3 CMS WordPress 4 ชั่วโมง 
 WordPress คืออะไร  
 ความตางระหวาง WordPress.com กับ WordPress.org  
 คุณสมบัติที่สําคัญของ WordPress  
 สวนประกอบภายในเว็บไซต WordPress  
 ความตองการของระบบ  
 การติดตั้ง XAMPP  
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เนื้อหา   
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 แบบฝกปฏิบัติ  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 4 การติดตั้ง WordPress และการตั้งคาการใชงานท่ัวไป 4 ชั่วโมง 
 การสรางฐานขอมูลเว็บไซต WordPress  
 การสรางติดตั้ง CMS WordPress  
 สวนประกอบของ Administration Panel                               
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 แบบฝกปฏิบัติ  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 5 การปรับแตงเว็บไซตดวย Theme และ Widget 8 ชั่วโมง 
 ธีม (Theme)  
 เปลี่ยน Theme ที่มีมาใหกับเว็บไซต  
 ติดตั้ง Theme จากเว็บไซต WordPress  
 ติดตั้ง Theme จากเว็บไซตอื่น  
 ลบ Theme ที่ไมใชงาน  
 ปรับแตง Theme ที่ใชงาน  
 ปรับแตง Theme Option  
 เปลี่ยนสวนหัวเว็บไซต  
 ปรับแตงพ้ืนหลังเว็บไซต  
 ปรับแตง Theme แบบรวดเร็ว ดวย Customize  
 รูจักกับ Widget  
 เพ่ิม Widget ขาวอัปเดตอัตโนมัต ิ  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 แบบฝกปฏิบัติ  
 เอกสารอางอิง  
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เนื้อหา   
บทที่ 6 การจัดการไฟลของเว็บไซต 4 ชั่วโมง 

 สวนประกอบของคลังสื่อ (Media Library)  
 การอัปโหลดไฟล  
 การแกไขไฟล  
 การลบไฟล  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 แบบฝกปฏิบัติ  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 7 การสรางบทความเว็บไซตและหมวดหมู 4 ชั่วโมง 
 โครงสรางของบทความ  
 หมวดหมูบทความในเว็บไซต  
 การสรางบทความ (Post)  
 การแทรกรูปภาพลงในบทความ  
 การแกไขบทความ  
 การลบและกูคืนบทความ  
 การใสลิงกในบทความ  
 การแทรกวีดีโอในบทความ  
 การสรางหนา (Page)  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 แบบฝกปฏิบัติ  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 8 การจัดการเมนูเว็บไซต 4 ชั่วโมง 
 ประเภทเมนูภายในเว็บไซต  
 ขั้นตอนการสรางเมนู  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
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เนื้อหา   
 แบบฝกปฏิบัติ  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 9 การใชงาน Plug-in และสรางระบบตระกราสินคาดวย  
WP-eCommerce 

8 ชั่วโมง 

 ดาวนโหลดปลั๊กอิน  
 การติดตั้งปลั๊กอิน  
 การลบปลั๊กอิน  
 การสรางระบบตะกราสินคาดวย WP-eCommerce  
 การจัดการเก่ียวกับสินคา  
 ปลั๊กอินที่นิยมใชงาน  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 แบบฝกปฏิบัติ  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 10 การอัปโหลดเพื่อออนไลนเว็บไซต 8 ชั่วโมง 
 สงออกฐานขอมูล  
 การสมัครขอใชบริการเว็บโฮสติ้ง  
 การอัปโหลดฐานขอมูลไปยังเว็บเซิรฟเวอร  
 การดาวนโหลด ติดตั้งโปรแกรม FTP และอัปโหลด  
 แกไขการตั้งคาเว็บไซต  
 บทสรุป  
 แบบฝกปฏิบัติ  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 11 การตลาดบนอินเทอรเน็ตและการโฆษณา 4 ชั่วโมง 
 การตลาดกับอินเทอรเน็ต  
 ผูบริโภคอิเล็กทรอนิกส  
 การออกแบบเว็บไซต  
 การโฆษณาออนไลน  
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เนื้อหา   
 คําศัพทพื้นฐานสําหรับการโฆษณาบนอินเทอรเน็ต  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 เอกสารอางอิง  

บทที่ 12 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณ และภาษี 4 ชั่วโมง 
 ความเปนมาของกฏหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
 โครงสรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  
 จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 อาชญากรรมคอมพิวเตอร  
 ภาษีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 รูปแบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ตองเสียภาษี  
 บทสรุป  
 คําถามทบทวน  
 เอกสารอางอิง  
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วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
  2. บรรยายสรุปเนื้อหา 
  3. แสดงวิธีการปฏิบัติเปนตัวอยาง 
  4. ทบทวนความรูจากคาํถามทบทวน 
  5. ฝกปฏิบัติภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยใชแบบฝกปฏิบัติ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 

  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
  2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
 3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
 4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 
การวัดผลการเรียน 
 

  1. คะแนนระหวางภาคเรียน   40 คะแนน 
    -การมีสวนรวมในชั้นเรียน 10 คะแนน 
    -แบบฝกหัด   10 คะแนน 
     -แบบฝกปฏิบัติ  20 คะแนน 
 2. การสอบกลางภาค (ปฏิบัติ)    30 คะแนน 
  3. การสอบปลายภาค     30 คะแนน 
      รวม         100 คะแนน 
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การประเมินผลการเรียน 
 

คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง คาระดับคะแนน 

80-100 A ดีเยี่ยม 4.0 

75-79 B+ ดีมาก 3.5 

70-74 B ด ี 3.0 

65-69 C+ ดีพอใช 2.5 

60-64 C พอใช 2.0 

55-59 D+ ออน 1.5 

50-54 D ออนมาก 1.0 

0-49 F ตก 0.0 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  1  
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. ความหมายของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
2. มุมมองของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
3. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
4. คุณสมบัติของเทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
5. ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
6. ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
7. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายความหมายและเขาใจมุมมองในดานตาง ๆ ของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

2. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายขอแตกตางระหวางธุรกิจอิเล็กทรอนิกสกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหผูศึกษาอธิบายคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ประโยชนและโครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถจําแนกขอแตกตางของประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เก่ียวกับความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มุมมองของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยกตัวอยางขอแตกตางระหวางธุรกิจอิเล็กทรอนิกสกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในปจจุบัน 
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2. อธิบายคุณสมบัติของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประโยชนที่ไดรับ
และโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัย
หรือประเด็นที่ไมเขาใจ 

3. แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 3-4 คน เพ่ือยกตัวอยางธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จําแนกประเภท อธิบายรายละเอียดของเว็บไซตธุรกิจ ที่ไดจากการคนหาขอมูลใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น และเปดโอกาสใหกลุมอ่ืน ๆ ซักถามได 

4. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว 

 
สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
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บทท่ี  1  
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
  อินเทอรเน็ต  (Internet)  สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
ไมวาจะเปนดานการศึกษา การเรียนรู การทํางาน ความบันเทิง รวมถึงการประกอบธุรกิจและการ
บริโภคสินคา ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตชวยใหการทําธุรกรรมตาง ๆ สามารถทําไดงายโดยการคลิก 
การติดตอสื่อสารระหวางธุรกิจกับลูกคาสามารถทําไดอยางรวดเร็วเปนปจจุบัน สงผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค เปลี่ยนแปลงจากเดิมทีม่ีการเลือกซื้อสินคาในสถานทีจ่ัดจําหนาย เชน 
หางสรรพสินคา รานคา เปลี่ยนมาเปนการเลือกซื้อสินคาในโลกออนไลนผานเว็บไซต  (Web Site) 
และสื่อสังคมออนไลน (Social Media) แมแตการใหบริการลูกคาหลังจําหนายสินคาก็นิยม
ติดตอสื่อสารผานทางจอภาพ หรือฟอรั่ม (Forum) มากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูประกอบ
ธุรกิจสวนใหญจึงขยายกิจการของตนไปสูรูปแบบที่เรียกวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Commerce หรือ e-commerce) และดวยการสนับสนุนจากภาครัฐที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยดีิจิทัลในอนาคตไดมีนโยบายเปลี่ยนชื่อของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือ กระทรวงไอซีที เปนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปจจุบันเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่กําลังจะเกิดขึ้น  

   
ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
 
  คําวา “การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” มีผูใหความหมายไวตางกัน ดังนี้ 
   

  กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ระบุวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง  
การดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เก่ียวของกับการซื้อขายสินคาและบริการผาน และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  
  

  ธนาคารแหงประเทศไทย ไดใหความหมายของ  Electronic Commerce หรือ การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขาย
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สินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  เปนตน จุดเดนของ  
e-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และเพ่ิม ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญ
ขององคประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับตองได เชนอาคารที่ทําการ หองจัดแสดงสินคา (Show 
Room) คลังสินคา พนักงานขายและพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา เปนตน ดังนั้นขอจํากัดทาง
ภูมิศาสตรคอื ระยะทางและเวลาทําการแตกตางกัน จึงไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจ 
 

 โอภ าส   เอ่ียมสิ ริ ว งศ  (2556 : 16)  ได กล าววา อีคอม เมิรซ  (e-Commerce) เป น
ความหมายอยางแคบของ  อีบิสซิเนส (e-Business)  กลาวคือ อีคอมเมิรซ (e-Commerce) คือการ
ดําเนินธุรกรรมทางการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เก่ียวของกับกระบวนการซื้อสินคา ขายสินคา 
จัดสงสินคา การแลกเปลี่ยนสินคา/บริการ หรือสารสนเทศผานอินเทอรเน็ต แต อีบิสซิเนส  
(e-Business) หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยกิจกรรมที่ใชสําหรับการจัดการภายในองคกร 
และการประสานงานระหวางผูขายปจจัยการผลิตและคูคาทางธุรกิจอ่ืนๆ  โดยอาศัยระบบ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุน 
งานดานการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขาย การบริการลูกคา ระบบความปลอดภัย 
การสงมอบสินคา และการชําระเงิน ซึ่งครอบคลุม อีคอมเมิรซ (e-Commerce) 
   

  สุรางคณา แกวจํานงค นิยามพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวา เปนการดําเนินการทางพาณิชยโดย
อาศัยสื่อหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย 1) การติดตอทาง
คอมพิวเตอรโดยผานทางอินเทอรเน็ตหรือระบบเครือขาย เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสหรืออีดีไอ (EDI) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (E-Mail) การสนทนาโตตอบ
ระหวางบุคลและกลุมบุคคล และ 2) การติดตอผานทางเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ 
เชน โทรเลข, โทรสาร 
   

  Mesenbourg (2001) ไดนิ ยามความหมายของ e-Commerce วาเปนธุรกรรมที่ มัก 
จะเกี่ยวของกับการซื้อและขายผานทางอินเทอรเน็ต หรือการดําเนินการการทําธุรกรรมใด ๆ  
ที่เก่ียวของกับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสินคาหรือบริการผานเครือขายสื่อคอมพิวเตอร 
   

  จากนิยามและความหมายของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังกลาวขางตน สรุปไดวา พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คือ การทําธุรกรรมซื้อขายสินคาและบริการ ครอบคลุมถึงการชําระเงิน การโฆษณา 
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ไมมีเงื่อนไขจํากัดดานเวลาและสถานที่  โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล    
 

  ปจจุบันยังมีรูปแบบการทําธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอีกประเภทหนึง่ทีไ่ดรับความนิยมมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง ไดแก การทําธุรกรรมผานโทรศัพทเคลื่อนที่  (Smart Phone) โดยใชงานผานทาง 
Browser ห รือที่ เรี ย ก ว า  Mobile Ecommerce ห รือ  M-Commerce เช น  ระบ บ ชํ าร ะ เงิน 
ผานทางโทรศัพทของผู ใหบริการเครือขาย (AIS mPay Rabbit) ที่ รองรับ NFC (Near Field 
Communication)  ซึ่งเปนเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะสั้นระยะประมาณ 4 เซนติเมตร ในการ
ชําระคารถไฟฟา BTS  ชําระคาอาหารและเครื่องดืม่ในจุดรับชําระเงิน 
 

 
 

รูปที่ 1.1 ระบบชําระเงินผานทางโทรศัพทของผูใหบริการเครือขาย AIS mPay Rabbit 
       ที่มา : ดัดแปลงจาก ศรีสุดา วินิจสุวรรณ, 2556 
 
 มุมมองของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถมองจากมุมตาง ๆ ตามรูปแบบการใชงานไดดังนี้ 
  

 1. มุมมองเชิงพาณิชย (Commerce) เปนเรื่องของกระบวนการ ซื้อ ขายสินคา การ
บริการ การถายโอนขอมูล หรือการแปลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ  ผานเทคโนโลยี เครือขาย เชน 
อินเทอรเน็ต เครือขายผูใหบริการโทรศพัท (3G) และอินทราเน็ต เปนตน 
 

  2. มุมมองดานกระบวนการทางธรุกิจ (Business Process) เปนการนําเอาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตของธุรกิจ โดยผานการแลกเปลี่ยนขอมูล
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ระหวางธุรกิจ สาขาและหนวยงาน เชน การนําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) มาใชใน
การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหวางบริษัทคูคา การนําเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีการ
สื่อสาร มาใชในการสื่อสารแทนการสื่อสารแบบเดิม ๆ 
 

 3. มุมมองดานบริการ (Service)  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือในการลดตนทุน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เชน การติดตอสอบถามปญหาการใชงานผลิตภัณฑผานทาง
เว็บไซต  อีเมล ไลนออฟฟเชียล (Line Official) และเฟสบุค (Facebook) ซึ่งสามารถโตตอบกับ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
 

  4. มุมมองดานการเรียนรู (Learning) เปนเครื่องมือสําหรับการฝกอบรมออนไลน หรือ
การศึกษาแบบออนไลน ชวยสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หนวยงานรัฐ และองคกร
ธุรกิจ เชน การเรียนมหาวิทยาลัยแบบออนไลน การสรางบทเรียนแบบออนไลน (e-Leaning)  และ
การศกึษาผานทางไกล เปนตน 
 

  5. มุมมองดานการทํางานรวมกัน (Collaborative)  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสถูกนํามาใช
เพ่ือเปนกรอบการดาํเนินงาน ในการทํางานรวมกันระหวางองคกร 
 

 6. มุมมองทางสังคม (Community) เปนเครื่องมือสรางชุมชน เพ่ือใชเปนสถานที่ชุมนุม
ของสมาชิกแบบออนไลน เพ่ือการเรียนรู การทําธุรกรรม และทํากิจกรรมรวมกัน เครือขายชุมชนที่
เปนสังคมนิยมในประเทศไทย เชน Pantip.com  

 
 

รูปที่ 1.2 มุมมองของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนสวนหนึ่งของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
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ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
 
  e-Business  คือ การดําเนิน กิจกรรมทาง “ธุรกิจ” ตาง ๆ ผานสื่ออิ เล็กทรอนิกส  
การใชคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและอินเทอรเน็ต เพ่ือทําใหกระบวนการทาง
ธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของคูคาและลูกคาใหตรงใจ และรวดเร็วและ 
เพ่ือลดตนทุน และขยายโอกาสทางการคาและการบริการเพ่ือเขาสูยุคดิจิทัลจะมีคําศัพทที่ไดยิน
บอยๆ อาทิ   
 

   BI = Business Intelligence:  การรวบรวมขอมูลขาวสารดานตลาด ขอมูลลูกคา และคู
แขงขัน  
   EC = E-Commerce:  เทคโนโลยีทีชวยทําใหเกิดการสั่งซื้อ การขาย การโอนเงินผาน
อินเทอรเน็ต 
 

   CRM = Customer Relationship Management:  การบริหารจัดการ การบริการ และ
การสรางความสัมพันธที่ทําใหลูกคาพึงพอใจกับทัง้สินคาบริการและบริษัท ระบบ CRM ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยดําเนินงาน และจัดเตรียมขอมูลทเีปนประโยชนตอการบริการลูกคา  
 

   SCM = Supply Chain Management:  การประสานหวงโซ  ทางธุรกิจ ตั้ งแตแหลง 
วัตถุ ดิบ ผูผลิต ผูจัดสง ผูคาสง ผูคาปลีก จนถึงมือผูบริโภค  
 

   ERP = Enterprise Resource Planning:  กระบวนการของสํานักงานสวนหลังและการ
ผลิต เชน การรับใบสั่งซื้อการจัดซื้อ การจัดการใบสงของ การจัดสินคาคงคลัง แผนและการจัดการ
การผลิต ระบบ ERP จะชวยใหกระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพและลดตนทนุ 

 
คุณสมบัติของเทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
  สาเหตุที่ทําใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีอัตราการเจริญเติบโตตอเนื่องและรวดเร็ว 
เนื่องจากคณุสมบัติของเทคโนโลยีพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 8 ประการ ดังนี้ 
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   1. การมีอยูทั่วทุกหนแหง (Ubiquity)  รูปแบบของการซื้อขายสินคาของผูบริโภคจะ
เปลี่ยนไปจากเดิมที่ตองเดินทางไปยังเปนรานคาหรือตลาดซึ่งเปนแหลงรวมสินคาในเวลาที่เปดทําการ 
เปนรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)  ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาโดยไมตองเดินทางไป
ยังรานคา เลือกสินคา ชมรายละเอียด คุณสมบัติของสินคาไดทุกที่ทุกเวลาที่ตองการ ผานทางสมารท
โฟน หรือผานคอมพิวเตอร โดยเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต ทําใหผูบริโภคประหยัดเวลา ไมเสีย
คาใชจายในการเดินทาง 
 

 2. ของเขตครอบคลุมทั่วโลก (Global Reach)  เทคโนโลยีการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปน
การดําเนินธุรกรรมการคาแบบไรพรมแดน ระยะทางจึงไมใชอุปสรรคในการซื้อขายสินคา สงผลให
เกิดตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในการซื้อขายสินคา ที่สามารถขยายตลาดธุรกิจสงออกสินคา 
ไปสูตลาดโลกโดยไมยาก เชน  ผู ใหบริการเว็บไซตอาลีบาบา  เว็บไซต อีเบย และ เว็บไซต 
อเมซอน เปนตน 
 

 
 

รูปที่ 1.3 หนาเพจเวบ็ไซตอีเบย http://www.ebay.com 
 
  3. มาตรฐานระดับสากลในดานระบบสื่อสาร (Universal Standards)  เนื่องจาก
เทคโนโลยีการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนโครงสรางหลัก รูปแบบโครงสราง
เว็บไซตเปนมาตรฐานสากล ทําใหการเรียกใชงานสามารถทําไดหลายอุปกรณ (Multi-Platform) เชน 
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สามารถเขาใชงานเว็บไซตเพื่อเลือกชมสินคาไดจาก คอมพิวเตอร  โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต และ
แฟบเล็ต เปนตน 

 
 

รูปที่ 1.4 การทํางานของเว็บไซตในรูปแบบมัลติแพลตฟอรม 
                   ที่มา : http://globelink.ca/platforms/digital/ 18 มกราคม 2557 
 
  4. ความสมบูรณในขาวสาร (Richness)  การสงขาวสารที่ซับซอนผานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะเว็บไซตสามารถทําไดอยางสมบูรณ ลูกคาเขาชมเว็บไซตขอมูลสินคา ไมวาจะ
เปน ขอความ เสียง รูปภาพ วีดีโอ ที่ถูกแสดงรวมกันในรูปแบบมัลติมีเดีย โดยไมจําเปนตองนําเสนอ
สินคาในรูปแบบเผชิญหนาเหมือนแตกอน 

 

  5. ความสามารถในการโตตอบระหวางกัน  (Interactivity)  เทคโนโลยีพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกส เปนระบบที่อํานวยความสะดวกใหผูซื้อและผูขายสินคาสามารถติดตอสื่อสารกันได
แบบสองทางตัวอยางเชน การโฆษณาขายสินคาผานทางโทรศัพท จะเปนแบบทิศทางเดียว แตหาก
เปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะใชเว็บไซตเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อและผูขาย ไม
วาจะเปนชองทางของ กระดานสนทนา (Web Board)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) แชท 
(Chat) และสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนตน 
 

  6. ความหนาแนนของสารสนเทศ (Information Density) ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อ
สินคาโดยการคนหาขอมูลของสินคา ไดอยางรวดเร็วและมีขอมูลสินคาใหผูบริโภคเลือกหาขอมูลอยาง
หนาแนนตามจํานวนเว็บไซตที่จําหนายสินคา ถึงแมจะเปนสินคาประเภทเดียวกันแบบเดียวกันแต
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การใหขอมูลสินคา ราคา การสงสินคาของผูขายสินคาจะแตกตางกัน และถึงแมจะเปนสินคาแบบ
เดียวกันแตโดยสวนใหญสินคามักจะมากจากโรงงานผลิตเดียวกัน  
 

   7. ความ เปน เฉพาะตั วและการปรับแต งตามแต ละบุ คคล  (Personalization/ 
Customization)  ผูประกอบการธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทางการ
ตลาดเฉพาะบุคคล (Personalization)  ไดดวยการนําขอมูลของลูกคาหรือสมาชิก (Profile) ที่ได
จากการสมัครเปนสมาชิกซื้อสินคาจากเว็บไซตของผูประกอบการไมวาจะเปน ชื่อ นามสกุล 
ความชอบ วันเกิด งานอดิเรก และพฤติกรรมการซื้อสินคาที่ผานมา เพื่อนํามาวิเคราะหหาความ
ตองการของลูกคา นอกจากนี้ลูกคายังสามารถกําหนดความตองการรับขอมูลสินคาเฉพาะที่ตนสนใจ
ไดอีกดวย (Customization) 
 

  8. กอเกิดเทคโนโลยีทางสังคม (Social Technology) เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลของสินคาประสบการณการซื้อขายสินคาจาก
ผูประกอบการ ใหแกเพ่ือน ๆ ในรูปแบบชุมชนออนไลน ชุมชนออนไลนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย 
เชน Pantip.com เปนตน 
 

 
 

รูปที่ 1.5 ชุมชนออนไลน Pantip.com 
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ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการประยุกตใชเทคโนโลยี ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการ
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ระหวางผูขายหรือผูผลิตกับผูซื้อหรือผูบริโภค รวมถึงประโยชนที่มีตอ
สังคม แบงไดดังนี ้
 

 1. ประโยชนสําหรับผูซื้อ/ผูบริโภค 
 

      1.1 ห าข อมู ล เพ่ื อ เป รี ย บ เที ยบ เรื่ อ งราคา  คุณ ภ าพสิ น ค า  และข อ มู ลอื่ น  ๆ  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อ  
 

     1.2 อินเทอรเน็ตมีประโยชนมากในเรือ่งคนหาขอมูลสินคา ผูซื้อสามารถเขาไปในเว็บไซต 
เว็บบอรด และสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ในการหาขอมูล 
 

      1.3 มีรานคาใหเลือกมากขึ้น 
 

      1.4 เพี ยงแค  พิ มพ คํ าค น  (keywords) ล งใน เครื่อ งมื อค นห า (search engine)  
ก็มีสินคาออกมาใหเลือกมากมาย 
 

      1.5 ไดรับสินคาอยางรวดเร็วในกรณีที่ซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน เพลง ภาพยนตร 
ซอฟตแวร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) เพราะสามารถไดรับสินคาผานทางอินเทอรเน็ต 
โดยการดาวนโหลด 
 

      1.6 การซื้อสินคาบางประเภทสามารถลดพอคาคนกลางได ทําใหไดราคาทีถู่กลง  
 

      1.7 ผูบริโภคมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการตั้งราคาขายของตัวผลิตภัณฑและการบริการ
ได 
 

     1.8 สามารถประมูลสินคาแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประโยชนท้ังฝายผูซื้อและผูขาย 
 

      1.9 เปดโอกาสใหผูบริโภคสามารถโตตอบ แลกเปลี่ยนขาวสารและประสบการณ  
ในรูปแบบของชุมชนออนไลน 
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  2. ประโยชนสําหรับผูผลิตและผูขาย 
 

      2.1 ลดความผิดพลาดในการสื่อสารแบบเดิมท่ีใชในการคา เชน การสงแฟกซ บอกจด
ทางโทรศัพท หรือการรับใบคําสัง่ซื้อแลวพิมพขอมูลเขาระบบ ซึง่มีโอกาสผิดพลาดมากกวา ถาจะใหดี
นั้น ลูกคาตองสามารถทําการติดตอผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และสงขอมูลได เลยโดยตรงจะชวยลด
ความผิดพลาดในสวนนี้ไปได  
 

     2.2 ลดเวลาในการผลิต สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยในการคํานวณเรื่องความตองการ
ของการใชวัตถุ ดิบ การทําคําสั่งซือ้วัตถุดิบ เปนตน  
 

     2.3 เพ่ิมประสทิธิภาพในระบบสํานักงานทีป่ระสานงานและบริการ 
 

      2.4 เปดตลาดใหม หาคูคา ผูสงสินคา (Supplier) รายใหม ๆ 
 

      2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงคลัง  
 

       2.6 เพ่ิมความสัมพันธกับคูคาใหดีขึ้น  
 

      2.7 สรางมูลคาเพิ่มใหกับเว็บไซต ของบริษัท โดยการสรางขอมูลที่ เปนประโยชนตอ
ลูกคา การใหบริการหลังการขาย ใหคําปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ หรือการแกไขปญหาเบื้องตนอยาง
รวดเร็ว เปนตน 
 

     2.8 ชวยใหธุรกิจขนาดเล็กสามารถแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญได 
 
  3. ประโยชนตอสังคม 
       

     3.1 ชวยใหผูคนบางกลุมสามารถทํางานที่บานได เพ่ือลดคาใชจายในการเดินทาง อัน
เนื่องมาจากปญหาจราจรติดขัด 
 

     3.2 สรางโอกาสแกผูคนที่อาศัยอยูตามชนบท ใหสามารถเขาถึงแหลงศึกษาหาความรูทาง
วิชาชีพ การเรียนการสอนทางไกล  
 

     3.3 สรางรายไดแกคนในชุมชนจากการขายสินคา สงออกสินคาไปยังตางประเทศ ผาน
เว็บไซต 
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ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
  ปจจุบันไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยอิีนเทอรเน็ตกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงานหลาย
ประเภท มีทั้งธุรกิจที่หวังผลกําไรและไมหวังผลกําไร สามารถแบงไดดังตอไปนี้ 
 

  1. ภาคธุรกิจกับผูบริโภค (Business-to-Consumer : B2C)  เปนรูปแบบการดําเนิน
ธุรกรรมระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค โดยเปนการขายสินคาของผูประกอบการใหแกผูบริโภค 
และมีเว็บไซตเปนตัวกลางในการขายสินคา ซึ่งเว็บไซตจะมีการเตรียมสินคาในรูปแบบแคตตาล็อก
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูบริโภคไดเลือกชมสินคา คนหา ตามที่ตนตองการ จุดเดนประการสําคัญของ 
B2C คือ ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาจากทางรานคาไดโดยตรง ไมผานพอคาคนกลางทําใหได
สินคาที่มีราคาถูกกวาทองตลาด 
 

  2. ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) เปนรูปแบบการดําเนิน
ธุรกรรมระหวางผูประกอบการกับผูประกอบการ การซื้อขายสวนใหญจะเก่ียวกับวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตสําหรับขายใหกับผูบริโภคตอไป ตัวอยางเชน บริษัทผลิตอาหารจะซื้อสินคากับบริษัทอ่ืน 
 เชน บริษัทผลิตเครื่องดื่มซื้อสินคาจากบริษัทผลิตเจลลี่และบริษัทผลิตแกวพลาสติก เพื่อนํามาผลิต
เปนเครื่องดื่มสําเร็จรูปจําหนายใหกับผูบริโภค  
 

 3. ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer-to-Consumer : C2C) เปนการดําเนินธุรกรรม
ระหวางผูบริโภคดวยกันเอง การซื้อขายสินคาอาจจะเปนการแลกเปลี่ยนสินคา ขายสินคามือสอง  
โดยหากผูซื้อและผูขายมีความพอใจทั้งสองฝาย จะทําการตกลงนัดสถานที่ เวลา เพ่ือแลกเปลี่ยน
สินคา  
 

 4. ผูบริโภคกับภาคธุรกิจ (Consumer-to-Business: C2B)  เปนการดําเนินธุรกรรม
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการ  C2B  (Consumer-to-business)  ตัวอยางเชน  ผูบริโภคหรือ
ผูใชเขียนบทวิจารณสินคา (Reviews)  หรือบทวิเคราะหสินคา ในเว็บไซตขายสินคาชื่อดังอยาง 
Amazon.com จนบทวิจารณสินคามีข่ือเสียงทําใหจํานวนคนใหความสนใจเขามาชมเว็บไซตมาก  
ผูบริโภคก็จะไดรับการติดตอใหทําธุรกิจ (Business)  กับเจาของเว็บไซต Amazon  โดยการเอา
สินคาที่เกี่ยวของกับที่  Reviews มาขาย ถาขายได Amazon ก็จะแบงรายไดจากการขายใหกับ
ผูบริโภค  
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รูปที่ 1.6 เว็บไซต amazon.com ดําเนินธรุกิจในรูปแบบ C2B 
 

5. ภาคธุรกิจกับพนักงาน (Business-to-Employee: B2E) เปนรูปแบบการดําเนิน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน โดยนํามาใชสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสาร 
และสารสนเทศภายในองคกร พนักงานสามารถรับทราบขาวสารเหลานี้จากกระดาษอิเล็กทรอนิกส 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งชวยลดการทรัพยากรธรรมชาติสะดวกในการคนหาขอมูล  

 

 6. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)  เปนการดําเนินธุรกรรมของภาครัฐที่ไดนําสื่อ
อิเล็กทรอนิกสมาใหบริการแกประชาชน มีการจัดเตรียมรูปแบบบริการตาง ๆ อํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนที่ไมสามารถเดินทางมาใชบริการ ใหไดใชบริการผานทางเว็บไซต เชน การชําระภาษี
ออนไลน การรองเรียนรองทุกขของหนวยงานภาครัฐ เปนตน นอกจากนี้ยังแบงรูปแบบการบริการ
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดดังนี ้
 

      - ภาครัฐกับประชาชน (Government-to-Citizens: G2C) 
 

      - ภาครัฐกับประชาชน (Government-to-Business: G2C) 
 

      - ภาครัฐกับประชาชน (Government-to-Government: G2G) 
 

      - ภาครัฐกับประชาชน (Government-to-Employee: G2E) 
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รูปที ่1.7 เว็บไซต gprocurement.go.th ระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐเปดบริการผานออนไลน   
  เปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ G2B 
 
บทสรุป 
 
  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การทําธุรกรรมซื้อขายสินคาและบริการ ครอบคลุมถึงการชําระ
เงิน การโฆษณา ไมมีเงื่อนไขจํากัดดานเวลาและสถานที่  โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนตัวกลางใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล  ซึ่งพาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนสวนหนึ่ งของการดําเนินงานธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส การดําเนินกิจกรรมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองอาศัยโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก การ
บริการทั่วไป  ชองทางการติดตอสื่อสาร รูปแบบของเนื้อหา ระบบเครอืขาย และสวนประสานกับผูใช  
              

       พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีประโยชนตอผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ สังคม แบงประเภทไดดังนี้ 
ภาคธุรกิจกับผูบริโภค (B2C)  ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B)  บริโภคกับผูบริโภค (C2C)  ผูบริโภคกับ
ภาคธุรกิจ (C2B)  ภาคธุรกิจกับพนักงาน (B2E)  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) 
 
คําถามทบทวน 
 

  1. จงอธิบายความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 2. จงอธิบายถึงขอแตกตางระหวางธุรกิจอิเล็กทรอนิกสกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
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 3. จงอธิบายประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 4. จงอธิบายประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 5. ถาหากทานจะประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทานจะประกอบธุรกิจใด จงอธิบาย
พรอมเหตุผล  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  2 
โครงสรางพื้นฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. ชองทางการติดตอสื่อสาร 
2. ประเภทของเครือขาย 
3. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขายคอมพิวเตอร 
4. เครือขายอินเทอรเน็ต 
5. ภาษาสําหรับเว็บไซต 
6. โปรแกรมทองเว็บไซต 
7. ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
8. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายชองทางการติดตอสื่อสาร ประเภทของเครือขาย และ
ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขาย 

2. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีที่สําคัญตอ
การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต 

3. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายคุณสมบัตภิาษาที่ใชงานสําหรับเว็บไซต และโปรแกรมทองเว็บไซต 
4. เพ่ือใหผูศึกษาทราบถึงประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเกี่ยวกับชองทางการติดตอสื่อสาร ประเภทของเครือขาย พรอม
แสดงภาพตัวอยางของคอมพิวเตอรที่ใชงานในเครือขาย 
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2. อธิบายคุณสมบัติของเครือขายอินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีที่สําคัญในเครือขาย
อินเทอรเน็ต เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัยหรือประเด็นที่ไมเขาใจ 

3. อธิบ ายข อแตกต างระหว าง HTML และ XML รวมถึ งโป รแกรมท องเว็บ ไซต  
พรอมยกตัวอยางการทํางานของโปรแกรมทองเวบ็ไซตในปจจุบัน 

4. อธิบายประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  
5. แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 3-4 คน เพ่ือยกตัวอยางโปรแกรมทอง

เว็บไซต และภาษาสําหรับเว็บไซตที่นิยมใชพาณชิยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ที่ไดจากการคนหาขอมูล
ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น และเปดโอกาสใหกลุมอ่ืน ๆ  
ซักถามได 

6. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว 

 
สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
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บทท่ี  2  
โครงสรางพื้นฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

 
  อินเทอรเน็ต  (Internet)  เปนเครือขายขนาดใหญที่มีการเชื่อมโยงระหวางเครือขาย
คอมพิวเตอรทั่วโลกเขาดวยกัน ในปจจุบันเราสามารถติดตอสื่อสารกับคนทั่วทั้งโลกดวยการสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือการทําธุรกรรมออนไลนผานเว็บไซต รวมถึงทํางานไดทุกที่โดยไมจํากัด
สถานที่ จะเห็นไดวาเทคโนโลยอิีนเทอรเน็ตมีประโยชนตอมวลมนุษยชาติ จึงมีการพัฒนาอินเทอรเน็ต
ใหมีความเร็วที่สงูขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร  
 

 ดังนั้นในบทนี้จะอธิบายถึงชองทางการติดตอสื่อสาร ประเภทของเครือขาย ภาษาที่ใชในการ
พัฒนาเว็บไซต  รวมถึงประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต ซึ่งทั้งหมดเปนโครงสรางพ้ืนฐานของการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 
ชองทางการติดตอสื่อสาร 
 
  ชองทางการติดตอสื่อสารเปนองคประกอบของการติดตอสื่อสาร เพราะการสงขอมูลของการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองอาศัยชองทางการสื่อสารจากธุรกิจไปยังผูบริโภค ทําใหผูบริโภค 
ไดรับรูขอมูล คุณภาพ และราคาของสินคา ชองทางการติดตอสื่อสารแบงออกเปนการสื่อสารแบบมี
สายสัญญาณและแบบไรสาย ดังนี้  
 

  1. ชองทางสื่อสารท่ีเชื่อมตอดวยสายสัญญาณ เปนชองทางที่สามารถมองเห็นไดทาง
กายภาพ สายสัญญาณมีหลายชนิด จะเลือกใชชนิดใดข้ึนอยูกับคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานและ
สภาพแวดลอมนั้น ๆ โดยทั่วไปสายสัญญาณที่ใชในการเชื่อมตอปจจุบันมีดังนี ้
 

     1.1 สายตีเกลียวคู   (Twisted Pair) เปนสายเคเบิลที่ ไดรับความนิยมมากที่สุดใน
ปจจุบัน ใชงานภายในระบบเครือขายเฉพาะที่ เนื่องจากสายประเภทนี้มีราคาถูก สามารถใชงานได
อยางกวางขวาง รองรับการทํางานไดกับอุปกรณสื่อสารหลากหลายชนิด รองรับความเร็วในการสง
สัญญาณที่คอนขางสูง ติดตั้งงาย สายตีเกลียวคู สามารถแบงได ตามแคทีกอรี  (Category) เชน  
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สาย Cat5  สาย Cat6 แตสายชนิดนี้ มีขอจํากัดเรื่องระยะทาง สวนใหญติดตั้งในระยะไมเกิน  
100 เมตร 

 
 

   รูปที่ 2.1 สายตีเกลียวคู 
ที่มา : http://www.gitc21.net/co/cewire/GC00894879/CA00894890/ 
        STP_Shielded_Twisted_Pair.html 27 กรกฎาคม 2557 

 

    1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) เปนสายสื่อสารขนาดกลางท่ีมีฉนวนดีกวาสายตี
เกลียวคูทําใหสงขอมูลดวยความเร็วที่สูงกวา และระยะทางไกลกวา โดยท่ัวไปสายโคแอกเชียล  
มี 2 ชนิด คือ สายสัญญาโคแอกเชียลท่ีมีคาความตานทาน 60 โอหม (Ohms) ซึ่งเปนสายสําหรับสง
ขอมูลแบบดิจิทัล และสายโคแอกเชียล ที่มีความตานทาน 75 โอหม ใชสําหรับสงสัญญาณของระบบ
โทรทัศน 
 

     1.3 เคเบิลเสนใยนําแสง  (Fiber Optic Cable) เปนเคเบิลท่ีมีขนาดของแกนกลางเล็ก
ที่สุดในบรรดาเคเบิลทั้งหมด จะมีขนาดเทากับเสนผมของมนุษย แตมีประสิทธิภาพในการสงขอมูลสูง
ที่สุด เคเบิลเสนใยนําแสงจะมีวิธีการสงสัญญาณที่แตกตางกับสายตีเกลียวคูและสายโคแอกซเชียลซึ่ง
ทั้งสองชนิดใชสัญญาณไฟฟาในการสงขอมูล แตเคเบิลเสนใยนําแสงจะใชแสงเลเซอร หรือแอลอีดี  
ใหเคลื่อนท่ีไปในทอแกวอาศัยหลักการสะทอนกลับหมดของแสง  
 

 
 

    รูปที่ 2.2 เคเบิลเสนใยนําแสง   
    ที่มา : http://fiber.in.th/?paged=2/ 16 สิงหาคม 2557  
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 2. ชองทางการส่ือสารที่เชื่อมตอแบบไรสาย เปนชองทางที่ไมสามารถมองเห็นไดทาง
กายภาพ เนื่องจากขอมูลจากผูสงไปยังผูรับ จะกลายเปนสัญญาณคลื่นท่ีกระจายไปทางอากาศ 
ระยะทางที่ขอมูลเดินทางไปถึงข้ึนกับอุปกรณในการรับและสงสัญญาณ ซึ่งอุปกรณแตละชนิด 
มีความสามารถที่แตกตางกัน ตามระยะทางและการใชงาน  
 

     2.1 การเชื่อมตอผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  เปนเครือขายเคลื่อนที่แบบบรอด
แบนดเปนเครือขายที่พัฒนาจากเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยกอนท่ีรองรับเสียงอยางเดียว  
ใหมีความสามารถรองรับขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพ และวีดีโอ เชน เครือขาย 3G, 4G, AIS, 
Truemove H, CAT MY และ Dtac เปนตน 
 
    2.2 การเชื่อมตอผานเครือขายไวไฟ (Wireless Fidelity: Wi-Fi)   เปนระบบเครือขาย
ที่ตองอาศัยอุปกรณกระจายสัญญาณ (Wireless Access Point) สามารถกระจายสัญญาณไดไมเกิน 
150 เมตร เมื่อนําอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมตอผานไวไฟได เชน คอมพิวเตอร มาเชื่อมตอจะมีการ
เขารหัสแบบ WPA/WPA2 เพ่ือปองการการเชื่อมตอท่ีพึงประสงค อุปกรณที่ทําการเชื่อมตอจะถูก
ระบุการเขาใชงานจาก Mac Address ปจจุบันอุปกรณกระจายสัญญาณไวไฟมีมาตรฐานความเร็ว 
ในการรับและการสงขอมูลไมเทากัน  
 
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานของอุปกรณกระจายสัญญาณไวไฟ 
 

มาตรฐาน ความถี่ในการสงขอมูล ความเร็วในการสงขอมูล 
802.11a ความถี่ 5 GHz ความเร็วในการรับสงขอมูลสูงสุดอยูที่ 54 Mbps 
802.11b ความถี่ 2.4 GHz ความเร็วในการรับสงขอมูลสูงสุดอยูที่ 11 Mbps 
802.11g ความถี่ 2.4 GHz ความเร็วในการรับสงขอมูลสูงสุดอยูที่ 54 Mbps 
802.11n ความถี่ 2.4 และ 5 GHz ความเร็ว (ทางทฤษฎี) ในการรับสงขอมูลสูงสุดอยูที่ 

300 Mbps 
 

ที่มา : Bradley Mitchell, August 2012  
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    รูปที่ 2.3 อุปกรณกระจายสญัญาณไวไฟ 
    ที่มา : http://nopparut-tc.blogspot.com/2013/02/access-point- 
            access-point-switching-hub.html 2 มกราคม 2557 

 
    2.3 การเชื่อมตอผานเครือขายดาวเทียม (Satellite) เปนการสื่อสารโดยใชดาวเทียมทํา
การโคจรอยูเหนือพื้นโลก ประมาณ 22,000 ไมล ทําหนาที่เปนสถานีสงและสถานีรับ โดยมีสถานี
ภาคพ้ืนดินในการควบคุมดาวเทียมดังกลาว ดาวเทียมสามารถรับและสงขอมูลไดเปนจํานวนมาก 
หากมีการสงขอมูลจากภาคพ้ืนดินไปยังดาวเทียมจะเรียกวา อัพลิงก (Uplink) สวนการสงสัญญาณ
จากดาวเทียมมายังภาคพ้ืนดินจะเรียกวา ดาวนลิงก (Downlink)  
 

 
 

    รูปที่ 2.4 การเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม 
    ที่มา : http://sky2data.com/ 2 มกราคม 2557 
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     2.4 การเชื่อมตอผานเครือขายไมโครเวฟ (Microwave) เปนเครือขายใชความถี่สูงยาน
ไมโครเวฟ สงสัญญาณในลักษณะแนวตั้งระหวางสถานีรับกับสถานีสงเปนแนวเสนตรง ในระยะทาง 
ไมเกิน 50 กิโลเมตร ตามลักษณะของเสนสายตา (light of sight) หมายความวา ถาสองไฟออกจาก
จานดานท่ีสงสัญญาณแลวจานดานที่รับสัญญาณจะตองสามารถมองเห็นแสงไฟที่สองนั้นได ดังนั้น 
จานที่ใชรับหรือสงสัญญาณมักจะตองติดตั้งอยูบนที่สูง เพื่อใหพนจากสิ่งกีดขวางและชวยใหสามารถ
สงสัญญาณไปไดไกล ปจจุบันมีการใชไมโครเวฟนอยลงเนื่องจากการสงผานสายเคเบิลเสนใยนําแสงมี
ราคาถูกลง และมีการรบกวนของสัญญาณนอยกวามาก 
 

 
 

           รูปที่ 2.5 เสาสงสญัญาณไมโครเวฟ 
         ที่มา : https://www.neweurope.eu/article/parliament-passes-human- 
            rights-resolutions/ 27 มกราคม 2557 
 
     2.5 การเชื่อตอผานเครือขายบลูทูธ (Bluetooth) เปนระบบสื่อสารของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบสองทางดวยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการ
ใชสายเคเบิลหรือสายสัญญาณเชื่อมตอใชในการเชื่อมตอระหวางโทรศัพทมือถือ สมารทโฟนกับ
อุป กรณ  (Device) ที่ ต อ งการ เช น  โท รศัพท มื อ ถือกั บสมอลทอรค  โท รศั พ ท มื อถื อ กับ 
คอมพิวเตอร เปนตน ปจจุบันรุนลาสุดของเทคโนโลยีบลูทูธ คือ 4.0 ซึ่งเปนบลูทูธพลังงานต่ํา 
(Bluetooth low energy: BLE)  
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          รูปที่ 2.6 แสดงการเช่ือมตอระหวางสมารทโฟนกับสมารทวอทชผานบูลทูธ 
         ที่มา : http://www.appdisqus.com/devices/ 
            review-sony-smartwatch-2 23 พฤศจิกายน 2557 
 

   2.6 อินฟราเรด (Infrared) ใช เทคโนโลยีคลื่นแสงอินฟาเรดในการติดตอสื่อสาร
ระยะทางใกล ๆ สงขอมูลแบบแนวเสนตรง ไมสามารถสงสัญญาณผานสิ่งกีดขวาง การเชื่อมตอ 
ใชสําหรับถายโอนหรือแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางอุปกรณ เชน คอมพิวเตอรโนตบุกกับเครื่องพิมพ 
ปจจุบันความนิยมนอยลงเนื่องจากบลูทูธมีประสิทธิภาพมากกวา 
 
ประเภทของเครือขาย 
 
  เครือขายคอมพิวเตอรสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะขอบเขตของ
ภูมิศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  1. เครือขายทองถิ่น (Local Area Network : LAN)  เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ที่เชื่อมตอกันดวยรูปแบบเครือขาย ใชงานในบริเวณไมกวางนัก เชน ภายในอาคาร หองสํานักงาน 
คลังสินคา เปนตน สวนประกอบที่สําคัญมากในระบบ LAN คือ คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร (Computer 
Server) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการจัดเก็บขอมูลและโปรแกรม ตลอดจนกําหนด
วิธีการในการเขาถึงขอมูล ในเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เซิรฟเวอรจะตองมีโปรแกรมที่ทําหนาท่ี
เปนระบบปฏิบัติการเครือขาย หรือ NOS ( Network Operating System ) เชน Window 2013 
Server เปนตน 
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 2. เครือขายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) เปนระบบเครือขาย 
ที่มีขนาดอยูระหวาง LAN และ WAN เปนระบบเครือขายที่ใชภายในเมืองหรือจังหวัดเทานั้น  
การเชื่อมโยงจะตองอาศัยระบบบริการเครือขายสาธารณะ จึงเปนเครือขายที่ใชกับองคการที่มีสาขา
หางไกลและตองการเชื่อมสาขาเหลานั้นเขาดวยกัน เชน ธนาคาร    
 

  3. เครือขายระดับประเทศ (Wide Area Network: WAN) เปนเครือขายที่นํา LAN และ 
MAN มาเชื่อมตอกัน ใชครอบคลุมพ้ืนที่กวางขวางเปนระยะทางหลาย ๆ กิโลเมตร จนถึง
ระดับประเทศ ทวีป เทคโนโลยีที่ใชกับเครือขาย WAN มีความหลากหลาย มีการเชื่อมโยงระหวาง
ประเทศดวยชองสัญญาณดาวเทียม เคเบิลเสนใยนําแสง คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ สายเคเบิล  
 
ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอรภายในเครือขายคอมพิวเตอร 
 
  เมื่อนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชงานในระบบเครือขาย ตามประเภทของเครือขาย LAN MAN 
WAN นั้น สามารถจําแนกประเภทของคอมพิวเตอร ไดดงันี ้
 

  1. เซิ รฟ เวอร  (Server) เป น เครื่อ งคอมพิว เตอรที่ ทํ าหน าที่ ให บ ริการต างๆ โดย 
แตละเครือขายคอมพิวเตอรสามารถมีคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรไดหลายเครื่องตามที่ตองการ 
   

    1.1 ไฟลเซิรฟเวอร (File Server) ทําหนาที่ใหบริการแฟมขอมูลแกเครื่องคอมพิวเตอร 
ลูกขาย (Client) สามารถเรียกใชแฟมงานตางๆ จากเซิรฟเวอรได 
 

     1.2 ดาตาเบสเซิรฟเวอร (Database Server) ทํ าหนาที่ ใหบริการขอมูลแก เครื่อง
คอมพิวเตอรภายในเครือขาย เพ่ือเรียกดูขอมูลหรือทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ โดยคอมพิวเตอรดาตา
เบสเซิรฟเวอรจะทํางานรวมกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเชน MySQL เปนตน 
 

     1.3 ปริ้นเตอรเซิรฟเวอร (printer Server) ทําหนาท่ีใหบริการเครื่องพิมพในการพิมพ
เอกสาร ภาพถาย แกคอมพิวเตอรภายในเครือขายเครื่องลูกขายสามารถสั่งพิมพได 
 

    1.4 อินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร (Internet Server) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ติดตอ
กับเครือขายอินเทอรเน็ตไดและทําหนาที่ใหบริการอินเทอรเน็ตแกเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขาย  
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     1.5 เว็บเซิรฟ เวอร (Web Server) ทํ าหน าท่ีในการเก็บขอมูลเว็บ ไซต  เมื่ อเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่นเรียกดูเว็บไซต เครื่องคอมพิวเตอรเว็บเซิรฟเวอรจะสงขอมูลเว็บไซตไปแสดงยัง
หนาจอเครือ่งคอมพิวเตอรดังกลาว นอกจากนี้เว็บเซิรฟเวอรยังมีบริการสําคัญตาง ๆ ดังนี ้
 

         1.5.1 SSL (Secure Sockets Layer) เปนมาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับ 
การสื่อสารผานอินเทอรเน็ต ซึ่งโปรโตคอล SSL จะทําหนาที่ตรวจสอบเซิรฟเวอรและไคลเอนตวามี
ตัวตนจริงหรือไม ระหวางการสงขอมูลจะมีการเขารหัสขอมูล เพ่ือปองกันขอมูลที่สําคัญเชน 
หมายเลขบัตรเครดิต เบอรโทรศัพท เปนตน โดยสวนใหญระบบชําระเงินของเว็บไซตที่ประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะใชมาตรฐานนี ้
 

         1.5.2 FTP (File Transfer Protocol) โพรโตคอลที่อนุญาตใหผูใชงานอินเทอรเน็ต
สามารถถายโอนขอมูลระหวางเครื่องเซิรฟเวอรและไคลเอนต โดยตองมีรหัสผูใชงานและรหัสผาน 
ซึ่งไดรับจากผูใหบริการเว็บเซิรฟเวอร 
 

         1.5.3 เก็บขอมูล (Data Capture) ทําหนาที่เก็บขอมูลผูเขาชมเว็บไซต หมายเลขไอพี
ของผูเขาใชงาน ระยะเวลาการใชงาน เปนตน โดยขอมูลเหลานี้จะถูกแปลความหมายและเก็บบันทึก
ไวในไฟล เรียกวา Log File เพ่ือให เจาของเว็บไซตหรือเจาของเว็บเซิรฟเวอรนํามาวิเคราะห  
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตไดในอนาคต 
 

    1.6 เมลเซิรฟเวอร (Mail Server) ทําหนาที่เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) และ 
ทําหนาที่รับสงไปยังเจาของจดหมาย 
 

  2. เวิรกสเตชนั (Workstation)  คือ เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปที่สามารถทําการประมวลผล
ขอมูลตาง ๆ ได  
 

  3. ไคลเอนต (Client) เปนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายท่ีมีการเรียกใชขอมลูจากเซิรฟเวอร 
 

  4. เทอรมินัล (Terminal) เปนอุปกรณที่ประกอบดวยจอภาพ แปนพิมพและอุปกรณอ่ืน ๆ 
เทอรมินัลไมสามารถประมวลผลขอมูลไดดวยตัวเองแตใชการสื่อสารขอมูลกับเซิรฟเวอรและให
เซิรฟเวอรทําการประมวลผลขอมูลพรอมทั้งสงขอมูลมาปรากฏบนจอภาพได 
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เครือขายอินเทอรเน็ต 
 
  อินเทอรเน็ต  (Internet) นั้นยอมาจากคําวา  “International network”  หรือ  “Inter 
Connection  network”  ซึ่งหมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่ เชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรทั่วโลกเขาไวดวยกัน  เพ่ือใหเกิดการสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน   
อาศัยตัวเชื่อมเครือขายภายใตมาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน  นั่นก็คือ  TCP/IP Protocol  ซึ่งเปน
ขอกําหนดวิธีการติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย ซึ่งโปรโตคอลนี้จะชวยให
คอมพิวเตอรที่มีฮารดแวรที่แตกตางกันสามารถติดตอถึงกันได   
 

  เทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการติดตอสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีดังนี ้
 

 1. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)  เป น ชุ ด ข อ ง
โปรโตคอลที่ถูกใชในการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถใช
สื่อสารจากตนทางขามเครือขายไปยังปลายทางได และสามารถหาเสนทางที่จะสงขอมูลไปไดเองโดย
อัตโนมัติ ถึงแมวาในระหวางทางอาจจะผานเครือขายที่มีปญหา โปรโตคอลก็ยังคงหาเสนทางอ่ืนใน
การสงผานขอมูลไปใหถึงปลายทางได ตัวอยางการอํานวยความสะดวกในการสื่อสารบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต มีดังนี ้
 

     1.1 หมายเลขไอพี (IP Address) การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรจะตอง
เชื่อมตอไปยังอุปกรณที่เรียกวา โหนด (Node) ในการอางเพ่ือระบุตําแหนงโหนดจําเปนตองใช
หมายเลขไอพี  ในป จจุบั น ใช ไอพี แบบ  IPV4 เชน  ไอ พี ของเว็บ ไซต ส าขาวิช าการตลาด  
คือ 27.254.38.216 และเนื่องจากจํานวนการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตมีมากจึงไดเกิดไอพีแบบ 
IPv6 ขึ้นเพ่ือรองรับการใชงานในอนาคต 
 

      1.2 Domain Name DNS และ URL การอ างอิงตํ าแหน งการเชื่ อมต อ เครือข าย
อินเทอรเน็ตโดยใชหมายเลขไอพี ยากตอการใชงานและการจดจํา หมายเลขไอพีจึงถูกแทนที่ดวย
ขอความที่เรียกวา โดเมนเนม (Domain Name) สวน (Domain Names System: DNS) ทําหนาที่
ในการแปลงชื่อโดเมนเนมเปนหมายเลขไอพี ซึ่งโดเมนเนมจะมีโครงสรางเปนลําดับชั้น ประกอบดวย
ชื่อคอมพิวเตอร ชื่อเครือขาย ชื่อซับโดเมน และชื่อโดเมน ระดับสูงสุดของโดเมนจะเรียกวา โดเมน
ราก (Root Domain) สวนโดเมนถัดจากโดเมนรากจะเรียกวา โดเมนระดับบน (Top-level 
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Domain) สวนโดเมนลูกที่อยูถัดจากโดเมนระดับบนจะเรียกวาโดเมนระดับรอง (Second-level 
Domain) และรูปแบบของโดนเมนเนมก็มีหลายรูปแบบ 
 

 
 
          รูปที่ 2.7 ลําดับชั้นของระบบโดเมนเนม (DNS) 
         ที่มา : Laudon, C. K, & Laudon, P. J., 2014 

 

 
 
             รูปที่ 2.8 แสดงตัวอยางช่ือโดเมนเนมสองระดับ 
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รูปที่ 2.9 แสดงตัวอยางโดเมนเนมที่ใชชื่อยอประเทศ             รูปที่ 2.10 แสดงตัวอยางช่ือซับโดเมนเนม  
 
  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดแอดเดรสในรูปแบบ URL (Uniform Resource Locator) ใช
ระบุตําแหนงของเอกสาร (Page) บนเวิลดไวดเว็บ (www) คลายกับการอางตําแหนงของไฟล เชน 
 

 
 

รูปที่ 2.11 ตัวอยาง URL อางอิงตําแหนงไฟลใน www 
 
 คาํนําหนาอาจมีการระบุคําวา  http (Hypertext Transport Protocol) ซึ่งเปนวิธีการตอบ
ตอกับอินเทอรเน็ต แตอาจจะไมระบุก็ได เนื่องจากเว็บเบราวเซอรรับทราบถึงโพรโตคอลนี้เปนคา
ปกติอยูแลว แตหากจะระบุ สามารถเขียนไดดังนี้  
 

 
 

รูปที่ 2.12 ตัวอยาง URL ที่ระบ ุ http 

 
 

รูปที่ 2.13 สวนประกอบของ URL ที่ใชระบุตําแหนงของเว็บเพจ (Web Page) 
 
 2. การประมวลผลแบบไคลเอ็นต/เซิรฟเวอร (Client/Server Computing)  ไคลเอ็นต/
เซิรฟเวอร เปนวิวัฒนาการของการประมวลผลการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต โดยเกิดจากการนําแพ็ก
เก็ตสวิตชิ่ง ทํางานรวมกับโพรโตคอล TCP/IP  ซึ่งมีการแบงงานกันประมวลผลระหวางเครื่อง
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คอมพิวเตอรแบบเซิรฟเวอรกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบไคลเอ็นต ทําใหชวยลดการจราจรของ
เครือขาย (Traffic Network) ซึ่งแตกตางกับสถาปตยกรรมที่ใชบนเครื่องเมนเฟรม ที่ภาระการ
ทํางานตาง ๆ ตกอยูบนเครื่องโฮสต (เมนเฟรม) อีกทั้งในปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีราคาถูกจึงมักจะถูกนํามาใชเชื่อมโยงเปนเครือขายทองถิ่น (LAN)  
ตามองคกรตาง ๆ และจากสถาปตยกรรมการประมวลผลแบบไคลเอ็นต/เซิรฟเวอรนี้เอง จึงสามารถ
นําพีซีคอมพิวเตอรมาใชขยายระบบใหมีประสิทธิภาพ ดวยการออกแบบในรูปแบบที่เรียกวา 
ไคลเอ็นตเซิรฟเวอรเทียร  (Client-Server Tiers) โดยเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรแตละเครื่อง 
จะทําตามหนาที่ที่ถูกกําหนดไว แทนที่จะผลักภาระไปที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง 

 
รูปที่ 2.14  แสดงการทํางานของไคลเอ็นตเซิรฟเวอรเทียร  (Client-Server Tiers) 

 
3. เวิลด ไวด เว็บ  (World Wide Web) เว็บ ไซตคือ เครื่องมือที่ สํ าคัญของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ชวยในการนําเสนอขอมูลของสินคา ทั้งในรูปแบบแคตตาล็อก ภาพ เสียง วีดีโอ 
เว็บไซตยังสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของลูกคารวมถึงการดําเนินชีวิตประจําวัน  
และเว็บไซตยังสรางตลาดการคาไปยังผูใชคอมพิวเตอรทั่วโลก 

 

ตน ตัณฑสุทธิวงศ , สุพจน ปุณณชัยยะ, และสุวัฒน ปุณณชัยยะ (2539)  ไดกลาวถึง 
เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web หรือ WWW หรือ W3 หรือ Web)  คือ บริการคนหรือเรียกดู 
ขอมูลแบบหนึ่งในอินเทอรเน็ต ขอมูลในเวิลดไวดเว็บจะอยูในแบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย 
(Multimedia) ที่มีทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ ขอมูลจะถูกแบงเปนหนา ๆ 
แตละหนาสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดเปนแบบเครือขายคลายใยแมงมุมจากแหลงตาง ๆ ท่ีกระจาย 
อยูทั่วโลก 
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  ป  ค.ศ. 1990 ทิม เบอรเนอรส-ลี  (Tim Berners-Lee)  แห งสถาบัน CERN (Center 
European pour la Recherche Nucleaire) แหงกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดคิดคน
วิธีการถายทอดเอกสารขอมูลที่อยูในแบบไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ซึ่งเปนเอกสารที่นําเสนอทาง
เครื่องคอมพิวเตอร ที่ขอมูลในแตละหนาสามารถเชื่อมโยงถึงกันได มานําเสนอผานทางระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต  เอกสารแบบไฮเปอรเท็กซนี้เขียนข้ึนดวยภาษาคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นใหม 
เรียกวา ภาษา HTML (Hypertext Markup Language)  เอกสารขอมูลที่ เขียน ข้ึนดวยภาษา  
HTML นี้ตองใชโปรโตคอลแบบพิเศษ ชื่อ HTTP (Hypertext Transport Protocol)  ชวยในการ
สื่อสาร และรับสงขอมูล ขณะเรียกใชบริการเวิลดไวดเว็บในระบบอินเทอรเน็ต  
 

  ในป ค.ศ. 1993 สถาบัน NCSA (National Center for Supercomputing Application) 
แหงมหาวิทยาลัย อิลลินอยสไดพัฒนาโปรแกรมท่ีเรียกวา เว็บบราวเซอร (Web Browser)  
ชื่อ Mosaic ขึ้นมา ทําหนาที่แปลคําสั่งและขอมูลท่ีอยูในรูปของเอกสาร HTML ใหแสดงที่หนาจอ
เครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรมเว็บบราวเซอรไดเปลี่ยนโฉมหนาการใชบริการอินเทอรเน็ตในแบบเกา 
ที่มีแตตัวอักษรไปเปนหนาจอที่มีชีวิตชีวาดวยสีสันและรูปภาพและทําใหผูสามารถเขาสูบริการ
อินเทอรเน็ตไดงายกวาเดิมมาก 

 
ภาษาสําหรับเว็บไซต 
 

  HTML (Hypertext Markup Language) เปนโครงสรางเอกสารสําหรับเว็บไซต (Web 
Page)  โดย HTML จัดเปนภาษามารกอัปที่นํากลุมแท็ก (Tag)  มาใชควบคุมการแสดงผลผานเว็บ
เบราวเซอร (Web Browser)  และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนหรือทรัพยากรอื่นตามที่ผูใช
ตองการ ซึ่งการเชื่อมโยงนี้เรียกวา Link หรือ Hyperlink  
   

 
 

รูปที่ 2.15  แสดงตัวอยางภาษามารกอัป HTML 
 



32 | บทที่  2 โครงสราง พ้ืนฐานของการพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

  สวน XML (eXtensible Markup Language)  ใหความสําคัญกับขอมูลที่ระบุในเว็บเพจ 
แท็กของ XML ถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการกับโครงสรางขอมูล  
 

 
 

รูปที่ 2.16  แสดงตัวอยางภาษามารกอัป HTML 
 

 
 

รูปที่ 2.17  แสดงตัวอยางภาษามารกอัป HTML 
 
โปรแกรมทองเว็บไซต 
 
 เปนโปรแกรมทองเว็บหรือเว็บเบราวเซอรแสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอร สามารถแสดง
ขอความ ภาพ เสียง และวีดีโอ  ตัวอยางเว็บเบราวเซอรที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari และ Internet Explorer เปนตน โปรแกรมเว็บเบราวเซอรประกอบดวย
เครื่องมือในการอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน เชน ปุมไอคอนลัดเพ่ือเปดไฟลที่ดาวนโหลดเสร็จแลว 
เครื่องมือคนหา และการจัดเก็บ URL ของเว็บไซตเพ่ือเขาชมภายหลัง  (Bookmarks)  
 

 
 

รูปที่ 2.18  ตัวอยางโปรแกรมเว็บเบราวเซอร Chrome จาก Google  
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ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
 

         เครือขายอินเทอรเน็ตถือกําเนิดมาในยุคสงครามเย็นระหวางสหรัฐกับรัฐเซีย ในป ค.ศ. 1960   
ซึ่งกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาระบบคอมพิวเตอรสําหรับสั่งการตองเปนระบบ
เครือขายที่ใชงานไดตลอดเวลา หากมีการโจมตีดวยระเบิดปรมาณู ท่ีเมืองใดเมืองหนึ่งระบบ
คอมพิวเตอรบางสวนอาจถูกทําลายแตสวนท่ีเหลือทํางานได  เปาหมายการวิจัยและการพัฒนา
เครือขายคอมพิวเตอรดังกลาวจึงกลายเปนโครงการชื่อ ARPAnet หรือ Advance Research 
Project Agency net โดยมอบหมายใหกลุมมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเปนผูทําการวิจัยและ
เชื่อมโยงเครือขาย 
 

   ในป ค.ศ.  1983  ไดมีการนํา  TCP/IP Protocol หรือ Transmission Control Protocol  
มาใชกับคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบเปนครั้งแรกจนกระทั่งไดกลายเปนมาตรฐานในการติดตอใน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาจนถึงปจจุบัน 
 

  ในป  ค.ศ.  1986  มีการกําหนดชื่อโดเมน  (Domain name System) เพื่อสรางฐานขอมูล
ในแตละเครือขายและใช  ISP  (Internet Service Provider)  ในการจัดทําฐานขอมูลของตนเอง 
 

  ปจจุบันคอมพิวเตอรทั่วโลกลวนแตเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตและสามารถติดตอ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางกวางขวางและทั่วถึงกวาเดิม 

 
บทสรุป 
 
  โครงสรางพ้ืนฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวยเครือขายอินเทอรเน็ต 
เชื่อมตอคอมพิวเตอรทั่วโลกไวดวยกัน  ติดตอสื่อสารผานชองทางการติดตอสื่อสาร  ท้ังแบบเชื่อมตอ
ดวยสายสัญญาณ และแบบไรสายสัญญาณ เทคโนโลยีเครือขายรองรับการเชื่อมตอมีการออกแบบ
ตามลักษณะของภูมิศาสตร  อันไดแก  เครือขายทองถิ่น (LAN) เครือขายระดับเมือง (MAN) และ
เครือขายระดับประเทศ (WAN)   
 

  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในเครือขาย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) กับเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย  (Client)  คอมพิวเตอรที่ใชงานในระบบเครือขายจะมีการระบุตําแหนงของ
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เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อสื่อสารกันหากเปนหมายเลข เชน 172.19.9.123 จะเรียกวา หมายเลขไอพี 
(IP)  หากเปนชื่อ เชน udru.ac.th จะเรียกวา โดเมนเนม (Domain Name)  นอกจากนี้ยังม ี
การกําหนดในรูปแบบที่เรียกวา URL เชน www.mkudru.org/mk  เพ่ืองายตอการใชงาน ภาษาที่ใช
สําหรับเว็บไซตเรียกวาภาษามารกอัป เชน HTML และ XML โดยภาษาดังกลาวแสดงผลผาน
โปรแกรมทองเว็บไซต  (Web Browsers) สามารถแสดงไดทั้ง ขอความ รูปภาพ เสียง และวีดีโอ  
 
คําถามทบทวน 
 

  1. จงอธิบายความหมายและประโยชนของอินเทอรเน็ต 
 2. จงอธิบายถึงขอแตกตางระหวางการติดตอสื่อสารแบบสายสัญญาณ กับแบบไร
สายสัญญาณ 
 3. จงอธิบายประเภทของเครือขาย พรอมยกตัวอยางการใชงานแตละประเภท 
 4. จงอธิบายประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขาย 
 5. จงอธิบายขอแตกตางระหวางภาษา HTML และ XML 
 6. จงอธิบายประโยชนของเว็บไซตในปจจุบัน 
 
เอกสารอางอิง 
 
ตน ตัณฑสุทธิวงศ, สุพจน ปุณณชัยยะ, และสุวัฒน ปุณณชัยยะ. (2539). รอบรู Internet  
  และ World Wide Web.  โปรวิชั่น. 
 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ. (2556). พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (มุมมองดานการบริหาร).  
  กรุงเทพฯ : ซเีอ็ดยูเคชั่น. 
 

Bradley, M. (2013). Wireless Standards - 802.11a, 802.11b/g/n, and  
802.11ac  [Online],  Available : http://compnetworking.about.com/ 

  cs/wireless80211/a/aa80211standard.htm [2013, Aug 27] 
 

Laudon, C. K., & Laudon, P. J. (2014).  Management Information Systems    
    : Managing the Digital Firm 13th. : PEARSON. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  3  

CMS WordPress 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. WordPress คืออะไร 
2. ความตางระหวาง WordPress.com กับ WordPress.org 
3. คุณสมบัติท่ีสําคัญของ WordPress 
4. สวนประกอบภายในเว็บไซต WordPress 
5. ความตองการของระบบ 
6. การติดตั้ง XAMPP 
7. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพื่อใหผูศึกษาสามารถอธิบายความหมายของ CMS WordPress และ เขาใจขอแตกตาง
ระหวาง WordPress.com กับ WordPress.org 

2. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายคุณสมบัติที่สําคัญของ WordPress 
3. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายสวนประกอบภายในเว็บไซต WordPress 
4. เพ่ือใหผูศึกษาทราบถึงความตองการของระบบในการติดตั้ง CMS WordPress 
5. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจขั้นตอนและสามารถติดตั้งโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร XAMPP ได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บ รรยาย เนื้ อห าบทเรี ยนที่ เ ก่ี ย ว กับ  CMS WordPress ความแตกต างระหว าง 
WordPress.org กับ WordPress.com 

2. อธิบายคุณสมบัติสําคัญ และสวนประกอบภายในเว็บไซต WordPress เปดโอกาสให
นักศึกษาไดซกัถามขอสงสัยหรือประเด็นที่ไมเขาใจ 

3. อธิบายความตองการของระบบ กอนทําการติดตั้งโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร XAMPP  
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4. อธิบายและสาธิตขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร XAMPP 
5. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ  ติดตั้ งโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟ เวอร XAMPP กับเครื่อง

คอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ  
6. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน

ดังกลาว 
 

สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
4. แบบฝกปฏิบัติที่มอบหมาย 
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บทท่ี  3  
CMS WordPress 

 
  เว็บไซต (Web Site)  เปนเครื่องมือที่สําคัญของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชวยใหธุรกิจ
นําเสนอขายสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต อีกทั้ งยังชวยอํานวยความสะดวก 
ใหแกลูกคาได เลือกซื้อสินคาไดตามที่ตนตองการเพียงแคคลิก  ปจจุบันการสรางเว็บ ไซต 
สามารถทําไดงาย โดยอาศัยเครื่องมือที่ ใชในการสรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูปอยาง  
เวิรดเพรส (WordPress)  ผูใชงานแทบไมตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม ประกอบกับ 
WordPress มีสวนเสริมที่ เรียกวา Plug-in ชวยใหผู ใชงานหรือเว็บมาสเตอร (Web Master) 
ปรับแตงเว็บไซต เพิ่มลูกเลนและความสามารถของเว็บไซตตามตองการ เชน ระบบกระดานสนทนา 
(Forum), ระบบตะกราสั่งซื้อสินคา (Shopping Cart), สไลดแบนเนอร  (Slide Banner)  เปนตน  

 
WordPress คอือะไร 
 

 WordPress คือโปรแกรมสําหรับสรางบล็อก (Blog) หรือ เว็บไซต (Web Site) ซึ่งถือวา
เปน CMS  (Content Management System)  ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาษา  PHP  เปนแบบ Open 
Source Web Software  ทํางานบนฐานขอมูล  MySQL เปดใหผูใชงานใชฟรี  ภายในสัญญา
อนุญาตใชงานแบบ GNU General Public License  WordPress มีการใชงานที่ งาย มีความ
ยืดหยุนสูง  มีผูพัฒนาสวนเสริม (Plug-in)  และรูปแบบการแสดงผล  (Theme)  ให เลือกใช 
แบบฟรี ๆ อยูเปนจํานวนมาก   

 

WordPress นี้พัฒนาตอยอดมาจาก b2\cafelog ที่พัฒนาโดย Michel Valdrighi และชื่อ
WordPress นี้ก็ไดมาจากการแนะนําของ Christine Selleck ซึ่งเปนเพื่อนกับหัวหนาทีมพัฒนา  
นั่นคือ Matt Mullenweg โดยปรากฏโฉมครั้งแรกในป 2546  ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวาง  
Matt Mullenweg และ Mike Little เพ่ือที่จะสราง fork ของ b2 

 

ในป 2547 บริษัท Six Apart  ผูพัฒนา Moveable Type ไดมีการคิดคาใชงาน ทําใหผูใช
หันมาใช WordPress กันเปนจํานวนมาก 
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      รูปที่ 3.1 ตัวอยางหนาโฮมเพจของ WordPress 
 

ความตางระหวาง WordPress.com กับ WordPress.org 
 
  สําหรับ  WordPress  มี 2 สองประเภทโดยข้ึนอยูกับรูปแบบการใชงาน ดังนี้ 
 

1. WordPress.com เปนเว็บไซตท่ีใหบริการสรางเว็บไซตแบบสําเร็จรูป มีทั้งแบบฟรีและ 
แบบเสียเงิน โดยแบบฟรีผูใชงาน จะไดรับ URL แบบ xxx.wordpress.com ซึ่ง xxx คือ บัญชี
ผูใชงาน (User) ที่ไดลงทะเบียน ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับภาษามารคอัพเพียงทําตาม
ขั้นตอนก็สามารถสรางเนื้อหา (Content) ไดตามที่ตองการ 
 

 2. WordPress.org เปนเว็บไซตที่ใหบริการดาวนโหลดไฟล WordPress เพ่ือนําไปใชงาน
ติดตั้งบนเว็บไซต ผานผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง  (Web Hosting) ซึ่งการปรับเปลี่ยนมีความยืดหยุน
มากกวา รวมถึงการจดทะเบียนโดเมนเนมตามที่ตองการได  
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รูปที่ 3.2 เวบ็ไซต wordpress.com 
 

 
 

รูปที่ 3.3 แสดงข้ันตอนการสมัครเพ่ือกําหนด User 
 
คุณสมบัติที่สําคัญของ WordPress 
 
  สาเหตุที่ทําให WordPress ไดรับความนิยมในปจจุบัน และมีผูใชงานอยางแพรหลาย 
เนื่องมาจากคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี ้
 
 1. เปดใหผูใชงาน ดาวนโหลดและใชงานฟรี  
 

 2. การสรางและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต ทําไดงายแมไมมีความรูเรื่องการเขียน
โปรแกรม 
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 3. เปลี่ยนหนาตาของเว็บไซต ไดดวยเมนูจัดการรูปแบบ (Theme) โดยมีทั้งแบบใหใชงาน
ฟรีและเสียเงิน 
 

 4. สนับสนุนการใชงานภาษาไทย ทั้งในสวนหนาเว็บไซต (Front-end) และสวนผูดูแล
เว็บไซต (Back-end) 
 

 5. เพ่ิมความสามารถใหกับเว็บไซตดวย สวนเสริม (Plug-in) ซึ่งมีใหเลือกหลากหลาย เชน 
แกลเลอรี่ภาพ, เว็บบอรด, โพลสํารวจ, ฟอรมเก็บขอมูล เปนตน 
 

 6. สามารถแบงผูใชงานเปนกลุม ๆ โดยการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลใหกับผูใชงาน และ
ทํางานไดหลายคนพรอมกัน 
 

 7. สนับสนุนการปรับแตง SEO เพ่ือใหเว็บไซตติดอันดับในการคนหาของ เสิรชเอนจิน
(Search Engine) 
 
สวนประกอบภายในเว็บไซต WordPress 
 
 เว็บไซต WordPress แบงเมนูตามลักษณะการทํางาน ดังนี้  
 

 1. ธีม (Theme) คือ รูปแบบของเว็บไซต ผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยนหรือโหลดธีมเพ่ิมเติม
ไดภายหลังจากเว็บไซต https://wordpress.org/themes/ 
 

 2. เรื่อง (Post) คือ บทความที่ เผยแพรเขียนโดยผู ใชงาน หรือเจาของเว็บไซต เรื่อง  
จะแสดงในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตและถูกกําหนดการแสดงตามลําดับของวันและเวลา
ที่เผยแพร 
 

  3. หนา (Page) คือ บทความเฉพาะเรื่องหรือหัวขอที่แนนอน ไมเปลี่ยนแปลงเนื้อหา  
เมื่อผูเขาชมเว็บไซต คลิกหัวขอเรื่องหรือเมนู เว็บไซตจะแสดงหนาดังกลาว 
  

 4. ปลั๊กอิน (Plug-in) คือ สวนเพ่ิมเติม หรือสวนเสริมความสามารถ ผูใชงานสามารถเพ่ิม
ปลั๊กอินไดจาก https://wordpress.org/plugins/  



บทที่  3 CMS WordPress | 41 
 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

   
รูปที่ 3.4 สวนประกอบภายในเว็บไซต WordPress 

 
ความตองการของระบบ 

 

หากใชงาน WordPress ท่ี  WordPress.com สามารถขามข้ันตอนนี้ไดเลย เนื่องจากไม
ตองเตรียมโปรแกรมเพราะผูใหบริการไดเตรียมไวใหหมดแลว  แตถาตองการติดตั้ง WordPress บน
โฮสต หรือ บนเครื่องคอมพิวเตอร ความตองการของระบบ คือ Server ที่ติดตั้ง PHP รุน 4.2 ข้ึนไป 
MySQL รุน 4.0 ข้ึนไป   (เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้อางอิงจาก  WordPress  เวอรชั่น  
WordPress-3.4.1-th  ในการเรียนการสอนและฝกปฏิบัต)ิ 
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สวนใหญโฮสตในปจจุบันจะรองรับ WordPress รุนดังกลาวได แตถาหากไมแนใจวาโฮสต 
ที่ใชงานอยูนั้นรองรับกับ WordPress  ที่จะใชงานหรือไมใหสอบถามกับทางผูใหบริการโฮสต 
วาสามารถใช PHP และ MySQL รุนไหน 

 

 

การติดตั้ง XAMPP  
  
กอนที่เราจะไดใช WordPress ทําบล็อกหรือเว็บไซต ตองทําการจําลองเครื่องคอมพิวเตอร

ของเราใหเปน Web Server กอน แลวลองใชงานดู  โดยยังไมตองจดโดเมน เชาโฮสตใหเสียเงิน  
ซึ่งการติดตั้งบนโฮสตนั้น จะเอาไวกลาวถึงในภายหลัง ตอนนี้จําลองเครื่องของเราใหเหมือนกับ 
Server บนอินเทอรเน็ตกันกอน เม่ือจําลองเสร็จ เราก็จะสามารถติดตั้ง WordPress เพ่ือทดสอบใช
งานได เมื่อเราเขาใจการทํางานตาง ๆ ดีแลว อยากมีเว็บไซตเอง จึงจดโดเมน เชาโฮสตในภายหลัง 

 

Download โปรแกรม xampp ไว ใชจํ าลองเครื่องคอมพิวเตอร เปน  server ไดจาก 
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html   

 

กอนติดตั้งโปรแกรมนี้ หากคุณไดติดตั้ง IIS อยูแลว ใหยกเลิก IIS เสียกอน ตัวที่โปรแกรม 
xampp ที่นํามาใชนี้เปนชุดติดตั้ง (Installer) หลังจากที่ดาวนโหลดมาแลว ใหดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล 
xampp-win32-1.8.0-VC9-installer เพ่ือทําการติดตั้ง  

 

 
 

          รูปที่ 3.5 แสดงการเลือกภาษาในการติดตั้งโปรแกรมเว็บเซริฟเวอร xampp 

 
1. เลือกภาษาในการติดตั้ง เลือก English แลวคลิกปุม OK 
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   รูปที่ 3.6 แสดงการติดตั้งโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร xampp 
 
2. คลิกปุม Next เพ่ือดําเนินการติดตั้ง 
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     รูปที่ 3.7 แสดงการเลือกโฟลเดอรเพ่ือติดตั้งโปรแกรมจําลองเวบ็เซิรฟเวอร xampp 
 
3. กําหนดโฟลเดอรสําหรับติดตั้งโปรแกรม ใหใชคาที่โปรแกรมกําหนดซึ่งโปรแกรมจะถูก

ติดตั้งไวที่ c:\xampp จากนั้น คลิกปุม Next 
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รูปที่ 3.8 แสดงการเลือกติดตั้งโปรแกรมเพ่ือเปดโปรแกรมพรอมกับการทํางานของระบบปฏิบติัการ 
 

4. คลิกปุม Install เพ่ือติดตั้งโปรแกรม หากตองการใหโปรแกรมเริ่มทํางานแบบอัตโนมัติ
พรอม กับการเริ่มทํ างานของระบบปฏิบั ติการ Windows ให เลื อกสวน  Service Section  
ดังรูปที่ 3.9 

 

 
 

รูปที่ 3.9 แสดง Check Box เพ่ือเลือกติดตั้ง Service ใหโปรแกรม xampp ทํางานพรอม  
           ระบบปฏิบัติการ 
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รูปที่ 3.10 แสดงการขยายไฟลของโปรแกรม xampp ไปยังโฟลเดอรที่เลือกตดิตั้ง 
 
5. โปรแกรมกําลังขยายไฟลไปยังโฟลเดอรปลายทาง ในตําแหนง c:\xampp ใหรอจนกวา

โปรแกรมจะถูกติดตั้งเสร็จ ดังรูปที่ 3.10 
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รูปที่ 3.11 แสดงการติดตั้งโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร xampp เสร็จสมบรูณ 
 
5. คลิกปุม Finish เพ่ือสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม ตอนนี้ขั้นตอนการติดตั้งสําเร็จแลว 

โปรแกรมจะถามถึงการเปดใชงาน XAMPP Control Panel ในทันทีหรือไม ใหเลือกตอบ Yes  
เพ่ือเรียกใชงานโปรแกรม ซึ่ง Control Panel นี้ จะเปนศูนยควบคุมโปรแกรม สามารถปด/เปด
โปรแกรมตามที่ตองการไดอยางสะดวก 

 

 
 

รูปที่ 3.12 แสดงการเลือกภาษาของโปรแกรม xampp 
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6. เมื่อเปดใชงานโปรแกรมครั้งแรกโปรแกรมจะใหผูใชงานเลือกภาษา ให เลือกตาม 
รูปที่ 3.12 และกดปุม OK 

 

 
 

รูปที่ 3.13 แสดงหนาแผงควบคุม (Control Panel) ของโปรแกรม xampp 
 
7. ในหนาควบคุมของโปรแกรม   ใหเลือกสวนของการใชงาน   Apache และ MySQL 

จากนั้นกดปุม Start ที่ละคําสั่ง ดังรูปที่ 3.14 และ 3.15 
 

 
 

รูปที่ 3.14 แสดงการเมนูที่ใชในการจําลองเวบ็เซิรฟเวอร  
 

 
 

รูปที่ 3.15 แสดงการเริม่การทํางานของโปรแกรมจําลองเว็บเซริฟเวอร  
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หากโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร ทํางานโดยปราศจากปญหา  โปรแกรมจะแสดง Log  
โดยไมมีขอความเตือนสีแดง 

 

 
 

รูปที่ 3.16 แสดง Log การทํางานของโปรแกรม xampp 
 

  8. ทดสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรที่ถูกจําลองเปนเว็บเซิรฟเวอรโดยเปดโปรแกรม
เว็บเบราวเซอร (ในที่นี้ใชโปรแกรม Google Chrome) พิมพ 127.0.0.1 หรือ localhost ลงใน 
ชอง Address ของเว็บเบราวเซอร ดังรูปที่ 3.18, 3.19 และ 3.20 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปที่ 3.17 แสดง Icon ของโปรแกรมเว็บเบราวเซอร Google Chrome 
 

 
 

รูปที่ 3.18 กรอก 127.0.0.1 ในชอง Address ของ Google Chrome 
 

 
 

รูปที่ 3.19 เลือกภาษาที่ตองการใชงาน 
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รูปที่ 3.20 แสดงหนาจอการปรับแตงโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร  
 
 
บทสรุป 
 
  WordPress คือโปรแกรมสําหรับสรางบล็อก (Blog) หรือ เว็บไซต (Web Site) เปน CMS 
ประเภทหนึ่งที่ใหดาวนโหลดและใชงานฟรี สาเหตุที่ทําให WordPress เปนที่นิยมเนื่องจากใชงาน
งาย แมผูใชงานไมเคยมีความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานไดอยางสะดวก มีความ
ยืดหยุนสูง  มีเครื่องมือใหผูใชงานไดปรับแตงเว็บไซตตามที่ตองการ เชน การใชงาน Theme,  
Plug-in, และรองรับการใชงานภาษาไทย เปนตน ความตองการของระบบในการติดตั้ง WordPress 
หากใชงานแบบออนไลน ผาน WordPress.com ผูใชงานไมตองเตรียมอะไร เนื่องจากทางผูให
บริการเตรียมใหแลว แตหากใชงานบนโฮสตหรือคอมพิวเตอร ตองทําการติดตั้งโปรแกรมจําลองเว็บ
เซิรฟเวอร  XAMPP เพ่ือจําลองเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองเปนเว็บเซิรฟเวอร   
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คําถามทบทวน 
 
  1. จงอธิบายความหมายของ CMS  
 2. จงอธิบายถึงขอแตกตางของการใชงานระหวาง WordPress.com กับ WordPress.org 
 3. จงอธิบายคุณสมบัติที่สําคัญของ WordPress 
 4. จงอธิบายสวนประกอบภายในเว็บไซต WordPress 
 5. จงยกตัวอยางเว็บไซตที่สรางโดยใช WordPress มา 5 เว็บไซต 
  
 

แบบฝกปฏิบัต ิ
 
 1. ใหนักศึกษาสรางโฟลเดอร และตั้งชื่อโฟลเดอร โดยใช รหัสนักศึกษา ชื่อ และนามสกุล  
ทีไ่ดรฟดี (D:\) ของเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชเก็บไฟลและขอมูลตาง ๆ ในระหวางฝกปฏิบัติ 
 

  2. ใหนักศึกษาดาวนโหลดโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร XAMPP และบันทึกไวท่ีไดรฟดี  
ในโฟลที่นักศึกษาสรางข้ึนตามขอ 1  
 

  3. ใหนักศึกษาดาวนโหลดไฟลประกอบการเรียนรายวิชานี้  เพ่ือใชทดลองสรางเว็บไซต 
ดาวนโหลดไดที่  http://www.msudru.com/file/file_mk15208.rar 
 

  4. ใหนักศึกษาดําเนินการติดตั้งโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร XAMPP ตามขั้นตอน 
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เอกสารอางอิง 
 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2547). คัมภีรการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส = E-commerce.  
  กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพแอนด คอนซัลท. 
 

ธันยพัฒน  วงศรัตน (2557). คูมือเรียนและใชงาน WordPress. กรุงเทพฯ : ซเีอ็ดยูเคชั่น. 
 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ. (2556). พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (มุมมองดานการบริหาร).  
  กรุงเทพฯ : ซเีอ็ดยูเคชั่น. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  4  

การติดตั้ง WordPress และการตั้งคาการใชงานท่ัวไป 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. การสรางฐานขอมูลเว็บไซต WordPress 
2. การสรางติดตั้ง CMS WordPress 
3. สวนประกอบของ Administration Panel 
4. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถสรางฐานขอมูลเพ่ือติดตั้งเว็บไซต WordPress ได 
2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถติดตั้งเว็บไซต WordPress ได 
3. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายสวนประกอบของ Administration Panel ซึ่งเปนสวนประกอบที่

สําคัญของเว็บไซต WordPress ได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เก่ียวกับการดาวนโหลดไฟลประกอบการเรียนเพ่ือเตรียมความ
พรอมเริ่มดําเนินการติดตั้งเว็บไซต WordPress 

2. อธิบายข้ันตอนการสรางฐานขอมูล MySQL ใน phpMyAdmin กอนเริ่มดําเนินการติดตั้ง
เว็บไซต WordPress 

3. อธิบายข้ันตอนการติดตั้งเว็บไซต WordPress 
4. อธิบ ายการตั้ งค าก ารใช งานของเว็บ ไซต  WordPress และส วนประกอบของ 

Administration Panel 
5. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สรางฐานขอมูล MySQL, ติดตั้ง และตั้งคาเว็บไซต WordPress 

กับเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ  
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6. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว 

 
สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
4. แบบฝกปฏิบัติที่มอบหมาย 
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บทท่ี  4  
การติดตั้ง WordPress และการตั้งคาการใชงานท่ัวไป 

 
  หลังจากที่ไดทําการติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร  xampp  เพ่ือจําลองเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล (Personal Computer : PC)  ใหเปนเว็บเซิรฟเวอรในบทที่ 3 เรียบรอยแลว  สําหรับบท
นี้จะเปนการอธิบายข้ันตอนตอไป คือ การติดตั้ง CMS WordPress รวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอ
ระหวางเว็บไซตกับฐานขอมูล สวนประกอบของระบบจัดการ (Dashboard) ที่สามารถควบคุม
สวนประกอบตาง ๆ  ของเว็บไซต และการตั้งคาการใชงานทั่วไปของเว็บไซต  ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมด
เปนหนาที่ของผูดูแลระบบ (Admin) ตองควบคุมจัดการเนื้อหา (Content) ของเว็บไซตใหมีความ
เหมาะสม 
  
การสรางฐานขอมูลเว็บไซต WordPress 
 

CMS WordPress เปนเว็บไซตที่ใชงานรวมกับฐานขอมูล (Database) MySQL ซึ่งทําหนาที่
ในการเก็บขอมูลตาง ๆ ไดแก ขอมูลสมาชิก เนื้อหาของเว็บไซต หนาตาของเว็บไซต เปนตน ดังนั้น
กอนทําการติดตั้ง WordPress จึงจําเปนตองสรางฐานขอมูล โดยฐานขอมูล MySQL ถูกติดตั้งมา
พรอมกับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร xampp แลวสามารถเรียกใชงานไดทันที และมีข้ันตอนการสราง
ฐานขอมูลดังนี ้

 

  1. เปดเว็บเบราวเซอรเปดโปรแกรม browser ใดก็ไดในเครื่อง เชน Google Chrome หรือ 
Mozilla Firefox เลือกใชเพียงหนึ่งโปรแกรม จากนั้นพิมพ http://127.0.0.1/phpMyAdmin หรือ
พิมพ http://localhost/phpmyadmin ในชอง Address  

 

 
 

รูปที่ 4.1 ไอคอนโปรแกรมเว็บเบราวเซอร Google Chrome และ Mozilla Firefox 
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2. จะแสดงหนาเว็บเพจ phpMyAdmin สําหรับจัดการฐานขอมูล MySQL จากนั้นใหคลิกที่

แท็บ Databases เพ่ือสรางฐานขอมูล ดังรูปที่ 4.2  
 

 
 

รูปที่ 4.2 หนาเพจ phpMyAdmin สําหรับสรางฐานขอมูล 
 

3. ใหตั้งชื่อฐานขอมูลสําหรับ WordPress วา blog จากนั้นคลิกปุม   ดังรูปที่ 4.3 
(สําหรับชื่อฐานขอมูลสามารถตั้งชื่อไดตามที่ตองการ แตในที่นี้ใหตั้งชื่อวา blog) เพียงเทานี้ฐานขอมูล
ก็พรอมสําหรับการติดตั้งโปรแกรม CMS WordPress แลว  

 

 
 

รูปที่ 4.3 แสดงการตั้งช่ือฐานขอมูลที่ตองการ ในที่น้ีตั้งช่ือวา blog 
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การสรางติดตั้ง CMS WordPress 
 

  เนื่องจาก CMS WordPress เปนโปรแกรมที่ เปดใหผูใชงานดาวนโหลดและใชงานฟรี 
สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดจาก http://th.wordpress.org/  ซึ่งเปนเวอรชันภาษาไทย ดังรูปที่ 
4.4 สําหรับเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ผู เขียนใช  WordPress เวอรชั่น 3.4.1 เนื่องจาก
เหมาะสมกับคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย  
 

 
 

  รูปที่ 4.4 เวบ็ไซตสําหรับดาวนโหลด WordPress เวอรช่ันภาษาไทย 
 

  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถโหลดไฟลประกอบการเรียนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งผูเขียน
เปนผูสอน ไดที่  http://www.msudru.com/file/file_mk15208.rar เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว
ดําเนินการติดตั้ง WordPress ตามขั้นตอนดังนี ้
 

  1. ไปยังตําแหนงไฟลที่ดาวนโหลด จะพบไฟลชื่อ file_mk15208.rar ดังรูปที่ 4.5  

 
 

รูปที่ 4.5 แสดงไฟลประกอบการเรียนวชิาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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  2. ค ลิ ก ข ว าที่ ไฟ ล  file_mk15208.rar เ ม่ื อ มี เม นู แ ส ด ง ให เลื อ กคํ าสั่ ง  Extract to 
file_mk15208 เพ่ือขยายไฟล ดังรูปที่ 4.6 
 

 
 

รูปที่ 4.6 แสดงเมนูเพ่ือขยายไฟล file_mk15208.rar   
 

  3. ไดโฟลเดอรและไฟลประกอบการเรียน เขาไปทีโ่ฟลเดอรWordPress  
 

 
 

รูปที่ 4.7 โฟลเดอรทีไ่ดหลังจากขยายไฟล   
 

  4. เขาไปที่โฟลเดอร WordPress เพ่ือคัดลอก (Copy) ไฟลชื่อ wordpress-3.4.1-th.zip ไป
วาง (Paste) ไวท่ีตําแหนง c:\xampp\htdocs ซึ่งเปนที่เก็บเว็บไซตที่ตองการสราง ดังรูปที่ 4.8 

 
รูปที่ 4.8 แสดงตําแหนงท่ีคัดลอกไฟลไปวาง (c:\xampp\htdocs) 
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  5. คลิกขวาที่ไฟล wordpress-3.4.1-th.zip เลือกคําสั่ง Extract Here จะไดโฟลเดอรชื่อ 
WordPress และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรตามที่ตองการ โดย ชื่อของโฟลเดอรจะหมายถึง sub-domain 
ของเว็บไซต เชน หากตั้งชื่อ WordPress Domain ของเว็บไซต ที่จําลองในเครื่องคอมพิวเตอร 
คือ  http://localhost/wordpress  หรือ http://127.0.0.1/wordpress  โดยการตั้งชื่อตองตั้งชื่อ 
folder เปนภาษาอังกฤษเทานั้น ในที่นี้ใหเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรเปน blog ดังรูปที่ 4.9  
 

 
 

รูปที่ 4.9 แสดงข้ันตอนการขยายไฟลและเปลี่ยนช่ือโฟลเดอรเปนเวบ็ไซตช่ือ blog  
     
  6. เปดโปรแกรมเว็บบราเซอรในเครื่องคอมพิวเตอร พิมพ http://127.0.0.1/blog ลงใน
ชอง Address จะพบหนาเพจตั้ งคาเว็บไซต  WordPress ในการติดตั้ งระบบตองการไฟลชื่อ  
wp-config.php ใหกดปุม Create a Configuration File เพ่ือทําการสรางไฟลดังกลาว 
 

 
 

รูปที่ 4.10 แสดงเพจตั้งคาเวบ็ไซต WordPress 
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 7. ระบบจะใหเตรียม ชื่อฐานขอมูล ชื่อผูใชฐานขอมูล รหัสผานฐานขอมูล โฮสตฐานขอมูล
คํานําหนาตารางฐานขอมูล ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถสอบถามจากผูใหบริการ Web Hosting หาก
จําลองเครื่องคอมพิวเตอรเปน Web Server สามารถตรวจสอบไดจากข้ันตอนการสราง Database 
ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม xampp เมื่อเตรียมขอมูลพรอมแลว คลิกปุมเริ่มติดตั้ง  
 

 
 

รูปที่ 4.11 แสดงเพจตั้งคาเวบ็ไซต WordPress ใหผูใชงานเตรียมรายละเอียดเก่ียวกับฐานขอมูล 
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  8. กรอกชื่อฐานขอมูล ชื่อผูใชฐานขอมูล รหัสผานฐานขอมูล โฮสตฐานขอมูล คํานําหนา
ตารางฐานขอมูล ดังรูปที่ 4.12 จากนั้นคลิกปุม ติดตั้ง 
 

 
 

รูปที่ 4.12 แสดงรายละเอียดของการตั้งคาฐานขอมลู 
 

หากทําการกรอกขอมูลตรงกับฐานขอมูลที่ไดสรางไวกอนหนานี้  ระบบจะแสดงขอความ 
ดังรูปที่ 4.13 คลิกปุมทําการติดตั้ง   

 

 
 

รูปที่ 4.13 แสดงการตั้งคาเช่ือมตอกับฐานขอมูลไดสําเร็จ 
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9. กําหนดคารายละเอียดของเว็บไซตเมื่อทําการกรอกขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกที่ปุม ติดตั้ง
เวิรดเพรส 

 

 
 

รูปที่ 4.14 แสดงการตั้งคาเว็บไซต WordPress 
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10. เม่ือติดตั้งสําเร็จระบบจะแสดงขอความดังรูปที่ 4.15 ใหคลิกที่ปุม เขาสูระบบ เพื่อ Log-
in เขาสูหนาเพจจัดการเว็บไซต (Administration Panel) หรือ หนาควบคุมหลัก (Dashboard) 

 

 
 

รูปที่ 4.15 แสดงการติดตั้ง WordPress สําเรจ็ 
 
11. นํารหัสผานจากขอ 9 ที่ไดกําหนดไวแลว กรอกหนาเพจเพ่ือเขาระบบจัดการเว็บไซต 

โดยคลิกที่ปุม เขาสูระบบ 
 

 
 

รูปที่ 4.16 หนาเพจใหกรอกชื่อผูใชและรหสัผานทีไ่ดตั้งไวเพ่ือเขาสูหนา Administration Panel 
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สวนประกอบของ Administration Panel 
 

  เ ม่ื อ เข าสู ร ะบ บ แล วจ ะแสด งเพ จ  Administration Panel ห รื อ เพ จค วบ คุ ม ห ลั ก 
(Dashboard) ซึ่งเพจนี้เปนหนาควบคุมการใชงานทั้งหมดของ CMS WordPress ผูใชงาน, Admin 
หรือเว็บมาสเตอร จึงจําเปนตองทราบรายละเอียดการใชงานในแตละเมนู โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 
4.17 และตารางที่ 4.1  
 

 
 

รูปที่ 4.17 หนาเพจ Administration Panel หรือ Dashboard 
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ตารางที ่4.1 รายละเอียดเมนูการใชงานของหนาเพจ Administration Panel หรือ Dashboard 
  

หมายเลข การใชงาน 
1 หนาหลัก หนาแสดงรายละเอียดและเมนูที่ใชงานบอย หรือหนา Dashboard 

เปนหนาแรกของ WordPress 
2 เรื่อง สรางเรื่อง บทความหรือหัวขอที่ตองการประชาสัมพันธขาวสารในหนา 

Home Page 
3 สื่อ จัดเก็บสื่อตาง ๆ เชน ไฟลภาพ ไฟลเอกสาร 
4 ลิงค ใชสําหรับสรางหรือบันทึกลิงกเพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น (External 

link)  หรือ ลิงกภายในเว็บไซต  (Internal link) 
5 หนา สรางหนาใหม เพ่ือเพ่ิมเติม Page ลงใน Web Site เชน หนาเกี่ยวกับ

เรา (About), หนาติดตอ (Contact) เปนตน 
6 ความเห็น จัดการการแสดงความคิดเห็น หรือ Comment ในหนา Page หรือ

เรื่อง 
7 รูปแบบบล็อก จัดการปรับแตง การแสดงผลของเว็บไซต เชน รูปแบบ Banner 
8 ปลั๊กอิน จัดการสวนเพ่ิมเติมความสามารถของเว็บไซต เชน ตัวนับ (Counter), 

ปุมกด Like Facebook, กระดานสนทนา (Forum) เปนตน 
9 ผูใช จัดการสมาชิกและผูใชงานทั้งหมดของเว็บไซต  
10 เครื่องมือ จัดการเครื่องมือสวนเสริมหลักสําหรับเว็บไซต 
11 ตั้งคา ตั้งคาการใชงานเว็บไซต ปรับระบบพื้นฐานของเว็บไซต เชน กําหนด

รายละเอียดของบทความ, รูปภาพ, กําหนดรูปแบบของวันที่ เปนตน 
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บทสรุป 
 
  เมื่อผูใชงานติดตั้งโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร xampp เรียบรอยแลว กอนการติดตั้ง
โปรแกรม CMS WordPress เพ่ือสรางเว็บไซต ผูใชงานตองทําการสรางฐานขอมูล MySQL โดยใช 
phpMyAdmin พิมพ  http://127.0.0.1/phpMyAdmin ในชอง Address ของเว็บเบราว เซอร 
เตรียมขอมูลเพ่ือเชื่อมตอกับฐานขอมูลในระหวางติดตั้ง อันไดแก ชื่อผูฐานขอมูล ชื่อผูใช รหัสผาน 
และโฮสตฐานขอมูล สุดทายกําหนดคาของเว็บไซตในเบ้ืองตน พรอมเขาสูระบบไปยังเพจ 
Administration Panel เพ่ือปรับแตงเว็บไซตในข้ันตอนตอไป 
   
คําถามทบทวน 
 
  1. จงบอก URL ที่ใชสําหรับเขาชมเพจเว็บไซต  
 2. จงบอก URL ที่ใชสําหรับตั้งคาฐานขอมูล 
 3. จงบอก URL ที่ใชสําหรับเขาสูระบบไปยังเพจ Administration Panel 
 4. จงบอกตําแหนงของโฟลเดอรที่ใชเก็บเว็บไซต WordPress 
 5. จงบอกขอมูลในการตั้งคาสําหรับเชื่อมตอระหวางเว็บไซต WordPress กับ ฐานขอมูล 
MySQL  
  
 

แบบฝกปฏิบัต ิ
 
 1. ใหนักศึกษาดาวนโหลดไฟลประกอบการเรียนเพ่ือติดตั้งเว็บไซต WordPress จาก 
http://www.msudru.com/file/file_mk15208.rar และบันทึกไวในโฟลเดอรของนักศึกษาที่ได
สรางไวเพ่ือเก็บขอมูลประกอบการเรียน 
 

  2. ใหนักศึกษาดาวนโหลดไฟลประกอบการเรียนรายวิชานี้ เพ่ือใชทดลองสรางเว็บไซต  
ดาวนโหลดไดที่ http://www.msudru.com/file/file_mk15208.rar  
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  3. ใหนักศึกษาสรางฐานขอมูลใน phpMyAdmin โดยตั้งชื่อวา blog  
 

 4. ใหนักศึกษาคัดลอกไฟลเพ่ือติดตั้งและสรางเว็บไซต WordPress โดยตั้งชื่อเว็บไซตวา 
blog เชนเดียวกับชื่อฐานขอมูล (http://127.0.0.1/blog) 
 

  5. ใหนักศึกษาดําเนินการติดตั้งเว็บไซต WordPress และทดสอบเขาสูระบบไปยังเพจ 
Administration Panel 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  5  

การปรับแตงเว็บไซตดวย Theme และ Widget 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. ธีม (Theme) 
2. เปลี่ยน Theme ที่มีมาใหกับเว็บไซต 
3. ติดตั้ง Theme จากเว็บไซต WordPress 
4. ติดตั้ง Theme จากเว็บไซตอ่ืน 
5. ลบ Theme ท่ีไมใชงาน 
6. ปรับแตง Theme ที่ใชงาน 
7. ปรับแตง Theme Option 
8. เปลี่ยนสวนหัวเว็บไซต 
9. ปรับแตงพ้ืนหลังเว็บไซต 
10. ปรับแตง Theme แบบรวดเร็ว ดวย Customize 
11. รูจักกับ Widget 
12. เพ่ิม Widget ขาวอัปเดตอัตโนมัติ 
13. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลและรูปแบบเว็บไซต WordPress ได 
2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถดาวนโหลดและติดตั้งธีม (Theme) เว็บไซต WordPress ได 
3. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายสวนประกอบของธีม (Theme) เว็บไซต WordPress ได 
4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถติดตั้งวิดจิท (Widget) เว็บไซต WordPress ได 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนทีเ่ก่ียวกับวิธีการติดตั้งธีม (Theme) เว็บไซต WordPress 
2. อธิบายข้ันตอนการดาวนโหลดธีม (Theme) เว็บไซต WordPress 
3. อธิบายข้ันตอนลบธีม (Theme) เว็บไซต WordPress 
4. อธิบายขั้นตอนการปรับแตง Theme Option อันไดแก สวนหัวเว็บไซต พื้นหลังเว็บไซต 

สีตัวอักษร เปนตน 
5.อธิบายขั้นตอนการติดตั้ง วิดจิด (Widget) เว็บไซต WordPress 
6. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ติดตั้งธีม ดาวนโหลดธีม ปรับแตง Theme Option และติดตั้ง 

Widget RSS ในเว็บไซต WordPress ของนักศึกษา 
7. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน

ดังกลาว 
 

สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
4. แบบฝกปฏิบัติที่มอบหมาย 
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บทท่ี  5  
การปรับแตงเว็บไซตดวย Theme และ Widget 

 
  โปรแกรม CMS WordPress เปนโปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซตที่มีความยืดหยุน และมี
เครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับผูใชงาน เพื่อชวยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ
หนาเว็บไซต หรือที่เรียกวา ธีม (Theme)  เจาของเว็บไซต (Admin) สามารถดาวนโหลดธีม ไดทั้ง
แบบฟรีและตองเสียเงิน นอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบธีมแลว อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให WordPress 
ไดรับความนิยม คือ การปรับเปลี่ยนหนาตางชุดคําสั่งของโปรแกรมขนาดเล็ก (Widget) ซึ่งผูใชงาน
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการ ชวยเพ่ิมความสนใจ และความสวยงามในการเขาชมเว็บไซต 
  
ธีม (Theme) 
 

ธีม (Theme) หรือ เทมเพลต (Template)  คือ รูปแบบการแสดงผลในหนาแรก หรือ หนา
โฮมเพจ (Home page) สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของผูใชงาน โดยการปรับเปลี่ยน
อาจสงผลตอตําแหนงของการแสดงผลของขอความ ภาพ เมนู ของแตละธีม การเลือกใชธีมผูใชงาน
ตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาของเว็บไซต  

 

 
 

รูปที่ 5.1 ตัวอยางธีม (Theme) ของ WordPress 
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  ธีม (Theme) สําหรับ WordPress  มีใหใชงานไดทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน  สําหรับธีม
แบบฟรี  (Free Theme)  WordPress จะมีธีมพ้ืนฐานมาใหจํานวนหนึ่ง แตหากตองการดาวน
โหลดธีมเพิ่มเติม ผูใชงานสามารถดาวนโหลดไดที่  https://wordpress.org/themes  ซึ่ งเปด
ใหบริการดาวนโหลดฟร ี สวนธีมที่ตองเสียเงินในการดาวนโหลดและมีรูปแบบสวยงามมากกวา หรือ
เรียกอีกอยางวา  พรีเม่ียมธีม (Premium Theme)  ผูใชงานตองมีบัญชีบัตรเครดิตในการชําระเงิน 
ป จจุบั นมี ผู ให บ ริก ารดาวน โหลดหลายราย  ได แก  themeforest.net, woothemes.com, 
studiopress.com, elegantthemes.com  และ  templatic.com เปนตน   
 
เปล่ียน Theme ที่มีมาใหกับเว็บไซต 
 

  ขั้นตอนการเปลี่ยนธีมที่มีมาพรอมกับเว็บไซต WordPress มีขั้นตอนดังนี ้
 

 1. เปดหนาควบคุม (Dashboard) แลวคลิกที่ เมนู หมายเลข 1 รูปแบบบล็อก บริเวณ
ซายมือ 
 

 
 

รูปที่ 5.2 แสดงหนาเมนรููปแบบบล็อก 
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2. ในหนา รูปแบบบล็อก สวนของ Menu Theme มีแถบการใชงาน คือ แถบเมนูจัดการ 
Theme และ แถบเมนูติดตั้ง Themes ตามหมายเลข 2 ในรูปที่ 5.3 ภายในหนาจัดการ Themes 
จะแสดง Themes ที่ใชงานในปจจุบันดวยในที่นี้คือ Theme ชื่อ Twenty Eleven โดยมีเมนูสําหรับ
ปรับแตงแบบดวนเพิ่ม เติมเพื่อ เพ่ิมความสะดวกให กับผู ใชงาน ตามหมายเลข 3 ซึ่ งเมนูนี ้
จะเปลี่ยนแปลงตาม Theme ที่เลือก  

 

 
 

รูปที่ 5.3 แสดงธมีที่ใชงานในปจจุบัน 
      

  3. เลื่อน Scrollbar ทางขวามือของเว็บบราวเซอรลง หนาจอแสดงรายละเอียด Theme  
ที่ติดตั้งไวแลว ดังรูปที่  5.4 หากตองการใชงาน Theme ดังกลาวสามารถคลิกเมนู ใชงาน ใน
หมายเลข 4 ไดทันท ี

 
 

รูปที่ 5.4 แสดงธมีที่ติดตั้งในเว็บไซตแลว 
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 4. ถาตองการดูตัวอยาง Theme ใหคลิกท่ีเมนู Live Preview ในหมายเลข 4 รูปท่ี 5.4 
ระบบแสดงตัวอยางธีมดังรูปที่ 5.5 ตองการเปลี่ยน Theme คลิกที่ปุม Save & Activate บริเวณ
หมายเลข 5 
 

 
 

รูปที่ 5.5 แสดงหนา Live Preview 
 

ตารางที ่5.1 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนา Live Preview 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
5 คลิ ก ปุ ม  Save & Activate เพื่ อ ใช ง าน  Theme ที่ กํ า ลั งพ รี วิ ว 

(Preview) ไมตองการคลิกปุม ยกเลิก 
6 ตัวอยางหนา Theme  ที่เลือกพรีวิว (Preview) แสดงลักษณะ, สวน

หัว ขอความ, การจัดเรียงหนา และตัวอยางเมนู เปนตน 
7 สวนปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมของ Theme (Option) ในแตละ Theme การ

อนุญาตใหผูใชงานปรับเปลี่ยนแตกตางกันตามผูออกแบบ Theme 
กําหนด 
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ติดตั้ง Theme จากเว็บไซต WordPress 
 
  หลังจากที่ไดเปลี่ยนธีมที่มีมาพรอมกับการติดตั้ง WordPress แลว ผูใชงานสามารถติดตั้ง 
Theme ไดอีกวิธี คือ ติดตั้งโดยอาศัยตัวเลือกพรอมดาวนโหลดจากเว็บไซต WordPress โดยมี
ขั้นตอนดังนี ้
 

 1. คลิกที่แถบเมนู ติดตั้ง Themes ดังรูปที่ บริเวณหมายเลข 1 
 

 
 

รูปที่ 5.6 คลิกที่หมายเลข 1 เพ่ือใชตัวเลือกและดาวนโหลด Theme 
 
 2. กําหนดตัวเลือกในการคนหา Theme ที่ตองการ ดังรูปที่ 5.7  
 

 
 

รูปที่ 5.7 รายละเอียดตัวเลือกในการคนหา Theme 
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ตารางที ่5.2 แสดงคาํอธิบายประกอบการคนหา Theme ที่ตองการ 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
2 เมนูสําหรับเลือกรูปแบบ Theme ที่ตองการติดตั้ง  

     คนหา ใชคนหา Theme โดยกําหนดคา Theme จากตัวเลือก 
ที่มีให  ดังรูปที่ 5.7 
     อัปโหลด ใชสําหรับ Upload File Theme ที่ Download จาก
เว็บไซต WordPress หรือ เว็บไซตอื่นทั้งแบบฟรีและเสียเงิน  
     ลักษณะพิเศษ ใชสําหรับคนหา Theme ที่มีลักษณะพิเศษเมื่อ
คลิกจะแสดง Theme ทีมีลักษณะพิเศษใหเลือก เชน Theme ที่มี 
Slide Image และ Slide Banner เปนตน ดังรูปที่ 5.11 
     ใหมที่สุด ใชสําหรบัคนหา Theme ที่มาใหม ดังรูปที่ 5.12 
     อัปเดตลาสุด ใชสําหรับคนหา Theme ที่มีการอัปเดตลาสุด เปน 
Theme ที่มีใหเลือกใชในระยะเวลาหนึ่ ง แตมีการเปลี่ยนแปลงให 
Update มากขึ้น ดังรูปที ่5.13 

3 คนหา Theme โดยกรอกชื่อ Theme หรือ ชื่อผูสราง Theme ที่
ตองการ 

4 ตัวเลือกในการคนหา Theme ในที่นี้  คนหา Theme แบบ สาม
คอลัมน 

5 ปุม หา Theme คลิกเพ่ือทําการคนหา 
 
 3. เมื่อคลิกตัวเลือกในการคนหาและดาวนโหลด Theme แลว ใหคลิกที่ปุมขอความ  
หา Themes ในที่นี ้ผูเขียน คนหา Theme โดยคลิกเลือกที่ สามคอลัมน จากนั้นระบบแสดงผลการ
คนหาในรูปที่ 5.8 
 
 4. คลิก เมนูติดตั้งตอนนี้ บริเวณ หมายเลข 6 ในรูปที่ 5.8 ใต Theme ที่ตองการติดตั้ง 
หากตองการดูตัวอยาง Theme กอนติดตั้ง คลิก เมนู ดูกอน 
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รูปที่ 5.8 แสดงผลการคนหา Theme โดยกําหนดตัวเลือกคนหา สามคอลัมน 
 

  5. หลังจาก คลิก เมนูติดตั้งตอนนี้ แลว รอระบบติดตั้ง ดังรูปที่ 5.9 และคลิก เมนู ใชงาน 
ในบริเวณ หมายเลข 7 เพ่ือใชงาน Theme ที่ติดตั้ง (หากเปนการติดตั้งบน Host ตองทําการกรอก
ขอมูลเพื่อเชื่อมตอแบบ Ftp กับ Server โดย ขอมูลดังกลาวสามารถขอไดจากผูใหบริการ Web 
Hosting) 

 

 
 

รูปที่ 5.9 แสดงการติดตั้ง Theme ใชงาน Theme ดังกลาวคลิกเมน ูใชงาน 
 

  6. ระบบจะกลับมาที่หนาจัดการ Theme และแสดง Theme ที่ใชงานปจจุบันซึ่งไดเปลี่ยน 
เปนชื่อ Theme ที่ติดตั้งในขอ 5 ดังรูปที่ 5.10 
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รูปที่ 5.10 แสดง Theme ที่ติดตั้งสําเรจ็และใชงานในปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 5.11 แสดง Theme ที่มีลักษณะพิเศษ 

 

 
รูปที่ 5.12 แสดง Theme ที่ใหมลาสุด 
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รูปที่ 5.13 แสดง Theme ที่มีการอัปเดต 
 
 

ติดตั้ง Theme จากเว็บไซตอื่น 
 
  การติดตั้งธีมอีกวิธีหนึ่ง คือ ดาวนโหลดธีมจากผูใหบริการดาวนโหลด มีทั้งแบบฟรี และ แบบ
เสียเงิน หรือเรียกวา Premium Theme  ซึ่งมีใหเลือกใชงานมากมายในอินเทอรเน็ต เพียงผูใชงาน
พิมพขอความ wp theme ในเว็บไซตของ Google.com เพื่อทําการคนหา เพียงเทานี้ก็สามารถ
เลือกดาวนโหลดไดตามที่ตองการ หากไมตองการดาวนโหลดก็สามารถใชไฟล ที่ผูเขียนเตรียมไวให  
(http://www.msudru.com/file/file_mk15208.rar) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

  1. เมื่อดาวนโหลดธีมเรียบรอยแลว ใหคลิกที่แถบเมนู ติดตั้ง Theme และคลิกที่ เมนู
อัปโหลด ดังรูปที่ 5.14 หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปที่ 5.14 เลือกเมนู อัปโหลด เพ่ืออัปโหลดไฟล Theme 
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  2. เลือกไฟล Theme ท่ีดาวนโหลดไวแลวในไดเร็คทอรี่ที่จัดเก็บ โดยคลิกปุม Choose File 
ดังรูปที่ 5.15 หมายเลข 3 และ รูปที่ 5.16 หมายเลข 4 
 

 
 

รูปที่ 5.15 เลือกปุมคําสั่ง Choose File เพ่ืออัปโหลดไฟล Theme 
 

 
 

รูปที่ 5.16 เลือกไฟล Theme ที่ดาวนโหลดไวแลวในไดเร็คทอรี่ท่ีจัดเก็บ 
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  3. คลิกปุม ติดตั้งตอนนี ้ ในรูปที่ 5.17 หมายเลข 5 
 

 
 

รูปที่ 5.17 คลิกปุม ติดตั้งตอนนี้ เพ่ือติดตั้ง Theme 
 
 4. เมื่อติดตั้งสําเร็จ ระบบจะแสดงขอความแจงผูใชงาน ดังรูปที่ 5.18 ผูใชงานสามารถใชงาน 
Theme ไดทันทีโดยคลิกที่เมนู ใชงาน หมายเลข 6 
 

 
 

รูปที่ 5.18 แสดงการติดตั้ง Theme เสรจ็สิ้น 
 
ลบ Theme ที่ไมใชงาน 
 
  ผูดูแลเว็บไซตสามารถลบธีมท่ีไมตองการใชงานแลวจาก CMS WordPress เพ่ือประหยัด
พ้ืนที่การจัดเก็บขอมูลของเว็บไซต  และประหยัดเวลาในการอัปโหลดเว็บไซตไปยังเว็บเซิรฟเวอรจริง 
การลบธีมตองไมใชธีมที่ใชงานอยูหรือเปนธีมปจจุบัน ขั้นตอนการลบธีมมีดังนี ้
   

  1. คลิก เมนู รูปแบบบล็อก เพ่ือเขาสูหนาจัดการ Theme 
 

 2. คลิก เมนู ลบ บริเวณของ Theme ที่ใชงานได ในรูปที่ 5.19 หมายเลข 1  
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รูปที่ 5.19 คลิกเมนูลบเพ่ือลบ Theme ที่ไมตองการใชงานแลว 
 
  3. จะแสดงหนาตาง ยืนยันการลบ ใหคลิกปุม ตกลง เพ่ือลบ Theme บริเวณหมายเลข 2 
 

 
 

รูปที่ 5.20 หนาตางยืนยันการลบ Theme 
 
ปรับแตง Theme ที่ใชงาน 
 
 ธีมที่เลือกใชงาน นอกจากจะเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลของเว็บไซตแลว ผูใชงานยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนลักษณะบางอยางของธีมได เชน โลโก, ชื่อเว็บไซต, สวนหัว, สวนทาย, สีพ้ืนหลัง เปนตน
ซึ่งการปรับเปลี่ยนแตละธีมจะมีความแตกตางกันตามที่ผูสรางธีมนั้นอนุญาต ในที่นี้ใชธีมชื่อ Twenty 
Eleven  
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รูปที่ 5.21 เมนูที่ใชสําหรับปรับเปลี่ยนสวนประกอบของ Theme  
 
ตารางที ่5.3 แสดงคาํอธิบายเมนูท่ีใชสําหรับปรับเปลี่ยนสวนประกอบของ Theme 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
1 และ 2 เมนูสําหรับปรับเปลี่ยนสวนประกอบของ Theme  

     Widgets ใชสําหรับปรับเปลี่ยนสวนประกอบของ Theme หรือ
โปรแกรมขนาดเล็กที่ทํางานรวมกับ Theme 
     เมนู ใชสําหรับปรับเปลี่ยนเมนูของเว็บไซต ซึ่งจะอธิบายการใชงาน
ในบทที่ 9 
     Theme Options ใชสําหรับปรับเปลี่ยนสวนเสริมเพิ่มเติมของ 
Theme ซึ่งแตละธีมจะมีรูปแบบใหปรับเปลี่ยนแตกตางกัน ดังรูปที่ 
5.22 
     สวนหัว ใชสําหรบัเปลี่ยนสวนหัวของเว็บไซต ดังรูปที่ 5.23 
     พื้นหลัง ใชสําหรับเปลี่ยนสีพ้ืนหลัง หรือภาพพ้ืนหลังของเว็บไซต 
ดังรูปที่ 5.24 
     แกไข ใชสําหรับแกไขไฟลสวนประกอบของ Theme ดังรูปที่ 5.24 

3 เมนู Customize ใชสําหรับปรับเปลี่ยน Theme แบบรวดเร็ว มี
เครื่องมืออํานวยความสะดวกและงายตอการใชงาน ดังรูปที่ 5.25 
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ปรับแตง Theme Option 
 
สําหรับธีม Twenty Eleven อนุญาตใหปรับแตงสวนตาง ๆ ดังตารางที่ 5.4 
 

 
รูปที่ 5.22 หนาเมนู Theme Options 

 
ตารางที ่5.4 แสดงคาํอธิบายเมนูท่ีใชสําหรับปรับเปลี่ยนสวนประกอบของ Theme Option 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
1 เปลี่ยนรูปแบบสีของเว็บไซต โดย Theme Twenty Eleven มีให

เลือกใชสองแบบ คือโทนสวาง และโทนมืด 
2 เปลี่ยนสีตัวอักษรในเว็บไซตที่มีการลิงกไปยังหนาอ่ืนหรือเว็บไซตอ่ืน 

โดยคลิกที่ ตัวอยางสี และคลิกที่ปุม Select Color 
3 เปลี่ยนรูปแบบการจัดหนาของเว็บไซต มีใหเลือกสามรูปแบบ 
4 ปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกหลังจากเลือกการเปลี่ยนแปลงแลว 
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เปล่ียนสวนหัวเว็บไซต 
   

 
 

รูปที่ 5.23 หนาเมนูปรับเปลี่ยน สวนหัว ของเว็บไซต  
 

ตารางที ่5.5 แสดงคาํอธิบายเมนูท่ีใชสําหรับปรับเปลี่ยนสวนหัวของเว็บไซต 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
1 ภาพปจจุบันท่ีใชเปนภาพ สวนหัว ของเว็บไซต 
2 เลือกอัปโหลด ไฟลภาพท่ีตองการเปลี่ยนให เปนภาพสวนหัวของ

เว็บไซต คลิกปุม Choose File เพ่ือเลือกไฟล และคลิกปุม อัปโหลด  
 

ปรับแตงพื้นหลังเว็บไซต 
 

 
รูปที่ 5.24 หนาเมนูปรับเปลี่ยน พืน้หลัง ของเว็บไซต 
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ตารางที ่5.6 แสดงคาํอธิบายเมนูท่ีใชสําหรับปรับเปลี่ยนพ้ืนหลังของเว็บไซต 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
1 แสดงภาพ พื้นหลัง ปจจุบันของเว็บไซต 
2 เลือกภาพ พื้นหลัง ที่ตองการเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร โดยคลิกที่

ปุม Choose File จากนั้นคลิกปุม อัปโหลด 
3 เลือกเปลี่ยนสีพื้นหลัง โดยการกรอกรหัส หรือ คลิกที่เมนู เลือกส ี
4 ปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกหลังจากเลือกการเปลี่ยนแปลงแลว 

 
 

ปรับแตง Theme แบบรวดเร็ว ดวย Customize 
 

 
 

รูปที่ 5.25 หนาเมนูปรับเปลี่ยน Customize 
 

ตารางที ่5.7 แสดงคาํอธิบายเมนูท่ีใชสําหรับปรับเปลี่ยนพ้ืนหลังของเว็บไซต 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
1 ปุม ปด คลิกเพ่ือปดหนาจอ Customize 
2 ปุม Saved คลิกเพ่ือบันทึกกาเปลี่ยนแปลง 
3 แสดงชื่อ Theme ทีป่รับเปลี่ยนและใชงานอยูในปจจุบัน 
4 แสดงตัวอยางของเว็บไซต ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากปรับเปลี่ยน และ

คลิกปุม Saved  เพ่ือทําการบันทึก 
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หมายเลข คําอธิบาย 
5 เปลี่ยนหัวขอเว็บและคําโปรย เพ่ือแนะนําเกี่ยวกับเว็บไซตแบบยอ 
6 เปลี่ยนโทนสีของเว็บไซต 
7 เปลี่ยนรูปแบบการจัดวางของเว็บไซต  (Layout) 
8 เปลี่ยนรูปสวนหัว 
9 เปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง 
10 เลือก หนา (Page) หรือ เรื่อง (Post) ที่ตองการแสดงในหนาแรกของ

เว็บไซต (Home Page) 
 
 

รูจักกับ Widget 
 
  Widget (วิดจิท) เปนโปรแกรมขนาดเล็กที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหกับเว็บไซต 
ชวยเพ่ิมลูกเลนตาง ๆ เชน ขาวอัปเดตอัตโนมัติ (RSS), ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และสถิติในการเขาชมเว็บไซต เปนตน 
 

 
 

รูปที่ 5.26 ตัวอยาง Widget ของ CMS WordPress 
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เพิ่ม Widget ขาวอัปเดตอตัโนมัต ิ
 
  ขาวอัปเดตอัตโนมัติ คือ การดึงขอมูลขาวสารจากเว็บไซตอ่ืนที่ใหบริการขาวออนไลน  
เชน ขาวทั่วไป, ขาวเศรษฐกิจ, ขาวการเมือง เปนตน มาแสดงผลในเว็บไซตของเรา ในรูปแบบของ  
อารเอสเอส (Really Simple Syndication : RSS 2.0)  ซึ่งมีข้ันตอนการนํามาใชงานดังตอไปนี้ 
 
  1. คลิกเมนู Widgets ในหนาควบคุม  (Dashboard) บริเวณหมายเลข 1 รูปที่ 5.27 
 

 
 

รูปที่ 5.27 คลิกเมนู Widgets เพ่ือเปดหนา Widgets 
 
  2. ระบบจะแสดงหนา Widgets แบงการใชงานออกดัง รูปที่ 5.28 และตารางที่ 5.8 มองหา 
Widgets ที่ชื่อวา RSS บริเวณหมายเลข 4 

 
รูปที่ 5.28 แสดงหนา Widgets 
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ตารางที ่5.8 แสดงคาํอธิบายหนา Widgets 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
2 แสดง Widgets ที่สามารถใชงานไดในปจจุบัน 
3 สวนประกอบของ Theme ที่อนุญาตใหเพ่ิม Widgets แสดงผลในหนา

เว็บไซตได ในแตละ Theme สวนประกอบสวนนี้จะไมเหมือนกันแตจะ
มีลักษณะคลายกัน  

4 Widgets RSS ที่ตองการใหแสดงในหนาเว็บไซต 
 

  3. คลิกซายคางไวที่ RSS แลวลางไปวาง บริเวณหมายเลข 5 รูปที่ 5.29 ใน Main Sidebar 
(ผูใชงานสามารถจัดลําดับการเรียงของ Widgets ไดโดยเลื่อน Widgets ไปยังตําแหนงที่ตองการ) 
 

 
 

รูปที่ 5.29 นํา Widgets RSS ไปวางบริเวณ Main Sidebar 
 

4. จากนั้น Widgets RSS จะใหกรอกขอมูลเกี่ยวกับขาว RSS ที่ตองการและกําหนดราย 
ละเอียดการแสดงผลในเว็บไซต สําหรับขาว RSS นั้นผูใชงานสามารถคนหาไดจาก Google.com 
โดยพิพมคําวา ขาว rss ในชองคนหา ซึ่งจะไดผลการคนหา ดังรูปที่ 5.30 ในที่นี้ผูเขียนใชขาวจาก 
ขาวไทยพีบีเอส ในหัวขอขาวเศรษฐกิจ จากนั้นใหผูใชงานคัดลอกบริเวณขาวที่ตองการ ดังรูปที่ 5.31 
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รูปที่ 5.30 แสดงผลการคนหาขาว RSS จากเว็บไซต Gooelg.com 
 

 
 

รูปที่ 5.31 คลิกขวาที่ขอความดังกลาวแลวคดัลอกเพื่อนําไปวางใน Widgets RSS 
 

5. คั ด ล อ ก  (Copy) ข อ ค ว าม  http://news.thaipbs.or.th/rss/economic.xml จ าก
เว็บไซตไทยพีบีเอส ดําเนินการดังนี ้

    5.1 นําขอความที่คดัลอกไปวาง (Paste) บริเวณหมายเลข 7 ในรูปที่ 5.32 
    5.2 กําหนดชื่อที่ตองการแสดงในเว็บไซตบริเวณหมายเลข 8 ในรูปที่ 5.32 และกรอก

ขอความวา ขาวเศรษฐกิจ  
    5.3 หากตองการลบ Widget RSS ใหคลิกที่เมนูคาํสั่ง ลบ|ปด บริเวณหมายเลข 13 
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    5.4 คลิกที่ปุม บันทึก เพ่ือบันทึกคาที่กําหนด บริเวณหมายเลข 14  
    5.5 ปดหนาตางกําหนดคา Widget RSS โดยคลิกที่ ลูกศรชี้ลง บริเวณหมายเลข 6 
 

 
 

รูปที่ 5.32 ตัวอยางการกําหนดคาเว็บไซตผูใหบริการขาว RSS ที่ไดจากขาวไทยพีบีเอส 
 

ตารางที ่5.9 แสดงคาํอธิบายการกําหนดคาของ Widgets RSS 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
6 ลูกศร เพ่ือใชแสดง/ซอน การตั้งคา Widget RSS 
7 กรอกเว็บไซตผูใหบริการขาว RSS จากการคนหาใน Google.com 
8 กําหนดหัวขอขาว RSS ที่ตองการใหแสดงในหนาเว็บไซต 
9 กําหนดจํานวนขาวที่ตองการใหแสดง 
10 คลิกเพ่ือเลือกแสดงตัวอยางเนื้อเรื่องของขาว 
11 คลิกเพ่ือเลือกแสดงผูเขียนขาว 
12 คลิกเพ่ือเลือกแสดงวันที่ของขาว 
13 คลิกเพ่ือลบหรือปด Widget RSS 
14 คลิกเพ่ือบันทึกคา Widget RSS 
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  6. เมื่อปดหนาตางกําหนดคา Widget RSS แลวในหนา Widget จะแสดงดังรูปที่ 5.33  
และหนาของเว็บไซต (Home Page) จะแสดงดังรูปที่ 5.34 

 

 
 

รูปที่ 5.33 แสดง Widget RSS ที่ไดปดหนาตางกําหนดคาแลว 
 
 

 
 

รูปที่ 5.34 ตัวอยางการแสดงผลของขาวเศรษฐกิจในหนาเว็บไซตหลังจากเพ่ิม Widget RSS 
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  7. นอกจากนี้ผูใชงานยังสามารถนํา Widget RSS ไปแสดงในตําแหนงอ่ืนของหนาเว็บไซตได
อีกดวย โดยการยาย Widget RSS ไปไวยังสวนอื่น ดังรูปท่ี 5.35 เปนการนําไปวางไวบริเวณ Footer 
Area One 

 
 

รูปที่ 5.35 ตัวอยางการนํา Widget RSS ไปวางไว Footer Area One 
 

 
 

รูปที่ 5.36 หนาเว็บไซต หลังจากยาย Widget RSS ไปวางไว Footer Area One 
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รูปที่ 5.37 หนาเว็บไซตหลังจากเปลี่ยน Theme และเพ่ิม Widget 
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บทสรุป 
 
  ผูใชงานสามารถเลือกใชธีม (Theme) เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของหนาเว็บไซตได 
เชน เปลี่ยนสวนหัวของเว็บไซต, พ้ืนหลังของเว็บไซต, เมนูเว็บไซต, สีของขอความ, สีของลิงก, 
ขอความสวนหัวและคําโปรย เปนตน ผูใชงานเลือกที่จะดาวนโหลดธีมจากเว็บไซตของผูใหบริการ
แบบฟรี (Free Theme) และเว็บไซตของผูใหบริการแบบเสียเงิน (Premium Theme)  ในแตละธีม
มีขอกําหนดและการอนุญาตใหปรับเปลี่ยนหนาตาท่ีแตกตางกันแลวแตผูสรางธีมนั้นออกแบบ 
นอกจากนี้ผูใชงานยังสามารถเพ่ิมลูกเลนใหกับเว็บไซต โดยเพ่ิมโปรแกรมขนาดเล็กใหกับหนาเว็บไซต 
หรือที่เรียกวา วิดจิท (Widget)  
   
คําถามทบทวน 
 
  1. จงอธิบายความหมายของธีม (Theme) 
 2. ธีม (Theme) ในปจจุบันมีก่ีประเภท อะไรบางจงอธิบาย 
 3. วิธีการติดตั้งธีม (Theme) มีกี่วิธี อะไรบางจงอธิบาย 
 4. จงอธิบายความหมายของ วิดจิท (Widget) พรอมยกตัวอยางชื่อวิดจิท อยางนอย 3 ชือ่ 
 
 

แบบฝกปฏิบัติ 
 
 1. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติเปลี่ยน Theme ที่มีมาใหพรอมกับ WordPress  
  

  2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ เปลี่ ยน Theme ท่ีไดจากการดาวน โหลดไฟลจากเว็บไซต 
http://www.msudru.com/file/file_mk15208.rar  
 

  3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติโดยคนหา Theme ของ WordPress จากเว็บไซต Google.com 
พรอมดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรและทําการติดตั้ง 
 

 4. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติโดยเปลี่ยน สวนหัวเว็บไซต, พ้ืนหลังเว็บไซต, ขอความสวนหัวและ
คําโปรยของเว็บไซต 
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  5. ใหนักศึกษาดําเนินการติดตั้ง Widget RSS โดยกําหนดใหเว็บไซตแสดงขาวทั่วไปและขาว
การตลาด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  6  

การจัดการไฟลของเว็บไซต 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. สวนประกอบของคลังสื่อ (Media Library) 
2. การอัปโหลดไฟล 
3. การแกไขไฟล 
4. การลบไฟล 
5. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายสวนประกอบของเมนูคลังสื่อ (Media Library) ได 
2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอัปโหลดไฟลไปยังคลังสื่อของเว็บไซตได 
3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถแกไขไฟลที่อัปโหลดแลวในคลังสื่อของเว็บไซตได 
4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถลบไฟลทีอั่ปโหลดแลวในคลังสื่อของเว็บไซตได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนทีเ่ก่ียวกับสวนประกอบของคลังสื่อ (Media Library) 
2. อธิบายข้ันตอนการอัปโหลดไฟลไปยังคลังสื่อของเว็บไซต 
3. อธิบายข้ันตอนการแกไขไฟลท่ีอัปโหลดแลวในคลังสื่อของเว็บไซต 
4. อธิบายข้ันตอนการลบไฟลที่อัปโหลดแลวในคลังสื่อของเว็บไซต 
6. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ อัปโหลดไฟล แกไขไฟล และลบไฟล ในเว็บไซต WordPress ของ

นักศึกษา 
7. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน

ดังกลาว 
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สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
4. แบบฝกปฏิบัติที่มอบหมาย 
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บทท่ี  6  
การจัดการไฟลของเว็บไซต 

 
 เครื่องมืออํานวยความสะดวกอีกอยางที่ทําให CMS WordPress ไดรับความนิยมในการใช
งานคือ มีระบบจัดการสื่อ (Media) ที่ผูใชงานสามารถนําเขาสื่อไดหลากหลายชนิด เชน รูปภาพ 
เอกสาร เสียง และวีดีโอ เปนตน ไฟลดังกลาวจะถูกเก็บไวที่ คลังไฟลมีเดีย (Media Library) เพื่อ
นําไปใชงานกับหนาเพจของเว็บไซตไดภายหลัง  และผูใชงานสามารถแกไขสื่อที่เก็บไวได เชน ปรับ
ลดขนาดไฟลภาพ (Resize), ตัดสวนของภาพ (Crop) เปนตน  
 
สวนประกอบของคลังสื่อ (Media Library) 
 

ผูใชงานสามารถเขาใชงาน คลังสื่อ (Media Library) โดยคลิกที่เมนู สื่อ ซึ่งอยูภายในหนา
ควบคุม (Dashboard) ดังรูปที่ 6.1 บริเวณหมายเลข 1 

 

 
 

รูปที่ 6.1 สวนประกอบของหนาคลังสื่อ (Media Library) 
 

  ตารางที ่6.1 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนาคลังสื่อ (Media Library) 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
1 คลิกปุมเมนูสื่อ เพ่ือเปดใชงานหนาคลังสื่อ 
2 ปุมเพ่ิมไฟลใหม คลิกเพ่ือเพ่ิมไฟล 
3 เมนูสําหรับแสดงสื่อที่มีในเว็บไซต โดยแบงดังนี ้
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หมายเลข คําอธิบาย 
    เมน ูทั้งหมด คลิกเพ่ือแสดงสื่อที่อยูในคลังสื่อทั้งหมด 
    เมนู รูปภาพ คลิกเพ่ือแสดงสื่อประเภทรูปภาพ 
    เมน ูไมแนบภาพ คลิกเพ่ือแสดงสื่อที่ไมไดแนบกับไฟลเพจ 

4 ใชสําหรับลบไฟลแบบหลายไฟลในครั้งเดียว และใชสําหรับจัดเรียงไฟล
สื่อทั้งหมดในเว็บไซต เชน เรียงลําดับสื่อตามวันทีอั่ปโหลด 

5 ใชสําหรับคนหาสื่อที่ตองการ 
6 แสดงตัวอยาง สื่อ และชนิดไฟลของสื่อ 
7 แสดงชื่อผูใชงานที่นําเขาหรืออัปโหลดสื่อ 
8 ใชสําหรับแนบไฟลสื่อกับ เรื่อง หรือ หนา ของเว็บไซต 
9 จํานวนความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อที่นําเขา และวันที่นําเขาสื่อ 
10 ใชสําหรับลบไฟลแบบหลายไฟลในครั้งเดียว เหมือนกับบริเวณ

หมายเลข 4  
 

 
 

รูปที่ 6.2 ชนิดไฟลของสื่อที่สามารถนํามาอัปโหลดเพื่อใชงานใน WordPress 
 

การอัปโหลดไฟล 
 

  CMS WordPress อนุญาตใหอัปโหลดไฟลไดครั้งละหลายๆ ไฟลพรอมกัน สําหรับข้ันตอน
การอัปโหลดไฟล มีข้ันตอนดังนี้ 
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 1. เปดหนาควบคุม (Dashboard) แลวคลิกที่เมนู สื่อ บริเวณหมายเลข 1 ทางซายของ
หนาจอ 
 

 
 

รูปที่ 6.3 แสดงหนาเมน ูคลังสื่อ  

 
2. คลิกที่เมนู เพิ่มไฟลใหม ดังรูปที่ 6.4 บริเวณหมายเลข 2 เพื่ออัปโหลดไฟลไปยัง คลังสื่อ 

ของเว็บไซต 
 

 
 

รูปที่ 6.4 คลิกเมนู เพิ่มไฟลใหม เพ่ืออัปโหลดไฟล 
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  3. ระบบจะแสดงหนาเมนู อัปโหลดสื่อใหม คลิกปุมคําสั่ง เลือกไฟล บริเวณหมายเลข 2 
เพ่ือเลือกไฟลในเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการอัปโหลดไปยังคลังสื่อ  
 

 
รูปที่ 6.5 แสดงหนาเมนูเลือกไฟลเพื่ออัปโหลด 

 
  4. เลือกไฟลในเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการอัปโหลด คลิกที่ไฟลจากนั้นคลิกปุม Open  
ดังภาพที่ 6.7 บริเวณ หมายเลข 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปที่ 6.6 เลือกไฟลในเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการอัปโหลด 
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 5. รอซักครูไฟลจนกระทั่งไฟลถูกอัปโหลดเขาสูคลังสื่อโดยสมบูรณ ซึ่งระบบจะแสดงชื่อไฟล 
และความคืบหนาของการอัปโหลดไฟล 
 

 
 

รูปที่ 6.7 ระบบแสดงความคืบหนาของการอัปโหลดไฟล 
 
  6. คลิกปุมคําสั่ง บันทึกการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด เพ่ือบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล 
 

 
 

รูปที่ 6.8 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับไฟลท่ีอัปโหลด 
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  7. หลังจากอัปโหลดไฟลสําเร็จแลว ในหนา คลังส่ือ จะแสดงไฟลที่อัปโหลดและไฟลทั้งหมด
ที่อยูในคลังสื่อของเว็บไซต จะพบวาไฟลแสดงขอความวา ไมแนบ เนื่องจากไฟลยังไมไดถูกนําไปใช
งานกับหนาเพจของเว็บไซต ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 6.9 ไฟลทีอั่ปโหลดและไฟลทั้งหมดในคลังสื่อ 
 

การแกไขไฟล 
 
  เมื่อทําการอัปโหลดไฟลไปยังเว็บไซตแลว หากตองการแกไขไฟล โดยเฉพาะไฟลชนิดรูปภาพ
ผูใชงานสามารถแกไขได โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

  1. ในหนา คลังสื่อ นําเมาสมาวางภาพที่ตองการแกไข แลวคลิกที่ เมนู แกไข 
 

 
 

รูปที่ 6.10 คลิกที่เมนู แกไข เพ่ือแกไขไฟล 
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  2. แกไขรายละเอียดของไฟล บริเวณหมายเลข 4 จากนั้น คลิกที่ปุม อัปเดตสื่อ บริเวณ
หมายเลข 5 

 

 
 

รูปที่ 6.11 รายละเอียดของไฟลทีต่องการแกไข 
 

3. หากตองการแกไข ไฟลภาพเชน ตองการตัดสวนภาพ (Crop), หมุนภาพ (Rotate), พลิก
ภาพ (Flip) เปนตน ใหทําการคลิกปุม แกไขรูป ในบริเวณหมายเลข 3 รูปที่ 6.12 แลวระบบจะแสดง
เมนูดังรูปที่ 6.14 

 
รูปที่ 6.12 รายละเอียดปุมคําสั่งในการแกไขรูปภาพ 
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รูปที่ 6.13 หนาเมนสํูาหรับแกไขรปูภาพของเว็บไซต 
 

ตารางที ่6.2 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนาแกไขไฟลรูปภาพ 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
6 เมนูสําหรับแกไขไฟลภาพ  
7 ตัวอยางภาพที่ผานการแกไข 
8 ตัวชวยสําหรับตัดสวนภาพ (Crop) โดยสามารถกําหนดอัตราสวนของ

ภาพ และขนาดพิกเซล (Pixel) ที่ตองการ 
     เมนู ขนาดสัมพันธรูป ใชสําหรับกําหนดอัตราสวนของภาพ 
     เมนู การเลือก ใชสําหรับกําหนดขนาดของภาพท่ีตองการตัดเปน
พิกเซล 

9 ตั้งคาการแสดงของตัวอยางภาพขนาดเล็ก 
10 ปุม บันทึก สําหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากแกไขไฟลภาพแลว 
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การลบไฟล 
 

  เมื่อไมตองการใชงานไฟลแลว สามารถลบไฟลโดยถาวรจากเว็บไซต เพ่ือประหยัดพ้ืนที่การ
ใชโดยมีข้ันตอนตอไปนี้ 

 

  1. ในหนา คลังสื่อ คลิก เมนู ลบถาวร บริเวณหมายเลข 1  
 

 
 

รูปที่ 6.14 หนาเมนสํูาหรับลบภาพจากเวบ็ไซต 
 

  2. ระบบแสดงหนาตางยืนยันคําสั่งลบถาวร ใหคลิกปุม OK บริเวณหมายเลข 2 
 

 
 

รูปที่ 6.15 หนาตางยืนยันคาํสั่งลบ 
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บทสรุป 
 
  คลังสื่อ  (Media Library) คือ เมนูสําหรับ จัดการไฟลสื่อ ท้ังหมดที่อยู ในเว็บไซตของ 
WordPress ผูใชงานสามารถนําเขาไฟล ชนิดตาง ๆ เชน jpeg, pdf, mp3 เปนตน ซึ่งไฟลเหลานี ้
จะถูกนําไปใชในหนาเพจของเว็บไซต  โดยวิธีการอัปโหลดไฟลผานเมนู เพิ่มไฟลใหม นอกจากนี้
ผูใชงานยังสามารถแกไขไฟล และลบไฟลท่ีอัปโหลดแลวไดอีกดวย 
  
คําถามทบทวน 
 
  1. จงบอกชนิดของไฟลที่สามารถอัปโหลดไปยังคลังสื่อของเว็บไซตได 
 

 2. ไฟลชนิดรูปภาพที่อัปโหลดไปยังคลังสื่อแลว สามารถแกไขอะไรไดบางจงอธิบาย 
  
แบบฝกปฏิบัติ 
 
 1. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ อัปโหลดไฟล จากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังคลังสื่อของเว็บไซต  
  

  2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ แกไขไฟลท่ีอัปโหลดแลว ในคลังสื่อของเว็บไซต 
 

  3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ลบไฟลทีอั่ปโหลดแลว ในคลังสื่อของเว็บไซต 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  7  

การสรางบทความเว็บไซตและหมวดหมู 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. โครงสรางของบทความ 
2. หมวดหมูบทความในเว็บไซต 
3. การสรางบทความ (Post) 
4. การแทรกรูปภาพลงในบทความ 
5. การแกไขบทความ 
6. การลบและกูคืนบทความ 
7. การใสลิงกในบทความ 
8. การแทรกวีดีโอในบทความ 
9. การสรางหนา (Page) 
10. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายโครงสรางของบทความในเว็บไซต WordPress 
2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถสรางหมวดหมูบทความในเว็บไซตได 
3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถสราง แกไข ลบ กูคืน บทความประกาศขายสินคาในเว็บไซต  

ทั้งรูปแบบ เรื่อง (Post) และ หนา (Page) ได 
4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถใสลิงก แทรกวีดีโอ และแผนที่ในบทความประกาศขายสินคาใน

เว็บไซตได 
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 วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เก่ียวกับสวนโครงสรางของบทความและหมวดหมูบทความใน
เว็บไซต 

2. อธิบายข้ันตอนการสราง แกไข ลบ กูคืนบทความในเว็บไซต 
3. อธิบายข้ันตอนการแทรกรูปภาพลงในบทความ 
4. อธิบายข้ันตอนการใสลิงก แทรกวีดีโอ และแผนที่ใหกับบทความในเว็บไซต 
6. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สรางหมวดหมูของสินคา สรางบทความประกาศขายสินคา 

ปรับแตงรายละเอียดของขอความประกาศขายสินคา ในเว็บไซต WordPress ของนักศึกษา 
7. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ แทรกรูปภาพ วีดีโอ แผนที่ลงในบทความของเว็บไซต ทดลองแกไข 

ลบ และกูคืนบทความ ในเว็บไซต WordPress ของนักศึกษา 
8. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน

ดังกลาว 
 

สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
4. แบบฝกปฏิบัติที่มอบหมาย 
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บทท่ี  7  
การสรางบทความเว็บไซตและหมวดหมู 

 
 บทความของเว็บไซต WordPress เปนเนื้อหาที่ผูใชงานหรือผูดูแลเว็บไซต ประกาศในหนา
แรก (Home page) สื่อถึงสิ่งที่ตองการเผยแพรใหผูเขาชมเว็บไซตไดรับทราบ โดยทั่วไปบทความของ
เว็บไซต จะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการสรางเว็บไซต ตัวอยางเชน ผูประกอบธุรกิจ
สรางเว็บไซตข้ึนเพ่ือแสดงและจําหนายสินคา บทความของเว็บไซตจะเปน รูปภาพ ขอความ 
รายละเอียดเก่ียวกับสินคา และราคาที่จําหนาย เปนตน บทความของเว็บไซตจะถูกแบงประเภทโดย
การกําหนดหมวดหมู ซึ่งเปรียบเสมือนแฟมเก็บขอมูล (Folder) มีการจัดลําดับของหมวดหมูหลัก, 
หมวดหมูรอง ดังนั้นในบทนี้ผูเรียนจะไดทราบถึงข้ันตอนการสรางบทความและหมวดหมูของเว็บไซต 
 
โครงสรางของบทความ 
 

  บทความใน CMS WordPress แบงไดเปน 2 รูปแบบ ตามลักษณะการเผยแพร ดังนี้ 
  

 1. Post คือ บทความทั่วไป บทความที่มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Dynamic)  
มีสวนประกอบคือ หมวดหมู (Categories), ชื่อผูเขียนบทความ, วันที่เขียนบทความ, วันที่แกไข
บทความ และ กําหนดคําสําคัญในการคนหาขอมูลเว็บไซต (Tag) ใหกับบทความได 
 

  2. Page หรือ หนา คือ บทความที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง (Static) เชน หนาติดตอ
ผูจัดทําเว็บไซต (Contact Us), หนาเกี่ยวกับผูจัดทําเว็บไซต (About Us), หนาชองทางการชําระเงิน 
(Payment) เปนตน ซึ่งไมสามารถกําหนดหมวดหมู และไมสามารถกําหนดคําสําคัญ โดยปกติเม่ือ
สรางหนา Page แลวจะปรากฏหัวขออยูสวนเมนูหลัก (Main menu) ของเว็บไซตดวย 
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รูปที่ 7.1 แสดงบทความชนิด Post ที่ปรากฏในหนา Home page 
 

 
 

รูปที่ 7.2 แสดงบทความชนิด Page ที่ปรากฏในหนาเพจเว็บไซต 
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หมวดหมูบทความในเว็บไซต 
 

หมวดหมู เปรียบเสมือนแฟมเก็บขอมูลสรางข้ึนสําหรับเก็บบทความ และแยกให เปน
หมวดหมูเดียวกัน เชน หมวดหมูของสินคา, หมวดหมูของขาวสาร เปนตน หมวดหมู เริ่มตน 
เมื่อผูใชงานติดตั้ง CMS WordPress คือ ไมมีหมวดหมู หากสรางบทความในเว็บไซตแลวไมไดมีการ
สรางหรือกําหนดหมวดหมู ระบบจะกําหนดใหบทความนั้นอยูในหมวดหมู ไมมีหมวดหมู  

 

 
 

รูปที่ 7.3 ระบบกําหนดหมวดหมู ไมมีหมวดหมู 
 
 
 

  หมวดหมูที่สรางชวยใหการจัดเก็บบทความเปนระเบียบเรียบรอยงายตอการใชงาน  
โดยแบงเปนลําดับขั้นตามผูใชงานออกแบบ ดังรูปที ่7.4 
 

 
 

รูปที่ 7.4 ลําดับขั้นของหมวดหมูและบทความ 
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  ในเมนู หมวดหมู ซึ่งอยูภายในเมน ูเรื่อง จะแสดงลําดับข้ันของหมวดหมูดังรูปที่ 7.5 
 

 
 

รูปที่ 7.5 แสดงลําดับขั้นของหมวดหมู 
 

 การสรางบทความ 
 

  ผู ใชงานสามารถสรางบทความของเว็บไซต  CMS WordPress ไดพรอมกับการสราง
หมวดหมู ซึ่งผูเขียนจะขออธิบายขั้นตอนการสรางพรอมกัน ดังมีสวนประกอบและวิธีการดังตอไปนี ้
  

 1. เปดหนาควบคุม (Dashboard) แลวคลิกที่เมนู เรื่อง บริเวณหมายเลข 1 ทางซายของ
หนาจอ จะปรากฏสวนประกอบของ เรื่อง มีรายละเอียดตามตารางที่ 7.1  
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รูปที่ 7.6 แสดงสวนประกอบของหนาเมนูเรื่อง 
 

ตารางที ่7.1 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนาเรื่อง 
 

 

 

หมายเลข คําอธิบาย 
1 คลิกเมนู เรื่อง ทางซายมือของหนาจอ เพ่ือเขาสูหนาจัดการเรื่อง 
2 คลิกเพ่ือเขียนเรื่องใหม หลังจากคลิกแลวจะแสดงรายละเอียด การ

สรางบทความ (Post) 
3 สรุปจํานวนบทความที่เผยแพรผานหนาเว็บไซต และบทความที่ถูกลบ 
4 คําสั่งสําหรับลบบทความจํานวนมาก และคําสั่งสําหรับแสดงบทความ

โดยผูใชงานสามารถเรียงบทความตามวันที่และหมวดหมู 
5 บทความ หรือ เรื่อง ที่ไดสรางและบันทึกไวในเว็บไซต WordPress 
6 ชื่อผูเขียนบทความ 
7 หมวดหมูที่ใชเก็บบทความ 
8 ปายกํากับ หรือ คําสําคัญ (Tag) 
9 จํานวนความคิดเห็น (Comment) ที่มีตอบทความ 
10 แสดงสถานะและวันที่ปรับปรุงลาสุดของบทความ บทความที่เผยแพร

แลวระบบจะแสดงขอความ เผยแพร 
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  2. คลิกที่เมนู เขียนเรื่องใหม บริเวณหมายเลข 2 ในรูปที่ 7.6 จากนั้นระบบแสดงหนาเมนู
เขียนเรื่องใหม ดังรูป 7.7  
   

 
 

รูปที่ 7.7 แสดงสวนประกอบของหนาเมน ูเขียนเรื่องใหม 
 

ตารางที ่7.2 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนาเรื่อง 
 

 

หมายเลข คําอธิบาย 
11 พิมพหัวขอเรื่องของบทความที่ตองการเผยแพร 
12 คลิกเพ่ืออัปโหลดสื่อไปยัง คลังสื่อ และนํามาใสในหนาเพจ บริเวณ

หมายเลข 15 
13 ปรับเปลี่ยนมุมมองในการสรางเรื่อง 
14 ปุมคําสั่ง สําหรับปรับแตงรูปแบบการแสดงผล เชน สีขอความ ใสลิงก 

ปรับขนาดตัวอักษร เปนตน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางที่ 7.3 
15 บริเวณเพจที่ปรับแตงและตองการเผยแพร ซึ่งสิ่งที่ผูใชงานพิมพหรือ

แทรกในสวนนี้จะแสดงผลในหนาเว็บไซตเหมือนกับที่พิมพไว 
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ตารางที ่7.3 แสดงคาํอธิบายและความหมายของปุมคําสั่งบริเวณหมายเลข 14 ในรูปที่ 7.7 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

 ปรับตัวอักษรใหเปนตัวหนา (Bold) 

 ปรับตัวอักษรใหเปนตัวเอียง (Italic) 

 สรางเสนขีดกลางขอความ (Strikethrough) 

 ใสสัญลักษณสําหรับจัดเรียงลําดับขอความ (Bullets) 

 ใสหมายเลขสําหรับจัดเรียงขอความ (Numbering) 

 ใสเครื่องหมายอัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูด (Quotation 
marks) 

 จัดขอความชิดซาย (Align Text Left) 

 จัดขอความกึ่งกลาง (Center) 

 จัดขอความชิดขวา (Align Text Right) 

 ใสการเชื่อมโยงลิงก (Link) ใหกับขอความ 

 ยกเลิกการเชื่อมโยงลิงก (Link) ใหกับขอความ 

 ใสปายกํากับเพ่ืออานเพ่ิมเติม (Read More) 

 ตรวจสอบตัวสะกด (Spell Checker) 

 ปรับมุมมองเปนแบบเต็มหนาจอ (Full Screen Mode) 

 ซอนหรือแสดง ปุมคําสั่งเพิ่มเติม (Kitchen Sink) หลังจากกดปุมนี้
ระบบจะแสดงเมนูเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 7.4 
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ตารางที ่7.4 แสดงคาํอธิบายและความหมายของปุมคําสั่งหลักจากคลิกปุม Kitchen Sink 
 

 

  3. พิมพขอความที่ตองการ ในหัวขอเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง จัดรูปแบบขอความ และเพิ่มไฟล
รูปภาพและไฟลวีดีโอ โดยคลิกปุมเมนู อัปโหลด/เพิ่ม จากนั้นสรางหมวดหมูหรือเลือกหมวดหมูของ
บทความ (Post) ที่ไดสรางไวแลว  

 
รูปที่ 7.8 เลือกหมวดหมูหรือสรางหมวดหมูใหมใหกับบทความ 

หมายเลข คําอธิบาย 

 ปรับขนาดตัวอักษรแบบสําเร็จรูป 

 ใสเสนใตใหขอความ (Underline) 

 จัดขอความแบบกระจายใหเสมอกัน (Justify) 

 ใสสีใหกับขอความ (Text Color) 

 วางตัวอักษรที่คัดลอก (Paste) 

 วางตัวอักษรที่คัดลอกจากโปรแกรม Microsoft Word 

 เอารูปแบบออก 

 แทรกสัญลักษณพิเศษ (Custom Character) 

 จัดขอความเยื้องออก (Text Outdent) 

 จัดขอความเยื้องเขา (Text Indent) 

 ยกเลิกสิ่งที่ทํา (Undo) 

 ทําซ้ํา (Redo) 

 ปุมขอความชวยเหลือ (Help) 
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4. เพิ่มคําสําคัญ (Tag) ใหกับบทความ โดยคําสําคัญเปนประโยคสั้น ๆ เพ่ือให Search 
Engine สามารถคนหาบทความ และเว็บไซตได Tag ยังมีประโยชนสําคัญในการชวยเพ่ิมลําดับการ
คนหาของ Google อีกดวย 

 

  
 

รูปที่ 7.9 เมนูปายกํากับ                 รูปที่ 7.10 ปายกํากับหลังจากใส Tag 
 

5. คลิกปุม เผยแพร เพ่ือบันทึก เรื่องหรือบทความท่ีสรางข้ึน หากมีการแกไข ปุมจะถูก
เปลี่ยนชื่อเปน อัปเดต  

 
 

รูปที่ 7.11 คลิกปุมเผยแพร เพื่อบนัทึกบทความ 

 

การแทรกรูปภาพลงในบทความ 
 

 ในการสรางบทความหากผูใชงานตองการแทรกรูปภาพ เพื่อใหบทความดูสวยงามและนา
อาน ผูใชงานสามารถแทรกรูปภาพได 2 รูปแบบคือ แทรกรูปภาพจากไฟลสื่อที่ไดทําการอัปโหลด
ไฟลไวแลว หรือ แทรกรูปภาพจาก URL โดยข้ันตอนการแทรกรูปภาพลงในบทความมีดังนี ้
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 1. ในขณะสรางหรือแกไข บทความ (Post) หรือ หนา (Page) ผูใชวางเคอรเซอรตําแหนงที่
ตองการแทรกรูปภาพ บริเวณหมายเลข 1 
 

  2. คลิกปุม อัปโหลด/เพิ่ม บริเวณหมายเลข 2 ดังรูปที่ 7.12 
 

 
 

รูปที่ 7.12 ภาพแสดงการเลือกตําแหนงแทรกรูปภาพในบทความ 
 

 3. คลิก แถบเมนู คลังภาพ เลือกภาพที่ตองการ บริเวณหมายเลข 3 (หากตองการแทรก
รูปภาพจาก URL ใหเลือก แถบเมนู จาก URL)  

 
รูปที่ 7.13 ภาพแสดงการคลิกแถบเมนูคลังภาพ 
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 4. คลิก จัดตําแหนงของรูปภาพ ในท่ีนี้ เลือก ซาย  
5. คลิก ปุม ใสเขาในเรื่อง จากนั้นภาพที่แทรกเขาไปในบทความจะแสดงบริเวณท่ีตองการ  

ดังภาพรูปที่ 7.15 
 

 

 
 

รูปที่ 7.14 ภาพแสดงการคลิกแถบเมนูคลังภาพ 

 
 

 
 

รูปที่ 7.15 แสดงภาพที่แทรกซึ่งอยูดานซายของบทความ 
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การแกไขบทความ 
 
  หลังจากผูใชงานไดสรางบทความในเว็บไซตแลว หากตองการแกไขบทความ สามารถทําได
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  

 1. เปดหนาควบคุม (Dashboard) แลวคลิกที่เมนู เรื่อง บริเวณเมนูซายมือ จากนั้นนํา 
เคอรเซอร มาวางชื่อเรื่องบทความที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงเมนู แกไข แกไขอยางรวดเร็ว ขยะ 
และ มุมมอง ซึ่งมีรายละเอียดของแตละเมนูดังนี ้
 

ตารางที ่7.5 แสดงคาํอธิบายเมนูสําหรับแกไขบทความ 
 

 

เมน ู คําอธิบาย 
แกไข สําหรับแกไขบทความ เม่ือคลิกที่ เมนู แกไข ระบบจะแสดงเมนู

แกไขบทความเหมือนข้ันตอนที่สรางเรื่อง หรือ บทความใหม  
ดังรูปที่ 7.17 

แกไขอยาง
รวดเร็ว 

สําหรับแกไขบทความ แบบเรงดวน โดยเมื่อคลิกที่ เมนู แกไขอยาง
รวดเร็ว ระบบจะอนุญาตใหแกไขรายละเอียดบางสวนของบทความ 
เชน แกไขการอนุญาตใหผูเขาชมแสดงความคิดเห็นตอบทความ, ปก
หมุดบทความใหอยูในอันดับแรกเสมอ, แกไขหมวดหมูของบทความ 
เปนตน ดังรูปที่ 7.18 

ขยะ สําหรับลบบทความ หรือ เรื่องที่ไมตองการจากเว็บไซต 
มุมมอง สําหรับดูรูปแบบการแสดงผลของบทความ ผานหนาเว็บไซต 
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รูปที่ 7.16 แสดงภาพเมนูแกไขบทความในเวบ็ไซต 
 
 2. คลิกที่เมนู แกไข ระบบจะแสดงหนาแกไขบทความ (เหมือนกับสรางบทความใหม)  
ดังรูปที่ 7.17 ผูใชงานสามารถแกไข และคลิกที่ปุม อัพเดท บริเวณหมายเลข 3 เมื่อแกไขเสร็จสิ้น 
 

 
 

รูปที่ 7.17 แสดงภาพเมนูแกไขบทความในเวบ็ไซต เสมือนการสรางบทความใหม 
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3. หากตองการ ปกหมุด บทความใหแสดงเปนอันดับแรกของหนาเว็บไซต หรือ ปดการ
แสดงความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตตอบทความ ผูใชงานตองเลือกเมนู แกไขอยางรวดเร็ว ในการ
แกไขบทความ ซึ่งสามารถแกไขรายละเอียดของบทความดังรูปที่ 7.18 
 

 
 

รูปที่ 7.18 แสดงภาพเมนูแกไขอยางเร็ว 
 
ตารางที ่7.6 แสดงคาํอธิบายเมนูแกไขอยางเร็ว 
 

 

 
 

รูปที่ 7.19 แสดงภาพบทความที่เลือกใชคําสั่ง ปกหมุด 

หมายเลข คําอธิบาย 
4 สําหรับแกไข ชื่อของบทความ และ ชื่อของ URL (Slug) 
5 สําหรับแกไข หมวดหมู ของบทความ 
6 สําหรับแกไข ปายกํากับ ของบทความ 
7 สําหรับกําหนด การแสดงความคิดเห็นของบทความ, ปกหมุด 

เปลี่ยนรูปแบบ และกําหนดสถานะบทความ 
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การลบและกูคืนบทความ 
 
  หากไมตองการแสดงบทความท่ีเผยแพรในเว็บไซตแลว ผูใชงานสามารถลบบทความไดโดย
ขั้นตอนตอไปนี ้
 

 1. นําเคอรเซอรไปวางบริเวณบทความที่ตองการลบ จากนั้นเลือกเมนู ถังขยะ เพ่ือลบ
บทความ ดังรูป 
 

   

รูปที่ 7.20 เลือกถังขยะเพ่ือลบบทความ 
 

  2. ในความเปนจริง เรื่อง หรือ บทความ ภายในเว็บไซตจะถูกลบแบบชั่วคราว โดยถูกเก็บไว
ในเมนู ถังขยะ ผูใชงานสามารถเรียกดูบทความที่ถูกลบ โดยคลิกที่ เมนู ถังขยะ บริเวณหมายเลข 2
ดังรูป  
 

 
 

รูปที่ 7.21 คลิกเมนู ถังขยะ เพ่ือแสดงบทความที่ถูกลบ 
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  3. นําเคอรเซอรวางไวบริเวณบทความ และเลือกเมนู ยอนกลับ เพ่ือกูคืนบทความใหแสดง
ในเว็บไซตเหมือนเดิม 
 

 
 

รูปที่ 7.22 คลิกเมน ูยอนกลับ  
 
การใสลิงกในบทความ 
 
 ผูใชงานสามารถใสลิงกเพื่อเชื่อมโยงไปยังบทความภายในเว็บไซต หรือเชื่อมโยงไปยังหนา
เพจของเว็บไซตอื่น โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

  1. ในเมนูสรางเรื่องให พิมพขอความที่ตองการใสลิงก ในท่ีนี้ผูเขียน สรางเรื่องเพ่ือใหผูเขาชม
สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่ใหบริการฟรีอีเมล ในเนื้อหาของบทความ พิมพขอความ สมัคร 
hotmail จากนั้นสรางไฮไลทขอความเพื่อแกไขขอความ 
 

 
รูปที่ 7.23 พิมพขอความท่ีตองการใสลิงก 
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 2. คลิกที่ปุม เพิ่ม/แกไขลิงก บริเวณหมายเลข 2 ในรูปที่ 7.23 ระบบจะแสดงเมนูใหพิมพ 
URL ของเว็บไซต ท่ีตองการเชื่อมโยง ในที่นี้ตองการเชื่อมโยงไปยังผูใหบริการฟรีอีเมล พิมพ 
http://www.hotmail.com จากนั้นกดปุม เพิ่มลิงก 
 
 

 
 

รูปที่ 7.24 พิมพ URL ของเว็บไซตท่ีตองการเชื่อมโยง 
 
 3. ขอความที่ใสลิงกแลวจะเปลี่ยนเปนสีฟา และเมื่อนําเคอรเซอรมาวางบริเวณขอความจะ
แสดงเสนใต ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 7.25 แสดงขอความที่ใสลิงก 
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การแทรกวีดีโอในบทความ 
 
 นอกจากรายละเอียดคุณสมบัติของสินคาที่เปนขอความและรูปภาพแลว ปจจุบันเว็บไซต
ประชาสัมพันธสินคาเนนการแสดงรายละเอียดของสินคา (Review) ผานทางภาพเคลื่อนไหว  
หรือ วีดีโอ โดยเฉพาะผานทางเว็บไซต YouTube ซึ่งใหบริการฝากไฟล พรอมอนุญาตใหแชรผานสื่อ
สังคมออนไลนตาง ๆ รวมถึงเว็บไซต ผูใชงานหรือเจาของธุรกิจสามารถถายวีดีโอของสินคาแลว
อัปโหลด เพ่ือใหลูกคาไดเขาชมสินคา และรับทราบขอมูลสินคา รูปแบบ คุณสมบัติ ชวยใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น ข้ันตอนการแทรกไฟลวีดีโอจาก YouTube ลงในบทความมีขั้นตอนดังนี ้
 

  1. จากตัวอยาง เปนประกาศขายสินคา และตองการแทรกไฟลจาก YouTube ซึ่งเปน
รายละเอียดเพ่ิมเติมของสินคาลงในบทความที่สรางข้ึน ใหคลิกเปลี่ยนมุมมอง ที่แถบเมนูดานขางแลว
เปลี่ยนมุมมองการแกไขจาก Visual เปน HTML ดังภาพ 
 

 
 

รูปที่ 7.26 คลิกแถบเมน ูHTML เพ่ือเปลี่ยนมมุมอง 
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รูปที่ 7.27 แสดงมุมมองแกไขแบบ HTML 
 

 2. หลักจากที่ผูใชงานอัปโหลดไฟลวีดีโอแนะนําสินคาของรานในเว็บไซต YouTube แลว 
(ในการฝกปฏิบัติการในหองคอมพิวเตอรใหคนหาวีดีโอสินคาที่ตองการจาก YouTube) เปดหนาเพจ
วีดีโอของตนเอง จากนั้นเลือกเมนู แชร ซึ่งอยูบริเวณใตวีดีโอ เลือก ฝง และ คัดลอก (Copy) 
ขอความบริเวณหมายเลข 4 ดังรูปที่ 7.28 

 
 

รูปที่ 7.28 คัดลอกขอความเพ่ือนําวีดีโอไปแสดงในเว็บไซต 
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 3. วาง (Paste) ขอความที่คัดลอก บริเวณหมายเลข 5 ดานลางสุดของหนาแกไขแบบ
มุมมอง HTML ดังรูปที่ 7.29 
 

 
 

รูปที่ 7.29 คัดลอกขอความเพ่ือนําวีดีโอไปแสดงในเว็บไซต 
 

 4. เปลี่ยนมุมมองการแกไขกลับมาเปน Visual เหมือนเดิม ผูใชงานจะพบวา บริเวณที่แสดง
วีดีโอจาก YouTube จะแสดงเปนวัตถุสี่เหลี่ยมสีเหลือง จากนั้นคลิกที่ปุม อัปเดต เพื่อทําการบันทึก
บทความ 

 
รูปที่ 7.30 แสดงวตัถสุีเหลือง (วีดีโอ) ที่แทรกลงในบทความ 
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รูปที่ 7.31 แสดงวดีีโอจาก YouTube ที่แสดงในบทความของเว็บไซต 
 
 

การสรางหนา (Page) 
 
 ขั้นตอนการสรางหนา Page มีลักษณะคลายกับการสราง เรื่อง (Post) ซึ่งจริงๆ แลว Page 
คือบทความที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง เชน หนาติดตอ (Contact us), หนารูปแบบการชําระเงิน 
เปนตน Page จะไมมีหมวดหมูและไมสามารถกําหนดคําสําคัญ (Tag) ปกติหากผูใชงานสรางหนา 
Page ชื่อของ Page จะถูกแสดงอยูในหัวขอเมนูหลัก (Main Menu) ของเว็บไซตดวย ผู เขียน
ยกตัวอยางการสรางหนา สําหรับใหลูกคาติดตอและแทรกแผนที่ลงในหนาดังกลาว โดยมีขั้นตอนการ
สรางมดีังนี้  
 

  1. หลังจากผูใชงานเขาสูระบบแลว ภายในหนาควบคุม (Dashboard) ใหคลิกเมนู หนา 
บริเวณหมายเลข 1 จากนั้นคลิกเมนู เขียนหนาใหม บริเวณหมายเลข 2 และ หนา ท่ีไดมีการสรางไว
แลวจะแสดงบริเวณหมายเลข 3 ดังรูปที่ 7.31 
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รูปที่ 7.32 แสดงเมนู หนา ที่ไดสรางไวแลว 
 

  2. เมื่อเขาสูเมนู เขียนหนาใหม จะสังเกตไดวารูปแบบการใชงานเหมือนกับเมนูสรางเรื่อง 
(Post) ใหม พิมพขอความเพ่ือสรางหนา ติดตอ  
 

 
 

รูปที่ 7.33 แสดงสวนประกอบของเมนู เขียนหนาใหม 
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ตารางที ่7.7 แสดงคาํอธิบายเมนูเขียนหนาใหม 
 

 
 

 
 

รูปที่ 7.34 แสดงลําดับขั้นของหนาท่ีสรางข้ึน 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
4 สําหรับกรอกขอความท่ีตองการใหแสดงเปนหัวขอ หนา ในบาง 

Theme หัวขอดังกลาวจะถูกแสดงเปนเมนูหลักของเว็บไซตดวย 
5 สําหรับเปลี่ยนมุมมอง ระหวาง มุมมองเสมือนจริง กับ มุมมองแบบ 

HTML 
6 ปุมเมนูคาํสั่งเพ่ือปรับเปลี่ยนรายละเอียดของหนา เชน สีตัวอักษร ใส

ลิ งก  แทรกรูปภาพ  แทรกวีดี โอ เป นตน  ผู ใช งานสามารถดู
ความหมาย คําอธิบาย การใชงานปุมคําสั่งไดจากตารางที่ 7.3 และ
7.4 ซึ่งเหมือนกับเมนูสรางเรื่อง (Post) 

7 บริเวณเพจท่ีปรับแตงและตองการเผยแพร ซึ่งสิ่งท่ีผูใชงานพิมพหรือ
แทรกในสวนนี้จะแสดงผลในหนาเว็บไซตเหมือนกับที่พิมพไว 

8 ปุมคําสั่ง เผยแพร คลิกเม่ือกรอกรายละเอียดของหนาเรียบรอยแลว 
หากเปนการแกไข หนา ปุมคําสั่งนี้จะแสดงเปน อัปเดต 

9 กําหนดลําดับข้ันของ หนา ที่สรางขึ้น โดยหนาที่เปนลําดับข้ันรองจะ
แสดงดังรูปที่ 7.33 

10 กําหนด Theme ใหกับ หนา ที่สรางข้ึน  
11 กําหนดการเรียงลําดับของ หนา ในลําดับขั้นเดียวกัน 
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 3. กรอกขอความรายละเอียดท่ีตองการใหลูกคาติดตอกับผูดูแลเว็บไซต ซึ่งรูปแบบทั่วไปของ
ขอมูลติดตอประกอบไปดวย ชื่อรานคา รูปหนาราน สโลแกนราน ที่อยู เบอรโทร อีเมล เวลาทําการ 
และแผนที่  
 

 
รูปที่ 7.35 แสดงตัวอยางรายละเอียดขอมูลของหนาติดตอ  

 

 4. แทรกแผนที่รานลงในหนาท่ีสรางขึ้น โดยเขาเว็บไซต www.google.co.th/maps เพื่อ
กําหนดตําแหนงท่ีตั้งของราน  

 
รูปที่ 7.36 คนหาตําแหนงของรานคาจากเวบ็ไซตเพื่อนําไปแสดงในหนาเพจ 
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  5. ที่มุมขวาลางของเว็บไซต คลิกปุมเมนูหมายเลข 12 แลวเลือกคําสั่ง แชรหรือฝงแผนที่ 
บริเวณหมายเลข 13  
 

 
 

รูปที่ 7.37 เลือกคําสั่ง แชรหรือฝงแผนที ่
 
  6. คลิกแถบเมนู ฝงแผนท่ี  
 

 
 

รูปที่ 7.38 เลือกคําสั่ง แชรหรือฝงแผนที ่
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  7. เลือกขนาดของแผนที่ จากนั้นคลิกขวาท่ีเมาสเลือกคําสั่งคัดลอก (Copy) เพ่ือคัดลอก
ขอความบริเวณหมายเลข 16  
 

 
 

รูปที่ 7.39 คัดลอก Code โดยคําสั่ง Copy 
 
 

 8. เปลี่ยนมุมมองการแกไขเปนมุมมองแบบ HTML โดยคลิกแถบเมนู HTML บริเวณ
หมายเลข 17 นําเคอรเซอรวางไวในตําแหนงที่ตองการ (จากตัวอยางผูเขียนวางไวสวนทายของหนา) 
คลิกขวาที่เมาสเลือกคําสั่ง Paste บริเวณหมายเลข 18  
 



บทที่  7 การสรางบทความเว็บไซตและหมวดหมู  | 137 
 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

 
รูปที่ 7.40 วาง Code ในตําแหนงสวนทายโดยคําสั่ง Paste 

 

9. เปลี่ยนมุมมองการแกไข เปนมุมมองแบบ Visual จะมองเห็นวัตถุสี่เหลี่ยมสีเหลืองนั่นก็
คือไดทําการแทรกแผนที่ลงในหนาเพจแลว จากนั้นคลิกที่ปุมคาํสั่ง เผยแพร เพ่ือบันทึก หนาติดตอ 
 

 
รูปที่ 7.41 วัตถุสี่เหลี่ยมสเีหลืองแสดงแทนแผนที่ที่ถูกแทรกลงในหนาเพจ 
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10. หัวขอเรื่องที่ผูใชงานไดตั้งชื่อตอนสรางบทความในรูปแบบหนา (Page) ถูกแสดงบริเวณ
เมนูหลักของเว็บไซตดวย 
 

 
 

รูปที่ 7.42 การแสดงผลของหนาตดิตอที่ไดสรางข้ึนผานทางเว็บบราวเซอร 
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บทสรุป 
 
  บทความคือเนื้อหา เรื่องราว หรือ รายละเอียดของสินคาท่ีผูสรางเว็บไซตตองการประกาศให
ผูเขาชมเว็บไซตไดรับทราบ บทความมี 2 ประเภทคือ บทความทั่วไป (Post) หรือบทความท่ีมีการ 
อัปเดตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Dynamic)  ผูใชงานสามารถกําหนดหมวดหมู คําสําคัญ (Tag) ใหกับ
บทความประเภทนี้ได สวน หนา (Page) คือ บทความท่ีไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง (Static)  บทความ
ของเว็บไซตท่ีนาสนใจและนาอาน โดยทั่วไปมักจะประกอบไปดวย ขอความ ภาพ วีดีโอ  
  
คําถามทบทวน 
 
  1. บทความภายในเว็บไซต CMS WordPress คืออะไร และมีก่ีรูปแบบจงอธิบาย 
 

 2. จงอธิบายประโยชนของหมวดหมูบทความในเว็บไซต CMS WordPress 
   

  3. จงอธิบายขอแตกตางระหวางการสรางบทความในมุมมองแบบเสมือนจริง (Visual) กับ 
มุมมอง HTML 
  
แบบฝกปฏิบัติ 
 
 1. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สรางหมวดหมูของสินคา สรางบทความประกาศขายสินคา 
ปรับแตงรายละเอียดของขอความประกาศขายสินคา โดยใชไฟลขอมูลตัวอยางสินคาที่ดาวนไวแลว
กอนหนา (http://www.msudru.com/file/file_mk15208.rar) ลงในเว็บไซต WordPress ของ
นักศึกษา 
  

  2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ แทรกรูปภาพสินคา วีดีโอสินคา แผนที่ของรานคา ลงในบทความ
ของเว็บไซต โดยคนหาวีดีโอจากเว็บไซต www.youtube.com สวนแผนที่รานคาคนหาไดจาก
เว็บไซต www.google.co.th/maps พรอมทดลองแกไข ลบ กูคืนบทความ  
 

  3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สรางหนาสําหรับเว็บไซต ไดแก หนาติดตอ หนาชองทางการชําระ
เงิน หนาสินคาลดราคา  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  8  

การจัดการเมนูเว็บไซต 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. ประเภทเมนูภายในเว็บไซต 
2. ขั้นตอนการสรางเมนู 
3. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายประเภทเมนูภายในเว็บไซต WordPress ได 
2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถสรางเมนูภายในเว็บไซต WordPress ได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนทีเ่ก่ียวกับประเภทของเมนูภายในเว็บไซต 
2. อธิบายข้ันตอนการสราง แกไข ลบ เมนูภายในเว็บไซต 
 

สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
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การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
4. แบบฝกปฏิบัติที่มอบหมาย 
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บทท่ี  8  
การจัดการเมนูเว็บไซต 

 
 เมนูเปนเครื่องมือที่ใชอํานวยความสะดวกในการเขาชมหนาเว็บไซต ทําหนาที่เปน Shortcut 
ชวยใหผูใชงานเชื่อมโยงไปยังเพจภายในเว็บไซต (Internal link) หรือเชื่อมโยงไปยังเพจของเว็บไซต
อ่ืน (External link)  โดยทั่วไปเมนูจะแสดงผลอยูดานบนหรือลางของภาพสวนหัวของเว็บไซต  
ขึ้นอยูกับรูปแบบของธีมที่เลือกใช  ผูใชงานสามารถสรางเมนูไดตามจํานวนที่ตองการ แตหากสราง
หัวขอลิงกมากเกินไปก็จะมีผลกระทบกับการแสดงผลของหนาเว็บไซต  เมนูที่นิยมแสดงผลเปนเมนู
หลัก ไดแก  หนาแรก  เก่ียวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ  วิธีการชําระเงิน  เว็บบอรด  ติดตอ   เปนตน 
 
ประเภทเมนูภายในเว็บไซต 
 

  เมนูภายในเว็บไซต มีอยู 5 ประเภท แตกตางกันตามตําแหนงที่แสดงผลในหนาเว็บไซต ซึ่ง
ขึ้นอยูกับธีม (Theme) ที่ผูใชงานเลือกใช และแบงไดดังนี ้
  

 1. Main menu เปนลักษณะเมนูหลักของเว็บไซต มาพรอมธีมหลัก สวนใหญประกอบไป
ดวยรายการเมนู เชน หนาแรก, เก่ียวกับสินคา, สินคา, ติดตอ, เว็บบอรด เปนตน 
 

  2. Top menu เปนลักษณะเมนูที่มีความสําคัญนอยกวา Main menu จะแสดงผลอยู
ดานบนของหนาเว็บไซต 
 

  3. User menu เปนชื่อเมนูที่เก่ียวของกับสมาชิกของเว็บไซต เชน สมัครสมาชิกใหม, แกไข
ขอมูลสวนตัวสมาชิก เปนตน ซึ่งจะแดสงผลเมื่อผูใชงานเว็บไซตไดทําการล็อกอินเขาสูระบบของ
เว็บไซตแลว 
 

  4. Resource เปนลักษณะเมนูที่ไมเกี่ยวกับชื่อเมนูอื่น ๆ เชน เมนูลิงกไปยังเว็บไซตอื่นๆ 
เปนตน 
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5. Key Concepts เปนลักษณะเมนูที่เก็บรายการเมนูที่ลิงกไปยังบทความตาง ๆ ที่มีอยูใน
เว็บไซตโดยตรง 

 

 
 

รูปที่ 8.1 แสดงตัวอยางประเภทเมนูในเว็บไซต 
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ขั้นตอนการสรางเมนู 
 
  เมนูในแตละ Theme จะมีจํานวนเมนูและอนุญาตใหผูใชงานแกไขเมนตูางกัน ผูใชงานตอง
ทําการสํารวจเมนูกอนทําการแกไข โดยเขาไปท่ีเมนู รูปแบบบล็อก จากนั้นเลือก เมนู 
 

 
 

รูปที่ 8.2 แสดงหนาจัดการเมนูของ Theme ที่ใชงานปจจุบัน 
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ตารางที ่8.1 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนาจัดการเมน ู
 

 
 

 ขั้นตอนการสรางเมนูมีดังตอไปนี ้
 

 1. ที่หนาควบคุมหลัก (Dashboard) ใหคลิกที่เมนู รูปแบบบล็อก ระบบจะแสดงเมนูยอย 
จากนั้นคลิก เมน ูซึ่งอยูทางซายของหนาจอ เพ่ือแสดงหนาจัดการเมนูของเว็บไซต 
 

 2. ตัวอยางการสรางเมนูผูเขียนจะทําการสรางเมนูใหมชื่อวา เมนูหลัก ภายในเมนูหลัก 
ประกอบดวยเมนรูอง ดังนี้ 
     2.1 เมนู หนาแรก เพ่ือใหผูเขาชมเว็บสามารถกลับไปยังหนาหลัก (Homepage) ได 
      2.2 เมนู ติดตอ เพ่ือลิงกไปยัง หนา ติดตอของเว็บไซต  
     2.3 เมนู สินคา IT เพ่ือลิงกไปยัง หมวดหมู สินคา IT 
     2.4 เมนู Google เพ่ือลิงกไปยัง เว็บไซต www.google.co.th  
 

  3. พิมพชื่อเมนูที่ตองการในชองชื่อเมนูในท่ีนี้ใหพิมพ เมนูหลัก บริเวณหมายเลข 7 ตาม
ตัวอยาง จากนั้นคลิกปุม สรางเมน ูบริเวณหมายเลข 8 ดังรูปที่ 8.3  
   

หมายเลข คําอธิบาย 
1 ใชเพ่ือแสดงเมนูยอย เชน ปรับแตง Theme, สวนหัว, เมนู เปนตน  
2 คลิกเพ่ือเขาสูหนาจัดการเมน ู
3 ใชสําหรับสรางเมนูใหม, จัดการลิงกเมนภูายในเว็บไซต 
4 ใชสําหรับสรางเมน ูเพ่ือลิงกไปยังเว็บไซต หรือหนาเพจที่ตองการ 
5 แสดงหนา (Page) ที่สรางไวแลวภายในเว็บไซต เพ่ือใหผูใชงานเลือกใช

สําหรับสรางเปนเมนู 
6 แสดงหมวดหมู ที่สรางไวแลวภายในเว็บไซต เพ่ือใหผูใชงานเลือกใช

สําหรับสรางเปนเมนู 
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รูปที่ 8.3 กรอกชื่อเมนูที่ตองการสราง 
 
  4. หลังจากสรางเมนูใหมชื่อ เมนูหลัก เรียบรอยแลวสังเกตเมนูทางซายมือบริเวณหมายเลข 
9 จะแสดงรายการเมนูที่ไดสรางข้ึนภายใต ที่อยู Theme เพ่ือใหผูใชงานเลือกใช  
 

 
 

รูปที่ 8.4 แสดงสวนประกอบเมนหูลังจากไดสรางเมนูใหม 
 
ตารางที ่8.2 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูหลังจากไดสรางเมนูใหม 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
9 รายการเมนูที่สรางขึ้น เพ่ือใหผูใชงานเลือกใช  
10 ใชสําหรับสรางเมนูใหมเพ่ิมเติม 
11 ใชสําหรับเพ่ิมหนาที่สูงกวาอัตโนมัติ 
12 ใชสําหรับลบเมนูที่ไมตองการ 
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  5. สรางเมนู หนาแรก ซึ่งลิงกไปยังหนาแรกของเว็บไซต โดยพิมพ http://127.0.0.1/blog 
ในชอง URL พิมพหนาแรกในชอง ปายชื่อ จากนั้นคลิกปุม เพิ่มลงเมน ูสังเกตเมนูท่ีสรางข้ึนจะแสดง
อยูภายในกรอบเมนูหลัก  
 

  นอกจากนี้ ผูใชงานยังสามารถ คลิกเพ่ือซอน/แสดง เมนูไดที่ ปรับแตง บรเิวณหมายเลข 18 
หากไมตองการใชงานเมนูแลว คลิกเมนู เอาออก บริเวณหมายเลข 19 และคลิกปุม บันทึกเมนู 
บริเวณหมายเลข 20 เพ่ือบันทึกเมนูที่สรางขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 8.5 แสดงการสรางเมนู หนาแรก 
 
  6. สรางเมนู ติดตอ เพ่ือลิงกไปยัง หนา ติดตอของเว็บไซต โดยเลือกหนา (Page) ติดตอ 
บริเวณหมายเลข 21 จากนั้นคลิกปุม เพิ่มลงเมนู เมนูที่สรางข้ึนจะแสดงในกรอบเมนูหลัก และ คลิก
ปุม บันทึกเมนู บริเวณหมายเลข 24 เพ่ือบันทึกเมนูที่สรางขึ้น ดังรูป 8.6 
 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
13 แสดงเมนูรอง ภายใตเมนหูลักที่สรางข้ึน 
14 ใชเพ่ือ บันทึกเมนู ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข 
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รูปที่ 8.6 แสดงการสรางเมนู ตดิตอ 
 
  7. สรางเมนู สินคา IT เพ่ือลิงกไปยัง หมวดหมู สินคา IT โดยเลือกหมวดหมู สินคา IT 
บริเวณหมายเลข 25 จากนั้นคลิกปุม เพิ่มลงเมนู เมนูที่สรางข้ึนจะแสดงในกรอบเมนูหลัก และ คลิก
ปุม บันทึกเมนู บริเวณหมายเลข 28 เพ่ือบันทึกเมนูที่สรางขึ้น ดังรูป 8.7 
 

 
 

รูปที่ 8.7 แสดงการสรางเมนู สินคา IT 
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  8. สรางเมนู Google เพ่ือลิ งก ไปยั งเว็บไซต  www.google.co.th โดยพิมพขอความ 
http://www.google.co.th ในชอง URL และ พิมพ Google ในชองปายชื่อ บริเวณหมายเลข 29 
จากนั้นคลิกปุม เพิ่มลงเมนู เมนูที่สรางข้ึนจะแสดงในกรอบเมนูหลัก และ คลิกปุม บันทึกเมนู 
บริเวณหมายเลข 32 เพ่ือบันทึกเมนูที่สรางขึ้น ดังรูป 8.8 

 
 

รูปที่ 8.8 แสดงการสรางเมนู Google 
 

 
รูปที่ 8.9 แสดงเมนูหลักและเมนรูองที่สรางเสรจ็ 
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 9. หลังจากที่ผูใชงานสรางเมนูเสร็จเรียบรอยแลว ใหทดลองเขาเว็บไซตเพ่ือดูการแสดงผล
ของเมนู โดยพิมพ 127.0.0.1/blog ลงในชอง Address ของเว็บบราวเซอร เมนูใหมจะแสดงผลดัง
รูป 
 

 
 

รูปที่ 8.10 แสดงเมนูที่สรางขึ้นใหมในเว็บไซต 
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บทสรุป 
 
  เมนูเปน Shortcut สรางข้ึนเพ่ือลิงกไปยังเพจหรือเว็บไซตที่ตองการ ประเภทของเมนูใน
เว็ บ ไซ ต  ได แ ก  Main menu, Top menu, User menu, Resource, แ ล ะ  Key Concepts 
นอกจากนี้ ผูใชงานยังสามารถสรางเมนูเพื่อลิงกไปสวนตางๆของเว็บไซต เชน หนา และ หมวดหมู  
ที่ถูกสรางไวแลว เปนตน 

  
คําถามทบทวน 
 
  จงอธิบายประเภทของเมนูในเว็บไซต  
 

   
แบบฝกปฏิบัติ 
 
 1. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สรางเมนูของเว็บไซต ตามตัวอยางในเนื้อหาบทที่ 8 
  

  2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ลบ และจัดเรียงเมนูรองของเว็บไซต 
 

 

เอกสารอางองิ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  9  

การใชงาน Plug-in และสรางระบบตะกราสนิคาดวย  WP-eCommerce 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. ดาวนโหลดปลั๊กอิน 
2. การติดตั้งปลั๊กอิน 
3. การลบปลั๊กอิน 
4. การสรางระบบตะกราสินคาดวย WP-eCommerce 
5. การจัดการเก่ียวกับสินคา 
6. ปลั๊กอินที่นิยมใชงาน 
7. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาอธิบายความหมายของปลั๊กอินในเว็บไซตได 
2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถดาวนโหลด ติดตั้ง และลบปลั๊กอินในเว็บไซตได 
3. เพื่ อ ให ผู ศึ กษาสามารถสรางระบบตะกราสิ นค า ให กับ เว็บ ไซต ด วย  ปลั๊ กอิ น  

WP-eCommerce ได 
4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถสรางประกาศขายสินคา แกไข และลบสินคา ภายใตระบบตะกรา

สินคาของปลั๊กอิน WP-eCommerce ได 
 
 วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนทีเ่ก่ียวกับความหมายและการเลือกใชงานปลั๊กอินในเว็บไซต 
2. อธิบายข้ันตอนการดาวนโหลดปลั๊กอินจากเว็บไซต 
3. อธิบายข้ันตอนการติดตั้งและลบปลั๊กอินในเว็บไซต 
4. อธิบายข้ันตอนการตั้งคาการใชงานปลั๊กอิน WP-eCommerce  
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5. อธิบายขั้นตอนการสรางประกาศขาย แกไข และลบสินคาภายใตระบบตะกราสินคาของ
ปลั๊กอิน WP-eCommerce 

6. อธิบายขั้นตอนการประกาศขายสินคาภายใตระบบตะกราสินคาของปลั๊กอิน WP-
eCommerce 
  7. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ดาวนโหลดปลั๊กอิน ติดตั้ง และลบปลั๊กอินในเว็บไซต 
 8. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ทดลองใชงานและปรับแตงปลั๊กอินที่ไดติดตั้งแลวในเว็บไซต 
   9. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ติดตั้งปลั๊กอิน WP-eCommerce และตั้งคาการใชงานสําหรับ
เว็บไซต 
  10. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สรางประกาศขาย แกไข ลบสินคา ภายใตระบบตะกราสินคาของ 
WP-eCommerce และทดลองใชงานเว็บไซตในฐานะของผูซื้อสินคา เพ่ือทดสอบขอผิดพลาดในการ
ตั้งคาและปรับปรุงแกไขเว็บไซต 
  
สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
4. แบบฝกปฏิบัติที่มอบหมาย 
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บทท่ี  9  
การใชงาน Plug-in และสรางระบบตะกราสนิคาดวย  WP-eCommerce 

 
 Plug-in เปนโปรแกรมเสริมการทํางานของ CMS WordPress ดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ซึ่งผู ใชงานหรือเว็บมาสเตอร (Web Master) สามารถปรับแตงเว็บไซต  เพิ่มลูกเลน 
และความสามารถของเว็บไซต ตามประเภทหรือหัวขอของเว็บไซตที่สรางขึ้น ตัวอยางเชน เว็บไซต
ขายสินคาออนไลน สามารถเพ่ิมระบบตะกราสั่งซื้อสินคา (Shopping Cart) ตองสํารวจขอมูลความ
คิดเห็นของลูกคา สามารถเพิ่มแบบสอบถามออนไลน (Poll) และหากตองการใหมีการติดตอสื่อสาร
ระหวางรานคากับผูเขาชมเว็บไซต สามารถเพ่ิมกระดานสนทนา (Forum) ใหแกเว็บไซตไดเปนตน 
   
ดาวนโหลดปลั๊กอนิ 
 

  ผู ใชงานสามารถดาวนโหลดปลั๊กอินของ WordPress ไดจากเว็บไซตผูพัฒนาปลั๊กอิน 
โดยตรง หรือ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต WordPress (https://wordpress.org/plugins/) ซึ่งมีทั้ง
แบบฟรี (Non-Commercial) และเสียเงิน (Commercial)  

 
รูปที่ 9.1 แสดงหนาคนหา Plug-in  



156 | บทที่  9 การใช งาน Plug- in และสรางระบบตะกราสินคาดวย  WP-eCommerce  

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

ตารางที ่9.1 แสดงรายละเอียดที่สําคัญในการคนหา Plug-in 
 

 

  ขั้นตอนการดาวนโหลดปลั๊กอินเพ่ือติดตั้งและใชงานมีขั้นตอนดังนี้  
   

  1. พิมพชื่อ Plug-in ที่ตองการ ในที่นี้พิมพ stat เพ่ือคนหา Plug-in เก็บคาสถิติและแสดง
คาสถิติของเว็บไซต จากนั้นกดปุม Enter ที่ Keyboard เว็บไซตจะแสดงรายชื่อ Plug-in ท่ีมีขอความ 
stat ดังรูปที่ 9.2  

 
รูปที่ 9.2 เวบ็ไซตแสดง Plug-in ที่ไดทําการคนหา  

เมน ู คําอธิบาย 
Featured    Plug-in ที่มีการเรียกใชงานโดดเดน หรือมีลักษณะพิเศษ 
Popular Plug-in ที่เปนที่นิยมในการใชงาน 
Favorites Plug-in ที่ถูกผู ใชงานบันทึกเปน Plug-in ที่ชื่นชอบเพ่ืองายตอการ

เรียกใชงานภายหลัก แตตองมีการสมัครสมาชิกและเขาสูระบบ 
Beta 

Testing 
Plug-in ที่อยูระหวางทดสอบการใชงาน 

Search 
plugins... 

ชองคนหา Plug-in ที่ตองการใชงาน 
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  2. ในรายการชื่อ Plug-in ที่ เว็บไซตแสดง ให เลือก Plug-in ที่ ชื่อวา Analytics Stats 
Counter Statistics ซึ่งผูเขียนมีขอสังเกตในการเลือกใชงาน Plug-in โดยใหสังเกตจํานวนความนิยม
รูปดาวและจํานวนผูใชงานที่ไดติดตั้ง (active installs)  
 

 
 

รูปที่ 9.3 แสดงความนิยมในการใชงาน Plug-in   
  
 3. คลิกที่ชื่อ Plug-in บริเวณขอความ Analytics Stats Counter Statistics หมายเลข 3 
ดังรูป 9.4 เพ่ือเรียกดูรายละเอียดของ Plug-in 
 

   

 รูปที่ 9.4 คลิกชื่อ Plug-in เพื่อเรียกดูรายละเอียด 
 
  4. เว็บไซตจะแสดงรายละเอียดและขอมูลการติดตั้งของ Plug-in ใหคลิกปุม Download 
บริเวณหมายเลข 4 ดังรูป 9.5 
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รูปที่ 9.5 รายละเอียด Plug-in 

 

  5. ไฟล Plug-in จะถูกบันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือติดตั้งและใชงานในขั้นตอนตอไป 

 
 

รูปที่ 9.6 แสดงช่ือไฟล Plug-in ที่ถูกบันทึกไวในคอมพิวเตอร 
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การติดตั้งปลั๊กอนิ 
 

  หลังจากที่ผู ใช งานไดดาวน โหลด Plug-in และบันทึกไฟล ไว ในเครื่องคอมพิวเตอร 
เรียบรอยแลว สามารถติดตั้ง Plug-in โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 

  1. เขาระบบไปยังหนาควบคุมหลัก (Dashboard) คลิกที่เมนู ปลั๊กอิน ทางซายบริเวณ
หมายเลข 1 ระบบจะแสดงหนาจัดการ Plug-in 
 

 
 

รูปที่ 9.7 หนาจัดการเก่ียวกับปลั๊กอิน 
 

ตารางที ่9.2 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนาจัดการ Plug-in 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
1     เมนูปลั๊กอิน ใชเขาสูหนาจัดการปลั๊กอิน 
2 เมนู เพิ่มปลั๊กอนิใหม ใชเพ่ิม Plug-in ใหมใหกับเว็บไซต WordPress 
3 เมนูแสดงสถานะของปลั๊กอินในเว็บไซต  

     ทั้งหมด แสดงจํานวน Plug-in ทั้งหมดที่ถูกติดตั้งภายในเว็บไซต  
     กําลังใชงาน แสดงจํานวน Plug-in ที่กําลังใชงาน 
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  2. คลิก เมนูคําสั่ง เพิ่มปลั๊กอนิใหม เพ่ือเขาสูหนากําหนดทางเลือกในการติดตั้ง Plug-in 
 

 
รูปที่ 9.8 แสดงหนาติดตั้งปลั๊กอิน 

 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
      ไมไดใชงาน แสดงจํานวน Plug-in ที่ไมไดใชงาน 

     มีรุนอปัเกรดแลว แสดงจํานวน Plug-in ที่มีเวอรชั่นใหม 
4 เมนู คําสั่งจํานวนมาก ใชสําหรับสั่งงาน Plug-in จํานวนมากพรอมกัน

ในครั้งเดียว 
     เลิกใชงาน ยกเลิกการใชงาน Plug-in  
     อัปเดต ใชอัพเดต Plug-in  
     ลบ ลบ Plug-in 
     ปุมคําสั่ง ทํางาน คลิกเพ่ือสั่งงาน 

5 คนหา Plug-in ที่ถูกติดตั้งภายในเว็บไซต 
6 รายชื่อ, เมนูคําสั่ง, รายละเอียด, รุน ของ Plug-in ที่ถูกติดตั้งภายใน

เว็บไซต 
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ตารางที ่9.3 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนาติดตั้ง Plug-in 
 

 

 
 

รูปที่ 9.9 แสดงตัวเลือกติดตั้งปลั๊กอิน แบบลักษณะพิเศษ 

หมายเลข คําอธิบาย 
7   เมนูกําหนดทางเลือกในการติดตั้ง Plug-in 

     คนหา เมนู เริ่มตนเมื่อเขาสูหนาติดตั้ง Plug-in สําหรับคนหา  
Plug-in ที่ตองการติดตั้ง (ตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต) 
     อัปโหลด  เลือกไฟล  Plug-in ที่ ดาวน โหลดไวแล วในเครื่อง
คอมพิวเตอร 
     ลักษณะพิเศษ คนหา Plug-in ที่โดนเดน หรือมี ลักษณะพิเศษ 
ตัวอยางดังรูป 9.9 
     ยอดนิยม คนหา Plug-in ที่มีความนิยม 
     ใหมที่สุด คนหา Plug-in ที่มาใหม 

8 คนหา Plug-in ที่ตองการ (ตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต) 
9 ปายกํากับ ชวยอํานวยความสะดวกในการคนหา Plug-in 
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  สําหรับเมนู ลักษณะพิเศษ, ยอดนิยม และใหมที่สุด เปนการติดตั้ง Plug-in ใหกับเว็บไซต
แบบออนไลน ผูใชงานสามารถเลือก Plug-in ที่ตองการจากหนาติดตั้ง Plug-in ไดทันทีไมจําเปนตอง
ดาวนโหลดไฟลเก็บไวกอน แตเครื่องคอมพิวเตอรตองมีการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตในขณะติดตั้ง 
 

 3. คลิกเมนู อัปโหลด เพ่ือเลือกไฟล Plug-in ที่ไดทําการดาวนโหลดไวแลวจากเครื่อง
คอมพิวเตอร และคลิกปุมคําสั่ง ติดตั้งตอนนี ้
 

 
 

รูปที่ 9.10 เลือกไฟล Plug-in ที่ไดดาวนโหลดไวแลวจากเครื่องคอมพิวเตอร 
 

  4. รอระบบดําเนินการติดตั้ง เม่ือระบบแสดงขอความติดตั้งปลั๊กอินสําเร็จ ใหคลิกเมนู  
ใชงานปลัก๊อิน  
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รูปที่ 9.11 คลิกเมนูใชงานปลั๊กอิน หลังตดิตั้งสําเรจ็ 

 

5. Plug-in ที่ถูกติดตั้งใหมจะแสดงในชองแสดงรายการ Plug-in บริเวณหมายเลข 16 ดังรูป 9.12  
 

 
 

รูปที่ 9.12 คลิกเมนูใชงานปลั๊กอิน หลังตดิตั้งสําเรจ็ 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 | บทที่  9 การใช งาน Plug- in และสรางระบบตะกราสินคาดวย  WP-eCommerce  

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

  6. เมื่อคลิก เมน ูStatistic ระบบจะแสดง Option เพิ่มเติมของ Plug-in 
 

 
 

รูปที่ 9.13 Option เพิ่มเตมิของ Plug-in ที่ถูกติดตั้ง 
 
  7. เมนูของ Plug-in ถูกติดตั้งเพ่ิมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงานได 
 

 
 

รูปที่ 9.14 แสดงเมนูของ Plug-in ที่ถูกติดตั้งใหม 
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  8. Plug-in ถูกแสดงในหนาเว็บไซต เพ่ือเก็บสถิติและบอกจํานวนผูเขาชมเว็บไซต 

 
รูปที่ 9.15 Plug-in ที่ถูกติดตั้งแสดงคาสถิติการเขาชมเวบ็ไซต 

 
การลบปล๊ักอิน 
 
  ผูใชงานสามารถลบปลั๊กอินที่ไมตองการไดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

 1. นําเมาสวางบริเวณ Plug-in ที่ตองการลบ จากนั้นเลือกเมนู เลิกใชงาน ดังรูป  

 
รูปที่ 9.16 แสดง Plug-in ที่ตองการเลิกใชงาน 
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  2. คลิกเมนู ลบ บริเวณหมายเลข 2  
 

 
 

รูปที่ 9.17 คลิกเมนู ลบ 
 
  3. ระบบแสดงหนาคําสั่งลบปลั๊กอิน ใหคลิกปุมคําสั่ง ใช ลบไฟลและขอมูลเหลานี้เสีย 
 

 
รูปที่ 9.18 แสดงหนาคาํสั่งยืนยันลบปลั๊กอิน 
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การสรางระบบตะกราสินคาดวย  WP-eCommerce 
 
  เว็บไซต WordPress สามารถใชคุณสมบัติของปลั๊กอินชวยในการปรับแตงใหเว็บไซต 
มีสถานะเปนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (e-Commerce)  และมีเครื่องมืออํานวยความสะดวก
ในการทําธุรกรรมออนไลน เชน มรีะบบตะกราสินคา, ระบบสมาชิกเก็บขอมูลของลูกคา, ระบบระบบ
คลังสินคา, คํานวณเงินคาสินคารวมคาขนสงและระบบชําระเงิน  
 

 ปลั๊กอินที่นิยมใชสรางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีหลายปลั๊กอินใหผูใชงานไดเลือกใช 
ซึ่ งมีคุณสมบัติแตกตางกันตามผู พัฒนาปลั๊กอิน โดยปลั๊กอินที่นิยมใชงาน เชน WPshop – 
eCommerce, MarketPress - WordPress eCommerce, WP EasyCart - eCommerce 
Shopping Cart, WP eCommerce, TheCartPress eCommerce Shopping Cart เ ป น ต น 
ผู เขียนได เลือกปลั๊กอินที่มีความนิยมมากในปจจุบัน (7,000+ active installs) เปนตัวอยาง
ประกอบการสอน คือ WP eCommerce  
 

  ขั้นตอนการสรางระบบตะกราสินคาดวย WP eCommerce มีขั้นตอนดังนี ้
 

 1. ติ ด ตั้ ง  Plug-in ต า ม ข้ั น ต อ น ผู ใ ช ง า น ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด  ไ ด จ า ก 
https://wordpress.org/plugins แลวคนหา WP eCommerce หรือใชไฟลประกอบการเรียนท่ีได
ดาวนโหลดไวแลวภายในโฟลเดอร Plug-in 
 

 
 

รูปที่ 9.19 แสดงโฟลเดอรไฟลเก็บไฟล Plug-in WP eCommerce  
 
  2. หลังจากติดตั้ง Plug-in แลวใหทําการกําหนดขอมูลพ้ืนฐานของเว็บไซตและสินคาที่
ตองการขายโดยคลิกที่ เมนู Store ในเมนูทางซายมือซึ่งอยูภายในเมนู ตั้งคา จากนั้นระบบจะแสดง
แถบเมนูสําหรับตั้งคารานคา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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    2.1 ตั้งคาทั่วไปของรานคา  
 

 
 

รูปที่ 9.20 แสดงแถบเมนู General Settings  
 

  2.2 ตั้งคาการนําเสนอสินคา 
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รูปที่ 9.21 แสดงแถบเมนู Presentation  
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รูปที่ 9.22 แสดงแถบเมนู Presentation (ตอ) 
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รูปที่ 9.23 แสดงแถบเมนู Presentation (ตอ) 

 
  2.3 ตั้งคาผูดูแลระบบ 
 

 
 

รูปที่ 9.24 แสดงแถบเมนู Admin 
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รูปที่ 9.25 แสดงแถบเมนู Admin (ตอ) 
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  2.4 ตั้งคาอัตราภาษี 
 

 
รูปที่ 9.26 แสดงแถบเมนู Taxes 
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  2.5 ตั้งคาการจัดสงสินคา 
 

 
 

รูปที่ 9.27 แสดงแถบเมนู Shipping 
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  2.6 ตั้งคาการชําระเงิน 
 

 
 

รูปที่ 9.28 แสดงแถบเมนู Payments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 | บทที่  9 การใช งาน Plug- in และสรางระบบตะกราสินคาดวย  WP-eCommerce  

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

    2.7 ตั้งคาการสิ้นสุดการสั่งสินคา 
 

 
รูปที่ 9.29 แสดงแถบเมนู Checkout 

 
 
 
 



บทที่  9 การใช งาน Plug- in  และสรางระบบตะกราสินค าดวย WP-eCommerce | 177 
 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

การจัดการเกี่ยวกับสินคา 
 
 หลังจากตั้งคาทั่วไปใหกับปลั๊กอินและระบบตะกราสินคาแลว ผูใชงานสามารถสรางประกาศ
สินคาไดคลายกับการสรางบทความ (Post) แตจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันในเรื่องการกําหนดราย
ระเอียดของสินคาเพิ่มเติม เชน น้ําหนักของสินคา, จํานวนสินคาในคลังสินคา, ราคาสินคา และ
สวนลดในการสั่งซื้อสินคา เปนตน  ขั้นตอนการสรางประกาศขายสินคามีดังนี ้
 

  1. คลิกเมนู Product บริ เวณซายมือ เพ่ือเขาสูหน าจัดการสินคา จากนั้นคลิกปุ ม  
Add New บริเวณหมายเลข 2 ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 9.30 แสดงเมนูจัดการสินคา 
 

ตารางที ่9.4 แสดงคาํอธิบายและความหมายของเมนูในหนา Products 
 

หมายเลข คําอธิบาย 
1 เมนู Products ใชสําหรับประกาศขายสินคา 
2 เมนู Add New ใชสําหรับเพ่ิมสินคาใหม 
3 คําสั่งจํานวนมาก ใชสําหรับลบสินคาจํานวนมากในครั้งเดียว และคําสั่ง

แสดงสินคาตามตัวกรอง 
4 รายละเอียดของสินคาที่ประกาศขายสินคาผานระบบตะกราสินคา 
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  2. กรอกขอมูลของสินคาที่ตองการประกาศขาย โดยมีรายละเอียดดังรูป และคลิกปุมคําสั่ง 
เผยแพร 

 
 

รูปที่ 9.31 แสดงเมนูเพ่ิมสินคาใหม 
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รูปที่ 9.32 แสดงเมนูเพ่ิมสินคาใหม (ตอ) 
 
  3. เม่ือคลิกปุมคําสั่ง เผยแพร แลว ระบบจะแสดงหนาจัดการสินคา ซึ่งบอกรายละเอียด
สินคาที่ประกาศขายโดยในหนานี้ผูใชงานสามารถแกไขประกาศได เชน ลบประกาศที่ไมตองการ, 
แกไขอยางเร็ว เปนตน จะพบวาการแกไขเหมือนกับการแกไขบทความทั้งแบบ Post และ Page 
นั่นเอง 
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รูปที่ 9.33 แสดงรายการสินคาที่ประกาศขายในหนาจัดการสินคา 

 

  4. สินคาที่ลงประกาศขายจะแสดงในหนา สินคา หรือ Product (ผูใชงานสามารถเปลี่ยนชื่อ
หนาไดภายหลัง) เมื่อคลิกเขาชมหนาสินคา จะพบรายการสินคาพรอมปุม Add To Card เพื่อให
ลูกคาเลือกสินคาที่ตองการซื้อ 

 
รูปที่ 9.34 แสดงสินคาที่ประกาศพรอมปุม Add To Cart 
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ปลั๊กอินท่ีนิยมใชงาน 
 

  ผูเขียนไดรวบรวมปลั๊กอินที่นิยมใชงานและติดตั้งกับเว็บไซต WordPress โดยแบงตาม
ลักษณะประเภทการใชงานดังนี้ 
 

1. Plugin เกี่ยวกับหนา Admin 
 

    1.1 WordPress Admin Bar ทําให WordPress หนาบล็อกมี Drop Down Menu ของ 
แอดมินชวยใหใชงานงายข้ึน 
      1.2 Adminimize เพิ่มตัวเลือกในการแสดงผลหนา Admin 
      1.3 Front-end Editor ชวยแกไขขอความจาก Front End หรือสวนทายของหนาเพจ 
      1.4 WordPress Related Posts ชวยแสดง Related Post 
      1.5 Page flip image gallery ใชสรางอัลบ้ัมรูปภาพออนไลน  
      1.6 Flip Book! ใชสรางหนังสือออนไลน  
 
  2. Plugin เกี่ยวกับ Post&Page 
 

      2.1 Page Restrict  ใชกําหนด Permission ใหกับหนาเพจ โดยกําหนดประเภทของ 
User ในการเขาชมหนาเพจ 
      2.2 WP-CMS Post Control ใชกําหนดการซอนหรือแสดงองคประกอบในหนา 
Post/Page  
      2.3 Category and page icons ใสไอคอนใหหมวดและเพจ 
      2.4 Related Posts Widget แสดงเนื้อหาที่เก่ียวของใน Sidebar 
      2.5 WP-PostViews นับคนเขาชม Post 
      2.6 Custom Coming Soon Page ใชสรางหนา Coming Soon 
      2.7 Advanced Spoiler ใชเพ่ือซอนหรือแสดงเนื้อหา ใหสามารถคลิกเพื่อเปดหรือปด
การแสดงขอความ 
      2.8 Post Templates ใชสรางเทมเพลตสําหรับโพสตหรือเพจ 
      2.9 WP-PageNavi ใชใสเลขหนาลงไปในธีม 
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      2.10 xLanguage ใชสรางเว็บไซตหลายภาษา สามารถสราง Page หรือ Post ไดหลาย
ภาษา 
      2.11 Vote It Up สรางแบบสอบถามความนิยมในแตละบทความ 
 
  3. Plugin กัน Spam 
 

    3.1 Akismet ปองกัน Spam โดย wordpress.com 
      3.2 WP-SpamFree Anti-Spam ใชสําหรับปองกันสแปม  
      3.3 NoSpamNX ใชสําหรับปองกันสแปมที่มีประสิทธิภาพ 
      3.4 Math Comment Spam Protection ปองกันสแปมโดยใชผลรวมของตัวเลข 
      3.5 SI CAPTCHA Anti-Spam ปองกันสแปมยอดนิยม 
 
  4. Plugin เกี่ยวกับรูปภาพ 

 

    4.1 Lightbox 2 ใชสรางเมนูเพ่ือดูภาพขนาดใหญดวย Ajax 
      4.2 NextGEN Gallery  สรางแกลลอรี่ใน WordPress 
      4.3 Image Zoomer Plugin สรางเมนูสําหรับขยายและยอภาพ 
   
  5. Plugin เลน Multimedia 

 

    5.1 Stream Video Player ใชแทรกและแสดงวีดีโอใน WordPress  
      5.2 WP-TTFGen ใชเปลี่ยนการแสดงตัวอักษร (Font) ในเว็บไซต 

    5.3 Viper’s Video Quicktags ใชแทรกและแสดงวีดีโอใน WordPress 
      5.4 Audio Player ใชแทรกเครื่องเลนเพลงในเว็บไซต 
 
   6. Plugin เกี่ยวกับ Social Network 

 

    6.1 TweetMeme Button แทรกปุมแชรไปยัง twitter 
      6.2 Facebook Share (New) Button แทรกปุมแชรไปยัง Facebook  
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      6.3 Facebook Like แทรกปุม Like ของ Facebook ในหนา WordPress 
      6.4 Subscribe Sidebar เมนูคาํสั่งรับ Feed หรือ Social Network 
      6.5 Twitter LiveBlog ชวยเขียนบล็อกหรือเนื้อหาของเว็บไซตดวย twitter 
      6.6 Twitter Avatar Reloaded ใชแสดง Avatar ทวิตเตอรของคนที่คอมเมนต 
   
   7. Plugin เกี่ยวกับ Comment 
      7.1 DISQUS Comment ใชสรางคอมเมนตและสามารถ Login ดวย witter และ 
Facebook ได 
      7.2 Comment Autogrow สําหรับสรางระบบ +/- คะแนนคอมเมนตของบทความ 
      7.3 WP Ajax Edit Comments ชวยอํานวยความสะดวกในการแกไข Comment  

 
   8. Plugin เกี่ยวกับ User 

 

    8.1 Members ใชจัดการหมวดหมูและ Permission ของสมาชิกโดยละเอียด 
      8.2 Register Plus ใชปรบัแกตัวเลือกของการสมัครเปนสมาชิกเว็บไซต 
      8.3 Clean Up Users Plugin for WordPress ใชจัดระเบียบ Users ท่ีสมัครไมใชงาน 
หรือเปน Spam 
 
  9. Plugin เอาไวทํา e-Commerce 

 

    9.1 WordPress eCommerce Plugin ใชสําหรับสรางระบบแสดงสินคา ตะกราสินคา 
คลังสินคา และระบบชําระเงิน  เปนตน 
      9.2 WordPress Shopping Cart Plugin ใชสําหรับสรางระบบตะกราสินคา 
         
  10. Plugin เกี่ยวกับ Widget&Sidebar 
       10.1 PHP-Widgetify ใชสําหรับสราง PHP Widget 
       10.2 PHP Code Widget ใชสําหรับใสโคด PHP ลงใน Widget  
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11. Plugin เกี่ยวกับการ Login 
 

     11.1 WP Custom Login Page ใชเพ่ือเปลี่ยนหนา Login ไดตามดีไซนที่ตองการ 
     11.2 SuperSlider-Login ใชสรางตัวเลื่อนมาจากขอบจอดานขางเพ่ือ Login 
     11.3 Login-box Login ใชสรางและแสดง Login ใน Sidebar 
 
12. Plugin เกี่ยวกับ Contact Form 
 

     12.1 SimpleModal Contact Form ใชสราง Contact form แบบ Lightbox 
     12.2 Visitor Contact Forms ใชสราง Contact Form โดยผูใชงานสามารถ 

กําหนดตัวเลือกไดหลากหลาย เชนแผนที่ หรือ Social Profile 
              12.3 Contact Form 7 ใชสรางแบบฟอรมติดตอ 
 
  13. Plugin เกี่ยวกับ Webboard 
 

       13.1 Simple:Press ใชสรางเว็บบอรด  
       13.2 WP-Forum ใชสรางเว็บบอรด 
   
  14. Plugin เกี่ยวกับ โฆษณา 
        

       14.1 AdRotate ใชสรางเว็บแบนเนอรแบบหมุนเวียน 
       14.2 Random / Rotating Ads V2 ใชแทรกเว็บแบนเนอรในเว็บไซต 
   
  15. Plugin อื่นๆ 
 

       15.1 WordPress Download Monitor ใชจัดการไฟลเพ่ือปลอยใหผูเขาชมเว็บไซต
ดาวนโหลด 
       15.2 WP Wall ทํา Shoutbox ใชสรางระบบ Chat หรือ ฝากขอความผานทางเว็บไซต 
       15.3 Favicons ใชสราง Favicon 
       15.4 Paginator ใชสรางการเลื่อนหนาเว็บไซตแบบ Slide 
       15.5 WPtouch iPhone Theme ใชสรางรูปแบบการแสดงผลในไอโฟน 
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       15.6 Google XML Sitemap ใชสราง Google XML Sitemap 
       15.7 WordPress Survey Plugin ใชสรางแบบสํารวจออนไลน 
       15.8 WP-DownloadManager ใชสรางระบบ File Manager เพ่ือใหผูเขาชมสามารถ
ดาวนโหลดไฟลจากเว็บไซตได 
       15.9 Latest Posts by Category Archive ใชแสดงโพสตลาสุดของแตละหมวดหมู 
       15.10 All in One SEO Pack ใชทํา SEO (Search Engine Optimization)    

 
 
บทสรุป 
 
  ผูใชงาน CMS WordPress สามารถเพ่ิมความสามารถเว็บไซต ไดโดยใชปลั๊กอิน ซึ่งเปน
โปรแกรมขนาดเล็ก มีใหเลือกใชงานทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ผูใชงานดาวนโหลดปลั๊กอินไดจากเว็บไซต 
https://wordpress.org/plugins/  
  
คําถามทบทวน 
 
  1. จงอธิบายรูปแบบการทํางานของปลั๊กอินในเว็บไซต CMS WordPress 
 

 2. จงอธิบายประโยชนของปลั๊กอินในเว็บไซต CMS WordPress 
   

  3. จงอธิบายวิธีการเลือกใชงานปลั๊กอินวามีขอสังเกตใดชวยใหผูใชงานเลือกใชไดอยาง
เหมาะสม 
  
แบบฝกปฏิบัติ 
 
  1. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ดาวนโหลดปลั๊กอิน เก่ียวของกับการเก็บสถิติของเว็บไซต และ
เลือกปลั๊กอินที่ตองการ ทําการติดตั้งและทดลองใชงานปลั๊กอินดังกลาว 
      

 2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ลบปลั๊กอินที่ไดติดตั้งแลวในเว็บไซต 
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   3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ติดตั้งปลั๊กอิน WP-eCommerce และตั้งคาการใชงานสําหรับ
เว็บไซต 
 

  4. ให นั ก ศึ กษ าฝ กป ฏิ บั ติ  ป ระก าศขายสิน ค า  ภ าย ใต ระบ บตะกร าสิ น ค าของ  
WP-eCommerce จํานวน 2 ชนิด 
 

  5. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ทดลองใชงานเว็บไซตในฐานะของผูซื้อสินคา เพ่ือทดสอบ
ขอผิดพลาดในการตั้งคาและปรับปรุงแกไขเว็บไซต 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  10 

การอัปโหลดเพื่อออนไลนเว็บไซต 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. สงออกฐานขอมูล 
2. การสมัครขอใชบริการเว็บโฮสติ้ง 
3. การอัปโหลดฐานขอมูลไปยังเว็บเซิรฟเวอร 
4. การดาวนโหลด ติดตั้งโปรแกรม FTP และอัปโหลด 
5. แกไขการตั้งคาเว็บไซต 
6. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพื่อใหผูศึกษาอธิบายจําแนกขอแตกตางระหวางเว็บเซิรฟเวอรจําลองกับเว็บเซิรฟเวอร
จริงได 

2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถสงออกฐานขอมูล สมัครขอใชบริการ และอัปโหลดฐานขอมูลไปยัง
เว็บเซิรฟเวอรจริงได 

3. เพื่อใหผูศึกษาสามารถติดตั้งโปรแกรม FTP สําหรับถายโอนยายไฟลของเว็บไซตจาก
เครื่องคอมพิวเตอรไปยังเว็บเซิรฟเวอรจริงได 

4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถแกไขการตั้งคาเว็บไซตในสวนของฐานขอมูล และแกไขไฟล  
wp-config.php ในสวนของเว็บไซตได 
 
 วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนทีเ่ก่ียวกับความหมายของเว็บเซิรฟเวอร 
2. อธิบายข้ันตอนสงออกฐานขอมูล  
3. อธิบายข้ันตอนการสมัครขอใชบริการเว็บโฮสติ้ง 
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4. อธิบายข้ันตอนการอัปโหลดฐานขอมูลไปยังเว็บเซิรฟเวอร  
5. อธิบายขั้นตอนการดาวนโหลด ติดตั้งโปรแกรม FTP และอัปโหลดไฟลเว็บไซตไปยัง

เซิรฟเวอรจริง 
6. อธิบายข้ันตอนการแกไขการตั้งคาเว็บไซตหลังจากอัปโหลดไฟลไปยังเว็บเซิรฟเวอร 

  7. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สงออกฐานขอมูล สมัครขอใชบริการเว็บโฮสติ้ง อัปโหลดฐานขอมูล
ไปยังเว็บเซิรฟเวอรจริง 
 8. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ดาวนโหลดโปรแกรม FileZilla ติดตั้งและอัปโหลดไฟลเว็บไซตจาก
เครื่องคอมพิวเตอรไปยังเว็บเซิรฟเวอรจริง 
   9. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ แกไขการตั้งคาเว็บไซตหลังจากอัปโหลดไฟลไปยังเว็บเซิรฟเวอร 
   

  
สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
4. แบบฝกปฏิบัติที่มอบหมาย 
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บทท่ี  10  
การอัปโหลดเพื่อออนไลนเว็บไซต 

 
 หลักจากที่ผูใชงานสรางเว็บไซตสําเร็จแลว ไฟลของเว็บไซตจะถูกบันทึกไวภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร เนื่องจากขั้นตอนการสรางเว็บไซตเกิดข้ึนจากการใชโปรแกรม Xampp ซึ่งจําลองเครื่อง
คอมพิวเตอรของเราใหกลายเปนเว็บเว็บเซิรฟเวอร ดังนั้นหากผูใชงานตองการออนไลนเว็บไซต  
ใหผูอ่ืนสามารถเขาชมเว็บไซตที่สรางข้ึนได ตองทําการโอนยายขอมูลเว็บไซตไปยังผูใหบริการเว็บ
เซิรฟเวอร (Web Server) หรือ ผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) พรอมจดทะเบียนโดเมนเนม 
(Domain Name)  และถายโอนขอมูลโดยใชโปรแกรม FTP (File Transfer Protocol) 
   
การสงออกฐานขอมูล 
 

  ในการถายโอนขอมูลของเว็บไซตจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจําลองเปนเว็บเซิรฟเวอร (Web 
Server) ไปยังเว็บเซิรฟเวอรจริงเพ่ือออนไลนเว็บไซต ผูใชงานตองทําการถายโอนทั้งไฟลของเว็บไซต
และฐานขอมูลของเว็บไซตควบคูกัน สําหรับวิธีการสงออกฐานขอมูลเพ่ือถายโอนมีดังนี ้
 

 1. ใหเปดโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร Xampp จากนั้นเขาสูหนาเพจ phpMyAdmin 
เพ่ือจัดการฐานขอมูล MySQL ของเว็บไซต โดยพิมพ http://127.0.0.1/phpMyAdmin ในชอง 
Address ของ Web Browser หรือคลิกที่เมนู Admin ดังรูป 
 

 
รูปที่ 10.1 คลิกปุมเมนู Admin เพ่ือไปยังหนาเพจ phpMyAdmin   
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 2. ในหนา phpMyAdmin เลอืกฐานขอมูลชื่อ blog ท่ีสรางข้ึนกอนหนานี้เพ่ือเก็บขอมูลของ
เว็บไซตภายในบทที่ 4  
 

 
 

รูปที่ 10.2 คลิกชื่อฐานขอมูล blog   
 

 3. คลิกแถบเมนู Export จากนั้นคลิกปุม Go บริเวณสวนของ Format  

 
รูปที่ 10.3 แถบเมนู Export เพ่ือสงออกฐานขอมูล 
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  4. ไฟลฐานขอมูลของเว็บไซตจะถูกดาวนโหลดและบันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอร 
 
 

 
 

รูปที่ 10.4 แสดงไฟลฐานขอมลูของเว็บไซต 
 
การสมัครขอใชบริการเว็บโฮสติ้ง 
 
      เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ รูปแบบการใหบริการสําหรับผูใชอินเทอรเน็ตอยางหนึ่ง 
ซึ่งผูใชงานนั้นมีความตองที่จะฝากเว็บไซตของตนเองไวกับผูใหบริการเซิรฟเวอร (HSP: Hosting 
Service Provider) เพ่ือใหเว็บไซตของตนเองนั้น ออนไลนอยูบนโลกอินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยที่ทางผูใหบริการจะจัดเก็บขอมูลเว็บไซต ฐานขอมูล อีเมล เปนตน ไวในเครื่องเซิรฟเวอรหรือที่
เรียกวาเว็บเซิรฟเวอร (Web Server)  ดังนั้นหากผูใชงานตองการใหเว็บไซตของตนเองออนไลน 
จําเปนจะตองสมัครขอใชบริการเว็บโฮสติ้ง ซึ่งมีทั้งผูใหบริการแบบฟรีและแบบเสียเงิน ในที่นี้ผูเขียน
จะขอยกตัวอยางวิธีการสมัครเว็บโฮสติ้งแบบฟรีจากเว็บไซต  http://www.000webhost.com/  
มีข้ันตอนดังนี้ 
 

  1. เขาสูเว็บไซต http://www.000webhost.com/ เลือกสมัครแบบ Free Hosting โดย
คลิกที่ปุม Order Now ดังรูป 
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รูปที่ 10.5 แสดงรายละเอียด Free Hosting  
 

  2. กรอกรายละเอียดลงในชองวาง เพ่ือสมัครขอใชบริการฟรีเว็บโฮสติ้ง 
 

 
รูปที่ 10.6 กรอกรายละเอียดเพ่ือขอใชบริการ  

 
 

  3. ระบบจะแสดงหนารายการโดเมนที่ไดสมัครและแจงใหผูสมัครทําการยืนยันการสมัครผาน
อีเมล โดยในที่นี้ผูเขียนไดรับโดเมนเนมในชื่อ 2live.netne.net 
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รูปที่ 10.7 แสดงช่ือโดเมนเนมและสถานะของการขอใชบริการ  
 
  4. หลังจากที่ยืนยันการสมัครผานอีเมลแลว หนาเพจจะแสดงปุมเขาสูระบบควบคุมเว็บไซต 
(CPanel) 
 

 
 

รูปที่ 10.8 หนาเพจแสดงปุม CPanel คลิกเพ่ือเขาสูระบบควบคุม  
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การอัปโหลดฐานขอมูลไปยังเว็บเซิรฟเวอร 
 

  หลังจากที่ผูใชงานไดสงออกฐานขอมูลโดยดาวนโหลดและบันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอร
แลว ผูใชงานสามารถนําไฟลดังกลาวอัปโหลดฐานขอมูลไปยังเว็บเซิรฟเวอร โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  

  1. คลิกที่ปุม Cpanel ในรูปที่ 10.8 เพ่ือเขาสูหนาระบบควบคุมเว็บไซต จากนั้นใหมองหา
เมนู Software/Services คลิกปุม MySQL เพ่ือกําหนดรายละเอียดของฐานขอมูล 
 

 
 

รูปที่ 10.9 คลิกปุม MySQL เพื่อกําหนดรายละเอียดฐานขอมลู  
 
 

 2. กรอกรายละเอียดของฐานขอมูลท่ีตองการ ไดแก ชื่อฐานขอมูล ชื่อผูใชงานฐานขอมูล 
และรหัสผานเขาใชงานฐานขอมูล หลังจากกรอกเสร็จแลวใหคลิกที่ปุม Create database เพ่ือ
สรางฐานขอมูล  
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รูปที่ 10.10 กรอกขอมูลเพ่ือกําหนดรายละเอียดฐานขอมลูที่ตองการ  
 
  3. หากสรางฐานขอมูลสําเร็จระบบจะแจงรายละเอียดเพ่ือเขาใชงานฐานขอมูล MySQL ให
ผูใชงานทําการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดเก็บไวเพ่ือใชงานในครั้งตอไป 
 

 
 

รูปที่ 10.11 รายละเอียดฐานขอมลูท่ีผูใชงานสรางข้ึน  
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  4. คลิกเมนู Back to Control Panel เพ่ือกลับไปยังหนาระบบควบคุมเว็บไซต จากนั้นให
มองหาเมนู Software/Services คลิกปุม phpMyAdmin เพ่ือนําเขาฐานขอมูลเว็บไซต 
 

 
 

รูปที่ 10.12 รายละเอียดฐานขอมลูท่ีผูใชงานสรางข้ึน  
  

  5. ภายในหนาโปรแกรมจัดการฐานขอมูล phpMyAdmin คลิกแถบเมนู Import จากนั้น
คลิกปุม Choose File เพ่ือเลือกไฟลฐานขอมูลที่ไดสงออกจากเครื่องคอมพิวเตอรในที่นี้ ชื่อไฟลวา 
blog.sql และคลิกปุมคําสั่ง Go เพ่ือดําเนินการนําเขาฐานขอมูล ในรูปที่ 10.13 บริเวณหมายเลข 4 
5 6 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปที่ 10.13 แสดงหนาโปรแกรมจดัการฐานขอมูล phpMyAdmin 
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  6. สังเกตบริเวณทางซายของหนาจอจะแสดงตารางที่ไดนําเขาแลว บริเวณหมายเลข 7  
ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 10.14 แสดงช่ือตารางฐานขอมูลของ CMS WordPress ท่ีถูกนําเขา 
 
 

การดาวนโหลด ติดตั้งโปรแกรม FTP และอัปโหลด 
 

  FTP ยอมาจาก File Transfer Protocol คือ โปรโตคอลเครือขายชนิดหนึ่ง นํามาใชในการ
ถายโอนไฟลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรดวยกัน เชน การถายโอนไฟลระหวาง เครื่องคอมพิวเตอร
ไคลเอนต  (client) กับ เครื่องคอมพิวเตอรที่ เปนแมข าย ที่ เรียกวา โฮสติ้ ง (Hosting) หรือ  
เว็บเซิรฟเวอร (Web Server) โปรแกรม FTP ที่นิยมใชในปจจุบันมีหลายโปรแกรม เอกสารฉบับนี้
ผูเขียนจะขอยกตัวอยางการใชงานโปรแกรม FileZilla 
 

 1. เขาไปที่เว็บไซต http://www.filezilla-project.org/download.php  เพื่อดาวนโหลด
โปรแกรมโดยคลิกที่ปุม Download Now บริเวณหมายเลข 1  
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รูปที่ 10.15 แสดงหนาเวบ็ไซตดาวนโหลดโปรแกรม FileZilla 
 

 2. เม่ือดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลว ใหดับเบิลคลิกที่ไฟลที่ดาวนโหลดภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร  

 
รูปที่ 10.16 ดับเบิลคลิกที่ไฟลเพ่ือติดตั้งโปรแกรม 
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 3. ดําเนินการติดตั้งโปรแกรมตามข้ันตอน รอจนกวาจะติดตั้งเสร็จ 

 
 

รูปที่ 10.17 ตัวอยางโปรแกรมระหวางดําเนินการติดตั้ง 
 

  4. เปดใชงานโปรแกรม โดยมีรายละเอียดหนาจอของโปรแกรมดังนี้  

 
รูปที่ 10.18 แสดงรายละเอียดหนาจอของโปรแกรม 
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ตารางที ่10.1 แสดงรายละเอียดที่สําคัญของสวนประกอบโปรแกรม FileZilla 
 

 
 

  5. เขาสูหนาระบบควบคุมเว็บไซต หรือ Cpanel เพ่ือดูรายละเอียดคาการเชื่อมตอกับเว็บ
เซิรฟเวอร โดยมองหาเมนู Files จากนั้นคลิกเมนู View Ftp Details บริเวณหมายเลข 8 ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 10.19 คลิกปุม View Ftp Details เพ่ือแสดงคาการเช่ือมตอ 
 

 6. ระบบจะแสดงรายละเอียดการกําหนดคาเชื่อมตอกับเว็บเซิรฟเวอร ใหผู ใชงานจด
รายละเอียดการเชื่อมตอ อันไดแก FTP host name, FTP user name, FTP password เพ่ือนําไป
กรอกในบริเวณหมายเลข 3 รูปท่ี 10.18  หากผูใชงานตองการเปลี่ยนหรือจํา Password ไมได ให
คลิกเมนู Change account password 

หมายเลข คําอธิบาย 
3    กรอกรายละเอียดสําหรับล็อกอินเขาสูเว็บเซิรฟเวอร  
4 แสดงสถานะการทํางานและการเชื่อมตอกับเว็บเซิรฟเวอรของ

โปรแกรม 
5 แสดงไฟลที่อยูภายในเครื่องคอมพิวเตอร (เครื่องคอมพิวเตอรของเรา)

ในสวนนี้ผูใชงานตองเลือกตําแหนงที่เก็บไฟลเว็บไซตที่สรางขึ้น ซึ่งอยู
ใน  c:\xampp\htdocs\blog 

6 แสดงไฟลที่อยูบนเซิรฟเวอรจริง ซึ่งปกติเว็บไซตจะถูกเก็บในโฟลเดอร 
public_html 

7 แสดงสถานะการอัปโหลดและดาวนโหลด 
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รูปที่ 10.20 แสดงรายละเอียดการกําหนดคาเชื่อมตอกับเว็บเซิรฟเวอร 

 

 7. กรอกข อมู ลการเชื่ อมต อลงในช องวา งดั งรูป  ที่  10.21 จากนั้ น คลิก ปุ มคํ าสั่ ง 
Quickconnect  
 

 
 

รูปที่ 10.21 แสดงรายละเอียดการกําหนดคาเชื่อมตอกับเว็บเซิรฟเวอร 
 

 8. เม่ือเชื่อมตอกับเว็บเซิรฟเวอรสําเร็จ สวนหนาตางดานขวาของโปรแกรมจะแสดงโฟล
เดอรที่อยูภายในเว็บเซิรฟเวอร บริเวณหมายเลข 6 ดังรูปที่  10.18 จากนั้นใหคลิกเขาไปยัง 
โฟลเดอร public_html ซึ่งผูใชงานตองอัปโหลดไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอรมาเก็บไวที่นี่หาก
ตองการออนไลนเว็บไซต 
 

 9. เลือกไฟล เว็บ ไซตจาก เครื่องคอมพิ วเตอร ในตํ าแหน ง c:\xampp\htdocs\blog  
ใหผูใชงานเลือกไฟลทั้งหมดในโฟลเดอร blog จากนั้น คลิกขวาแลวเลือกเมนู Upload ดังรูป และ
รอจนกระทั่งอัปโหลดเสร็จทุกไฟล 
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รูปที่ 10.22 แสดงการอัปโหลดไฟลไปยังเว็บเซิรฟเวอร 
 

แกไขการตั้งคาเว็บไซต 
  

 หลังจากที่ผูใชงานอัปโหลดไฟลเว็บไซตไปยังเว็บเซิรฟเวอรและไดนําเขาฐานขอมูลดวย
โปรแกรม phpMyAdmin แลว ผูใชงานตองกําหนดการตั้งคาของเว็บไซตใหม ทั้งใสสวนไฟลของ
เว็บไซตและฐานขอมูล โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

  1. เปดโปรแกรม Filezilla เชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอร ที่หนาตางดานขวา ใหคลิกขวาที่ไฟล 
wp-config.php แลวเลือกคําสั่ง View/Edit ดังรูป 
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รูปที่ 10.23 เลือกไฟล wp-config.php เพ่ือแกไขการเช่ือมตอกับฐานขอมูล 
 
 

  2. ระบบจะทําการเปดโปรแกรมแกไขขอความ (Text Editor) ใหนําคาการเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูลจากรูปที่ 10.11 มากรอกบริเวณหมายเลข 9, 10, 11, 12 ตามลําดับ ดังรูปที่ 10.24 

 

 
 

รูปที่ 10.24 แสดงการกรอกคาการเช่ือมตอกับฐานขอมลู 
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ตารางที ่10.2 แสดงรายละเอียดที่สําคัญของคาการเชื่อมตอกับฐานขอมูล 
 

 
 3. ทําการบันทึกไฟลที่ไดทําการแกไข เมื่อกลับมาที่โปรแกรม FileZilla โปรแกรมจะแสดง
ขอความยืนยันการแทนที่ไฟลในเว็บเซิรฟเวอร ใหคลิกปุมคําสั่ง Yes 
 

 
 

รูปที่ 10.25 คลิก Yes เพ่ือยืนยันการแทนท่ีไฟล 
 
  4. เขาไปที่โปรแกรม phpMyAdmin ของเว็บไซต เลือกฐานขอมูลเว็บไซต คลิกแถบ SQL
พิมพคําสั่ง SQL ตามตัวอยาง บริเวณหมายเลข 13 รูปที่ 10.25 
 

 UPDATE wp_options 
 SET option_value = "http://www.2live.netne.net/" 
 WHERE option_name = "siteurl" OR option_name = "home" 

 

  http://www.2live.netne.net เปนโดเมนเนมที่ไดจากการสมัครขอใชบริการเว็บ 
โฮสติ้งจากเว็บไซต http://www.000webhost.com/ จากนั้นคลิกปุม Go ดังรูป 

หมายเลข คําอธิบาย 
9    DB_NAME แกไขชื่อไฟลฐานขอมูล คาที่กรอกคือ  a1867038_2live1 
10 DB_USER แกไขชื่อผูใชฐานขอมูล คาที่กรอกคือ   a1867038_2live1 
11 DB_PASSWORD แกไขรหัสผานของผู ใชฐานขอมูล คาที่กรอกคือ  

vf95qh 
12 DB_HOST แ ก ไข ชื่ อ โฮส ต ข อ ง เว็ บ เซิ ร ฟ เวอ ร  ค าที่ ก รอก คื อ  

mysql8.000webhost.com 
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รูปที่ 10.26 แสดงการกรอก URL ของเว็บไซต 
 
 

บทสรุป 
 
  ผูใชงานทําการสงออกฐานขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ถูกจําลองเปนเว็บเซิรฟเวอร 
สมัครขอใชบริการเว็บโฮสติ้ง อัปโหลดฐานขอมูลที่ถูกสงออกไปยังฐานขอมูลเว็บเซิรฟเวอรจริง ติดตั้ง
โปรแกรม FTP เพ่ือถายโอนไฟลเว็บไซตไปยังเว็บเซิรฟเวอร จากนั้นแกไขการตั้งคาเว็บไซตใหเปนไป
ตามเซิรฟเวอรจริง 
 
แบบฝกปฏิบัติ 
 
  1. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สงออกฐานขอมูล บันทึกไฟลฐานขอมูลไวในโฟลเดอรชื่อของ
นักศึกษา 
      

 2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ สมัครขอใชบริการเว็บโฮสติ้ง 
 

   3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ อัปโหลดฐานขอมูลของเว็บไซตไปยังเว็บเซิรฟเวอรจริง 
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  4. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ติดตั้งโปรแกรม FTP กําหนดคาเชื่อมตอกับเว็บเซิรฟเวอร และ
อัปโหลดไฟลเว็บไซตจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังเว็บเซิรฟเวอร 
 

  5. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ แกไขการตั้งคาเว็บไซตในสวนของฐานขอมูล และแกไขไฟล  
wp-config.php ในสวนของเว็บไซต 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  11  
การตลาดบนอินเทอรเน็ตและการโฆษณา 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. การตลาดกับอินเทอรเน็ต 
2. ผูบริโภคอิเล็กทรอนิกส 
3. การออกแบบเว็บไซต 
4. การโฆษณาออนไลน 
5. คําศัพทพื้นฐานสําหรับการโฆษณาบนอินเทอรเน็ต 
6. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายองคประกอบที่สําคัญของการตลาดกับอินเทอรเน็ต 
2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายประเภทของผูบริโภคอิเล็กทรอนิกส 
3. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจการกําหนดรายละเอียดของการออกแบบเว็บไซต 
4. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจรูปแบบของการโฆษณาออนไลน 
5. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจคําศัพทพ้ืนฐานสําหรับการโฆษณาออนไลน 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เก่ียวกับการตลาดกับอินเทอรเน็ต และองคประกอบที่สําคัญ 
2. อธิบายประเภทของผูบริโภคอิเล็กทรอนิกส 
3. อธิบายรายละเอียดของการออกแบบเว็บไซต 
4. อธิบายรูปแบบของการโฆษณาออนไลน 
5. อธิบายคาํศัพทพ้ืนฐานสําหรับการโฆษณาออนไลน 
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6. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว 

 
สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
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บทท่ี  11  
การตลาดบนอินเทอรเน็ตและการโฆษณา 

 
 การขายสินคาผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสจะประสบความสําเร็จไดตองเริ่มจากการหาความ
ตองการของลูกคา แสวงหาสินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคา สํารวจตลาด ตั้งราคาสินคาใหถูก
กวาคูแขง และนําเสนอบริการที่แตกตาง เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการซื้อสินคา โดยอาศัย
เว็บไซตเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูล ขาวสาร คณุสมบัติ ประโยชนของสินคาใหแกลูกคา  การที่
จะทําใหเว็บไซตสามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลของลูกคา เชน ความ
ชื่นชอบ งานอดิเรก ระดับการศึกษา เปนตน เพื่อจัดประเภทของลูกคา วิเคราะหความตองการ
รวมกับการกําหนดกลยุทธการทําการตลาดออนไลนใหกับเว็บไซต รวมทั้งการโปรโมตเว็บไซตใหเปน
ที่รูจักอยางแพรหลาย 

 
การตลาดกับอินเทอรเน็ต 
 
  การทําการตลาดบนอินเทอรเน็ตเปนรูปแบบการทําการตลาดแบบใหม ที่อาศัยเครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนสื่อในการทําการตลาด ใชสื่อในการติดตอสงสาร เพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
สินคาใหลูกคาไดรับทราบขอมูลของสินคา เชน การออกแบบเว็บไซตใหเปนแคตตาล็อกสินคา 
 การใชกระดานสนทนาออนไลน (Web Board) ตอบขอซักถาม ใหขอมูลของสินคาแบบออนไลนและ
เปนปจจุบัน ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี ้
 

  1. กําหนดกลุมเปาหมาย การทําการตลาดบนอินเทอรเน็ตมีลักษณะคลายกับการตลาด
แบบท่ัวไป คือ ตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายของลูกคาใหชัดเจน เชน สินคาที่ประกาศขายผานทาง
เว็บไซตตองการขายใหกับใคร โดยระบุใหชัดเจนวามีอายุเทาใด เพศใด การศึกษาระดับใด เปนตน 
เนื่องจากการขายสินคาผานเว็บไซต หรือสื่อออนไลนผูขายไมไดมีปฏิสัมพันธกับลูกคาโดยตรง จึงตอง 
ออกแบบเว็บไซตใหตรงกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการเขาชมซ้ํา และเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ 
การกําหนดกลุมเปาหมายสามารถกําหนดไดโดยอาศัยการพิจารณาตามหลัก 5W + 1H ดังนี้ 
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   1.1 WHO (ใคร) ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดวาใครคือลูกคากลุมเปาหมายที่ตองการทํา
ตลาดหรือใหเขาชมเว็บไซต เชน ลูกคาที่ชื่นชอบสินคาไอที  ลูกคาที่ชื่นชอบสินคาเพื่อสุขภาพ  ลูกคา
ที่ชื่นชอบสินคาโอทอป เปนตน  
 

    1.2 WHERE (ที่ไหน) คนหากลุมลูกคาเปาหมายในการนําเสนอขายสินคา โดยอาศัยการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน เว็บไซต  กระดานสนทนาออนไลน  สื่อสังคม
ออนไลน, อีเมล เปนตน 
  

   1.3 WHY (ทําไม) เมื่อทราบวาใครคือกลุมลูกคาเปาหมาย ผูประกอบธุรกิจตองบริหาร
รานคาหรือเว็บไซตใหมีสิ่งที่ลูกคาตองการและสรางแรงกระตุนในการซื้อสินคา  เพ่ือใหลูกคาเขาชม
เว็บไซตและเกิดการเขาชมซ้ํา 
 

   1.4 WHAT (อะไร) ผูประกอบธุรกิจตองทราบวา อะไรคือสิ่งท่ีลูกคาตองการ และเตรียม
สิ่งเหลานั้นเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เชน รายละเอียดสินคา  รูปตัวอยางสินคา  ราคา 
ประโยชน  บริการหลังการขาย  ชองทางการติดตอสื่อสารหากลูกคามีขอสงสัยเก่ียวกับสินคา เปนตน  
 

   1.5 WHEN (เมื่อไร) ผูประกอบธุรกิจตองปรับปรุงเว็บไซตใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ตอง
ทราบวาชวงใดลูกคาจะเขามาชมสินคา โดยเฉพาะชวงเทศกาลหรือเหตุการณสําคัญ หากเว็บไซตไมมี
การปรับปรุง เม่ือลูกคาเขาชมสินคามีโอกาสสูงที่ลูกคาจะไมกลับมาเลือกซื้อสินคาอีก 
 

   1.6 HOW (อยางไร) คิดวาตองทําอยางไรใหลูกคาเขาชมเว็บไซต เพื่อเลือกซื้อสินคา เปน
สิ่งที่ผูประกอบธุรกิจตองวางแผนการตลาด กําหนดกลยุทธรูปแบบการนําเสนอใหเว็บไซตเปนที่
นาสนใจ ใชการสงเสริมการขาย เชน การลด แลก แจก แถม การใหสวนลด เปนตน  
 

 2. เตรียมขอมูล ผูประกอบธุรกิจตองเตรียมขอมูลของสินคา รายละเอียดตางๆ ที่ควร
นําเสนอใหลูกคาสนใจ เชน ขอความ, วีดีโอนําเสนอสินคา, ลิงก และอื่น ๆ ท่ีสามารถสรางแรงจูงใจ
ในการซื้อสินคา รายละเอียดของสินคาตองเปนจริงตรงกับสินคาเพราะหากลูกคาไดรับสินคาไมตรง
กับโฆษณาที่ประกาศไวในเว็บไซตจะเกิดปญหาภายหลัง ลูกคาอาจจะบอกตอหรือแชรขอมูลสินคา 
รานคาดานลบในสื่อสังคมออนไลน จะทําใหความนาเชื่อถือของเว็บไซตลดลงจนกระทั่งไมมีลูกคา 
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 3. เตรียมทักษะและบุคลากร เม่ือผูประกอบธุรกิจเลือกดําเนินการเปดเว็บไซต ควรศึกษา
หาขอมูลเก่ียวกับการจัดทําเว็บไซต หรือเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต เพ่ือดูแล
ปรับปรุงหนาราน ประกาศรายละเอียดของสินคา ติดตอกับลูกคา โดยรูปแบบการใหบริการเว็บไซต
ในปจจุบันมีทั้งแบบสมัครสมาชิกฟร ีสามารถประกาศขายสินคาไดทันที และแบบเสียเงนิที่ผูประกอบ
ธุรกิจตองจดทะเบียนโดเมน (Domain) พรอมเชาพื้นที่โฮสต (Host) ในการเก็บขอมูลเว็บไซต 
  

 อยางไรก็ตามถาหากเจาของธุรกิจมีความเปนมืออาชีพ จะตองเขียนเว็บไซตเปนของตนเอง 
เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการเว็บไซตมากกวาพ่ึงพาบุคคลอื่น และการออกแบบเว็บไซตให
สวยงามดึงดูดลูกคาเขาชมเว็บไซตไดนั้นจะตองมีทักษะดานกราฟกควบคูกันไปดวย  
  
  4. การจัดการเว็บไซต หมายถึง การพัฒนาการออกแบบขอมูลสาระเพ่ือนําเสนอผาน
เว็บไซต เพ่ือดึงดูดคนทั่วไปหรือลูกคากลุมเปาหมายใหเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตไดอยางตอเนื่อง ในยุค
ปจจุบันการบริหารจัดการเว็บไซตที่ดีมีวิธีการนําเสนอดังนี ้
 

    4.1 การสรางความแตกตาง การออกแบบเว็บไซตเพื่อดึงดูดใหลูกคาเขาชมเว็บไซต ตอง
ใชเทคนิคที่มีความหลากหลาย เพ่ือสรางความแตกตางจากเว็บไซตคูแขง มีการนําเสนอรูปแบบใหมที่
สรางความตื่นเตนใหแกผูเขาชม เชน นําเสนอขอมูลของสินคาโดยการรีวิวการใชงาน หรือท่ีเรียกวา 
แกะกลอง ในรูปแบบของวีดีโอใหผูเขาชมเว็บไซตไดเห็นสินคาในแบบภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง
บรรยายคุณสมบัติของสินคา เสมือนวาผูเขาชมเว็บไซตเปนผูแกะกลองสินคาเอง การสรางชอง
ทางการติดตอสอบถามแบบทันที (Real Time) เพ่ือตอบขอซักถามเก่ียวกับสินคาในรูปแบบ วิดีโอ
คอนเฟอเรนซ (Video Conference) เปนตน 
 

    4.2 สื่อสังคมออนไลน (Social Network) เปนอีกชองทางที่ใชประชาสัมพันธรานคา
เพ่ือขายสินคา ในเริ่มแรกของการเปดเว็บไซตอาจยังไมเปนที่รูจักของลูกคา ดังนั้นผูประกอบธุรกิจจึง
ตองสรางสังคมออนไลนโดยสมัครสมาชิกในเว็บตาง ๆ เชน Facebook, Twitter, Google+ และ 
YouTube เปนตน ประกาศขายสินคาผานสื่อสังคมออนไลนคูกับเว็บไซต พยายามสรางความสัมพันธ
กับลูกคาโดยโพสตขอความที่กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีและเปนไปในเชิงสรางสรรค 
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รูปที่ 11.1 Fan Page สําหรบัผูชืน่ชอบสินคาและประกาศขายสินคาผานทาง Facebook  
 

    4.3 การเพิ่มลิงก (Link Up) ธุรกิจออนไลนจะประสบความสําเร็จและมีผูเขาชมเว็บไซต
เปนจํานวนมาก สวนหนึ่งมากจากการเพ่ิมลิงก ฝากลิงก และการแลกลิงก ซึ่งเจาของเว็บไซตสามารถ
สมัครสมาชิกกับเว็บไซตฝากลิงกหรือเว็บทา (Web Portal) เชน sanook.com yahoo.com 
msn.com ตามประเภทของเว็บไซตเพ่ือใหงายตอการคนหาและสะดวกในการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต  
    

          สําหรับการเพ่ิมลิงก มี 2 รูปแบบดังนี ้ 
 

          4.3.1 การแลกลิงก (Link Exchange) คือ การแลกการเชื่อมโยงระหวางเว็บไซต
ดวยกัน อาจจะเปนเว็บไซตประเภทเดียวกันหรือคนละประเภทเว็บไซต   
 

         4.3.2 การทํา ONE WAY คือ การสรางลิงกแบบทางเดียว โดยใหเว็บไซตอ่ืนสราง
ลิงกเพ่ือเชื่อมโยงมายังเว็บไซตเรา 
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ผูบริโภคอเิล็กทรอนิกส 
 
  ปจจุบันผูบริโภคในประเทศไทยนิยมซื้อสินคาออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน หาก
ทําการคนหาจาก Google จะพบเว็บไซตของรานคาขายสินคาออนไลนเปนจํานวนมากเชนกัน สิ่งนี้
เองจึงเปนโจทยใหผูประกอบธุรกิจตองเขาใจในกลุมผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายท่ีตองการทํา
การตลาดใหแตกตางจากคูแขง เรียนรูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการและวางแผนการตลาดไดอยางเหมาะสม ดัง
จะสามารถจําแนกกลุมผูบริโภคหรือลูกคาตามความตองการสินคาไดดังนี้ 
 

  1. ประเภทเนนคุณภาพชีวิต ลูกคาที่ใชงานอินเทอรเน็ตโดยสวนใหญคือ กลุมลูกคาที่มี
การศึกษา มีแนวโนมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตมากข้ึน มีการใชเทคโนโลยีทันตอการเปลี่ยนแปลง และ
ซื้อสินคาผานสื่อออนไลน เนื่องจาก ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ซึ่งลูกคากลุมนี้
คํานึกถึงคุณภาพชีวิตเปนหลัก สินคาที่นิยมบริโภคหรือซื้อผานออนไลน เชน การชําระคา
สาธารณูปโภค คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท การใชโปรแกรม Line คุยธุระสงไฟล ติดตามขอมูลขาวสาร
ผานสมารทโฟน เปนตน  
 

  2. ประเภทเนนตราสินคา ลูกคากลุมนี้ เปนประเภทที่มีรสนิยมสูง รายไดสูง มีความ
จงรักภักดีตอตราสินคา เคยใชสินคายี่หอใดแลวมักจะเกิดการซื้อซ้ํา ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคากลุมนี้ ผูประกอบธุรกิจแสวงหาสินคาท่ีมีคุณภาพ ตราสินคาเปนที่นิยม และตอง
นําเสนอสินคาโดยเนนแนวคิดการตลาดแบบเนนคุณคา 
 

 3. ประเภทนิยมสินคาสรางสรรค ลูกคากลุมนี้เปนลูกคาที่นิยมสินคาที่มีความแปลก ชอบ
สินคาที่มีการออกแบบที่โดดเดน หรือสินคามีเพียงชิ้นเดียวในโลก เชน สินคาประดิษฐจากมือ (Hand 
Made) ของใชของคนดัง ของสะสมเปนตน 
 
  4. ประเภทใชเก็บขอมูล สินคาประเภทนี้ลูกคาจะคนหาขอมูลจากเว็บไซต เปรียบเทียบ
ราคาสินคาจากผูขายหลายราย เชน เปรียบเทียบวัสดุที่ใหผลิต เปรียบเทียบราคา ประโยชนการใช
งาน เปนตน เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองใหมากท่ีสุด การขายสินคาประเภทนี้ผูขาย
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อาจจะเพ่ิมบริการหลังการขาย การรับประกัน การบริการซอมถึงที่ เพ่ือเสริมความมั่นใจใหกับลูกคา
ในการซื้อสินคา 
 

 
 

รูปที่ 11.2 แสดงสินคาประเภทเก็บขอมูลจาก advice.co.th  
 
  5. ประเภทลูกคาทันกระแส ลูกคาประเภทนี้สวนใหญเปนคนรุนใหม ที่เริ่มวัยทํางาน ยังไมมี
ครอบครัว หรือนักศึกษา สนใจในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีตลอดเวลา นิยมหาซื้อสินคาที่ไดรับความนิยม เชน IPhone ผลิตบริษัท Apple เปนตน 
 
การออกแบบเว็บไซต 
 
 เมื่อผูบริโภคตองการซื้อสินคาผานเว็บไซต จะเขาชมเว็บไซตที่ตองการโดยหาขอมูลจากการ
คนหาผาน Search Engine ชื่อดังอยาง gogle.com, bing.com ดังนั้นผูประกอบธุรกิจจะตอง
พยายามใหเว็บไซตของตนเองแสดงในหนาแรกของผลการคนหา เนื่องจากเว็บไซตที่ปรากฏอยูใน 
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Search Engine ในลําดับตนๆ มักจะถูกคลิกบอยกวาเว็บไซตท่ีอยูลําดับทาย โดยอาศัยวิธีการที่
เรียกวา Search Engine Optimization หรือ SEO คือ กระบวนการที่พยายามเพ่ิม Traffic ที่มี
คุณภาพ เขาสูเว็บไซตท่ีเราสรางขึ้นดวยวิธีการตางๆ เชน ตั้งชื่อโดเมนใหเหมาะสมกับเว็บไซต  
มีการอัปเดตเนื้อหาที่สม่ํ าเสมอ แลกลิงค กับเว็บไซต อ่ืน ออกแบบเว็บไซตใหนาใช  เปนตน 
รายละเอียดสําหรับการจัดทําเว็บไซตมีดังนี ้
 

  1. กําหนดรายละเอียดของเว็บไซต ตั้งแตกระบวนการตั้งชื่อโดเมนเนมของเว็บไซตใหมี
ความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ดําเนินงาน ปรับปรุงขอมูลของเว็บไซตใหมีการอัปเดตตลอดเวลา  
โดยผูจัดทําเว็บไซตอาจจะอาศัยขาว RSS จากเว็บไซตผูใหบริการขาวนํามาแสดงในเว็บไซตของเรา 
ลงโปรแกรมการใชงาน (FreeWare) ใหผูเขาชมเว็บไซตดาวนโหลด การใหดาวนโหลดเพลงหรือ
ภาพยนตร สิ่งเหลานี้จะทําใหจํานวนผูเขาชมเว็บไซตเพ่ิมมากขึ้น 
 

  2. กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเว็บไซต กําหนดวัตถุประสงคของการสรางเว็บไซตวา
คืออะไร เชน ตองการสรางเว็บไซตสําหรับขายสินคาโอทอป  สรางเว็บไซตสําหรับขายสินคามือสอง 
สรางเว็บไซตสําหรับขายสินคาไอที เปนตน หลังจากไดวัตถุประสงคของการสรางเรียบรอยแลวผู
ประกอบธุรกิจตองจัดเตรียมเนื้อหาที่เก่ียวของกับเว็บไซต เพ่ือวางแนวทางในการนําเสนอรูปแบบ
เว็บไซตใหดึงดูดผูที่สนใจ 
 

  3. จัดทํารายละเอียดและเตรียมสิ่งที่ตองการใหผูเขาชมเว็บไซต เพ่ือเตรียมเนื้อหา
เก่ียวของกับเว็บไซต เตรียมสิ่งดึงดูดใหผูชมเขามาชมเว็บไซตที่สรางขึ้น โดยทดลองออกแบบ
รายละเอียดของเว็บไซต ไดแก การแบงเฟรมแสดงของหนาเพจ  การกําหนดใหผูเขาชมสมัครสมาชิก
กอนเลือกซื้อสินคา  ชองบทความท่ีลูกคาสามารถแสดงความคิดเห็นได  แบบสํารวจความคิดเห็น
ออนไลน  การเชื่อมโยงกับ Facebook เพ่ือกด Like เปนตน 
 

 4. กําหนดเปาหมายของเว็บไซต วางแผนเปาหมายของเว็บไซตเปนชวงระยะเวลาที่
แนนอน เชน ระยะเวลาเปนรายเดือนกําหนดจํานวนผูเขาชมเว็บไซตในแตละเดือนไมต่ํากวา 10,000 
คน และเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ในเดือนถัดไป เปนตน 
 

  5. ปรับปรุงเว็บไซตใหทันสมัยเสมอ เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  
จึงทําใหปจจุบันมีเว็บไซตเกิดใหมตลอดเวลา สงผลใหคูแขงทางการคาเพิ่มมากขึ้น ความจงรักภักดีตอ
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สินคาหรือเว็บไซตลดลง ผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ผูประกอบธุรกิจตองทําการปรับปรุงเว็บไซตให
ทันสมัยอยูเสมอ อยางนอยวันละ 1 ครั้ง และปองกันการเสียลูกคา โดยแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต
ใหมีความทันสมัยมีดังนี ้
 

    5.1 การวางแผน (Plan) วางแผนออกแบบเว็บไซต ใหตรงกับกลุมเปาหมายท่ีวางไว 
และดําเนินการจัดทําเนื้อหา สี ภาพ ภาพเคลื่อนไหว  
 

    5.2 ปรับปรุงเว็บไซต (Adjust) เม่ือดําเนินการเปดเว็บไซตระยะเวลาหนึ่ง ผูจัดทํา
เว็บไซตตองทําการสํารวจขอมูลขาวสาร ความนิยม พฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนไป และปรับปรุง
เว็บไซตใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงนั้น 
 

    5.3 การโฆษณา (Promotion) เว็บไซตจะเปนท่ีรูจักแกสาธารณชนได ตองอาศัยการ
โฆษณาผานสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทราบวาเว็บไซตท่ีจัดทําขึ้น เปนเว็บไซตประเภทใด ขายสินคาอะไร และ
เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูเขาชม การโฆษณาของเว็บไซตปจจุบันมักอาศัยสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะ
Facebook เนื่องจากสามารถเขาถึงคนไดทุกกลุม สะดวก ประหยัดคาใชจาย 
 

     5.4 ประเมินผล (Evaluate) ตรวจสอบเว็บไซตวามีจํานวนผูเขาชมตรงกับเปาหมาย 
ที่วางไวหรือไม โดยเปรียบเทียบสถิติการเขาชมจากเดือนที่ผานมาหรือปที่ผานมา วิเคราะหหาสาเหตุ 
ประเมินผล และปรับปรุงแกไข 
 

  
การโฆษณาออนไลน 
 
 การโฆษณาออนไลนเปนการสงเสริมการตลาดรูปแบบหนึ่ง นอกจากการโฆษณาแบบปกติ
ผ านโทรทัศน  วิทยุ  และหนั งสือพิมพ  ซึ่ งเปนการติดตอสื่อสารแบบทางเดียว (One-way 
Communication) โดยผูบริโภคมีหนาที่รับสารเพียงอยางเดียวไมมีปฏิสัมพันธกับผูขาย แตการ
โฆษณาออนไลน เมื่อลูกคาใหความสนใจสินคาจะทําการคลิกแบนเนอร (Banner) เพ่ือเขาชมเว็บไซต 
ลูกคาสามารถพูดคุยโตตอบกับผูขายหรือเจาของเว็บไซตผานทางระบบสนทนาออนไลน กระดาน
สนทนา สื่อสังคมออนไลน แมกระทั้งอีเมลที่แสดงในเว็บไซต 
 

 รูปแบบการโฆษณาออนไลน มีรูปแบบดังนี้ 
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 1. แบนเนอร (Banner) เปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวหรือขอความสั้น อาจรวมภาพและ
เสียงไวดวยกัน เมื่อผูเขาชมเว็บไซตคลิกที่แบนเนอรจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของผูฝากแบนเนอร 
แบนเนอรมีขนาดที่แตกตางกัน แตโดยทั่วไปจะมีขนาดความกวาง 0.5-1 นิ้ว และมีความยาวเทากับ 
5-6.25 นิ้ว  
 

 
 

รูปที่ 11.3 แสดงขนาดของแบนเนอร 
 

    แบนเนอรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 

    1.1 Keyword Banners จะแสดงอยูบนเว็บเพจที่ ใหบริการคนหาขอมูลประเภท 
เสิรชเอนจิ้น และเว็บไดเรกทอรี โดยแสดงชื่อแบนเนอรตรงหรือใกลเคยีงกับคําที่คนหา 
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    1.2 Random Banner จะแสดงในรูปแบบสุมสลับกับแบนเนอรอื่น โดยทั่วไปเปนแบบ
รูปภาพหรือรูปภาพพรอมเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งภายในประกอบดวย ตราสินคา ตัวอยางภาพ
สินคา ขอความเชิญชวนใหซื้อสินคา เปนตน 
 

 2. ปอบอัพ (Pop-Up) เปนการโฆษณาโดยแยกการแสดงออกจากบราวเซอรเปนหนาตาง
ใหมหรือรวมในหนาตางเดียวกัน ซึ่งจะแสดงผลพรอมกับการเรียกชมหนาเพจของเว็บไซต 
 

 
 

รูปที่ 11.4 ตัวอยาง Pop-Up ของเว็บไซต tohome.com 
 

 3. อีเมล (e-Mail) เปนการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพ่ือใหขอมูลของสินคาและบริการ หรือเผยแพรกิจกรรมการสงเสริมการขายไปยังลูกคา 
ซึ่งประกอบไปดวย ขอความบรรยายคุณสมบัตสิินคา รูปภาพสินคา รหัสสวนลดสําหรับสั่งซื้อสินคาใน
เว็บไซต ลิงกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต สิทธิพิเศษสําหรับลูกคา เปนตน สําหรับที่อยูจดหมายของลูกคา
ไดจากการเก็บขอมูลผานหนาเว็บไซต โดยการกําหนดผูเขาชมสมัครเปนสมาชิกในขณะเลือกซื้อสินคา 
หรือผูจัดทําเว็บไซตออกแบบหนาเพจใหมีเมนูสําหรับกรอกอีเมลหากมีการอัปเดตของเว็บไซต 
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รูปที่ 11.5 ตัวอยางอีเมลโฆษณาสนิคาของเว็บไซต shopat7.com 
 
 4. เสิรชเอนจิน (Search Engine) เปนการโฆษณาผานเว็บไซตใหบริการคนหาขอมูลหรือ
เสิรชเอนจิน เชน เว็บไซต google.com ซึ่งมีทั้งแบบเสียเงนิและแบบฟรี โดยผูใหบริการคนหาขอมูล
จะมีการเก็บดัชนีคําศัพทและ URL (Universal Resource Locator) ไวในฐานขอมูล เมื่อมีการ
คนหาโดยผูใชงานพิมพ คําคนหา หรือ คียเวิรด (Keyword) โปรแกรมจะแสดงผลเปนชื่อของ URL  
ที่เก่ียวของกับคําคนหา เจาของเว็บไซตสวนใหญตองการใหเว็บไซตของตนแสดงผลในหนาแรกของ
เสิรชเอนจิน จึงมักจะนิยมจัดทํา SEO (Search Engine Optimization) ใหแกเว็บไซต 
 

 5. กระดานสนทนา (Web Board) คือ เว็บไซตท่ีใชสําหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา 
พูดคุยกันระหวางสมาชิก สําหรับผูที่ตองการตั้งกระดาษสนทนาหรือหัวขอตองสมัครเปนสมาชิก
เว็บไซต นอกจากชื่อเว็บบอรดแลว ยังมีชื่อเรียกอื่นอีกไดแก กระดานขาว กระดานขาวสาร กระดาน
ขาวอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนา กระดานสนทนาออนไลน ฟอรัม และเว็บฟอรัม สวนเรื่องที่มีการ
พูดคุยก็มีความแตกตางกันในแตละเว็บบอรด อาทิ เชน overclockzone.com พูดคุยในเรื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณไอที  3dsthailand.com พูดคุยในเรื่องเกมส บางเว็บบอรดจะมีหลาย
หัวขอโดยแบงแยกยอยออกไปเชนที่ปรากฏไดแก พันทิป ประมูล เปนตน 
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รูปที่ 11.6 ตัวอยางเว็บไซต overclockzone.com เว็บบอรดชื่อดังดานไอท ี
 

 6. เมสเซนเจอร (Instant Messenger) คือระบบสงขอความระหวางคนสองคน หรือ
ระหวางกลุมคนในเครือขายอินเทอรเน็ตหรือระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสงขอความ
ที่เรียกวา เมสเซนเจอร (Messenger) 
 

  โดยรูปแบบการทํางานของโปรแกรมเมสเซนเจอร ผูใชงานจําเปนจะตองติดตั้งโปรแกรมใน
เครื่องในคอมพิวเตอรไคลเอนต  โปรแกรมจะทําการเชื่อมตอไปยังระบบของผูใหบริการ และสง
ขอความในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ เสียง คลิปวีดีโอ ไปยังผูใชงานปลายทางที่ถูกระบุโดยไอดีหรือ
อีเมล ซึ่งผูสงสามารถรับรูไดวาขอความดังกลาวถูกเปดอานแลวหรือไม ในปจจุบันเมสเซนเจอร 
ที่ ได รับ ความนิ ยม ได แก  LINE, WeChat, Yahoo! Messenger, Facebook Messenger และ 
Google Talk เปนตน 
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รูปที่ 11.7 ตัวอยางโปรแกรม LINE 
 

 7. เกมสออนไลน (Game Online) หรือการโฆษณาผานเกมส (Advergaming) เปน
รูปแบบการโฆษณาโดยอาศัยเกมสเปนสื่อในการสงขอมูลขาวสารการสงเสริมการขายสินคาไปยังกลุม
ลูกคาเปาหมาย ตัวอยางเชน ลูกคารานอาหารเอ็มเคสุก้ีคนใดทานครบ 600 บาท จะไดรับแผนเกม
เตน (Audition) แถมไอเทม (Item) ภายในเกมสเพ่ือทดลองเลน ในขณะที่ลูกคารานเน็ต @Cafe ใน
เครือของบริษัทเอเชียซอฟทจะไดรับบัตรกํานัลรับประทานที่รานอาหารเอ็มเคม,  ลูกคาที่ใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่กับ Dtac ไดรับไอเทมเหรียญจํานวน 50,000 เหรียญในเกมสคุกก้ีรัน (Cookie 
Run), ปายโฆษณาบริษัท Verizon ภายในเกมส Dead Rising 2 เปนตน 
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รูปที่ 11.8  ตัวอยางโฆษณาบริษัท Verizon ภายในเกมส Dead Rising 2 
 

 8. วีดีโอ (Video) เปนสื่อที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เว็บไซตสวนใหญจึงนําวีดีโอมาแสดง
ในหนาเว็บเพจ นอกจากแสดงรายละเอียดของสินคาไดดีกวาภาพถายแลว วีดีโอยังดึงดูดผูเขาชมให
เขาเว็บไซตไดดีกวาภาพนิ่ง วีดีโอที่นิยมแสดงคือ วีดีโอแนะนําสินคาหรือเรียกวา “แกะกลอง”เสมือน
ผูชมเปนผูแกะกลองสินคาไดทราบวาสินคามีลักษณะอยางไร มีของแถมใดบรรจุภายในกลองกอนที่
จ ะ ทํ า ก าร ซื้ อ สิ น ค า จ ริ ง  ซึ่ ง เว็ บ ไซ ต ที่ ให บ ริ ก า ร ฝ าก ไฟ ล วี ดี โอ  เช น  youtube.com, 
dailymotion.com เปนตน 
 
คําศัพทพื้นฐานสําหรับการโฆษณาออนไลน 
 

 คําศัพทพื้นฐานทีเ่ก่ียวของกับการโฆษณาออนไลน ซึ่งผูเก่ียวของควรทราบ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

 Impression : จํานวนครั้ง ที่โฆษณาถูกแสดง 
 Click-Through Rate : จํานวนครั้งท่ีโฆษณาถูกคลิก 
 Button : แถบปายโฆษณาขนาดเล็ก ที่ทําการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตปลายทางที่ตองการ 



บทที่  11 การตลาดบนอินเทอร เน็ตและการโฆษณา | 223 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

 CPM (Cost Per Mile) : รายจายที่ผูโฆษณาจะตองชําระเปนคาปายโฆษณา โดยคิด
คํานวณจากจํานวนครั้งของการคลิกผานแถบปายโฆษณา  
 Hits : เปนการวัดความนิยมของผูเขาชมเว็บไซต  
 Page Views : จํานวนหนาเว็บที่แสดงใหกับผูเยี่ยมชม 
 Stickiness (Duration) : ระยะเวลาโดยเฉลี่ย ที่ผูเยี่ยมชมยังคงอยูที่เว็บไซต 
 Visit : จํานวนผูเยี่ยมชมที่ไดแวะเขามาชมเว็บไซต 
 Unique Visit : จํานวนผูเยี่ยมชมที่ไมซ้ํากัน จากการตรวจสอบหมายเลขไอพี 
 Loyalty : รอยละของผูซื้อที่ไดหวนกลับมาในแตละป 
 Reach : รอยละของผูบริโภคโดยรวมในตลาด ที่จะเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต 
 Recency : คาเฉลี่ยความถี่ของผูเยี่ยมชมที่แวะเขามายังเว็บไซต 
 Acquisition Rate : รอยละของผูเยี่ยมชมท่ีแสดงความสนใจในผลิตภัณฑของเว็บไซตดวย
การลงทะเบียนหรือเขาชมหนาสินคา 
 Conversion Rate : รอยละของผูเยี่ยมชมท่ีมีการซื้อสินคาบางอยาง 
 Browse-to-Buy Ratio : อัตราสวนของสินคาที่ไดซื้อไป กับสินคาที่ดู 
 Cart Conversion Rate : อัตราสวนของการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง กับการคลิกเพื่อหยิบ
สินคาใสลงในรถเข็นหรือตะกรา 
 Checkout Conversion Rate : อัตราสวนของการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง กับการเช็กเอาต
ออกไป 
 Open Rate : รอยละของลูกคาที่เปดอีเมล และยังคงเปดรับขาวสาร 
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บทสรุป 
 
  ในการตลาดทําการตลาดบนอินเทอรเน็ต เจาของเว็บไซตตอง กําหนดกลุมเปาหมาย เตรียม
ขอมูล เตรียมทักษะและบุคลากร การจัดการเว็บไซตใหตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งลูกคาใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสมีหลายประเภทความชื่นชอบในสินคาแตละบุคคลมีความแตกตางกัน เชน ลูกคา
บางประเภทนิยมสินคาสรางสรรค เจาของเว็บไซตจําเปนตองหาสินคาที่เนนความคิดสรางสรรคมาไว
เพ่ือขาย เปนตน การขายสินคาผานเว็บไซตตองอาศัยกลยุทธในการทําการตลาด ปรับปรุงเว็บไซตให
มีความทันสมัยตลอดเวลา และสุดทายหากเจาของเว็บไซตตองการใหเว็บไซตเปนที่รูจัก ตองทําการ
โฆษณาเว็บไซตของตนเองบนอินเทอรเน็ต 
              
คําถามทบทวน 
 

  1. จงอธิบายองคประกอบที่สําคัญของการตลาดกับอินเทอรเน็ต 
 2. จงอธิบายถึงประเภทของผูบริโภคอิเล็กทรอนิกส 
 3. จงอธิบายรูปแบบการกําหนดรายละเอียดของการออกแบบเว็บไซต 
 4. จงอธิบายรูปแบบการโฆษณาออนไลน 
 5. ทานคดิวาอะไรคือสิ่งสําคัญของการทําการตลาดออนไลน จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  12  
กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณ และภาษ ี

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท  
 

1. ความเปนมาของกฏหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
2. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
3. โครงสรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
5. อาชญากรรมคอมพิวเตอร 
6. ภาษีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
7. รูปแบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ตองเสียภาษี 
8. สรุป 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายความเปนมาของกฏหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
2. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
3. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจโครงสรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
4. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจจริยธรรม จรรยาบรรณ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
5. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจภาษแีละรูปแบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ตองเสียภาษี 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับกฏหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและองคประกอบที่
สําคัญ 

2. อธิบายประเภทความเปนมาของกฏหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
3. อธิบายโครงสรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
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4. อธิบายจริยธรรม จรรยาบรรณ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
5. อธิบายภาษีและรูปแบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ตองเสียภาษ ี
6. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจที่ไดจากการศึกษาในบทเรียน

ดังกลาว 
 

สื่อการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเอกสารอางอิง 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลและฝกปฏิบัติ 
4. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

  1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม การซกัถามและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. แบบฝกหัดที่มอบหมาย 
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บทท่ี  12  
กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณ และภาษ ี

  
ในการประกอบธุร กิจพาณิชย อิเล็กทรอนิกส  นอกจากความรู เ ก่ียวกับการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส การสรางเว็บไซต การโฆษณาแลว สิ่งสําคัญที่ผูประกอบธุรกิจควรศึกษาเพิ่มเติม  
คือ รายละเอียดขอกฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี  เพื่อปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง และสงผลตอ 
การดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางราบรื่น  

 
ความเปนมาของกฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
  กฎหมายอิเล็กทรอนิกส ถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปนขอปฏิบัติตาม และกอใหเกิดความเรียบรอย
ในการดําเนินธุรกิจ ในป พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบใหมีการจัดทําโครงการพัฒนา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  
ทําหนาท่ีรางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวของ เพ่ือประกาศบังคับใช  
(ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, 2552) โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
 

  1. กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
  2. กฎหมายวาดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 3. กฎหมายวาดวยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 4. กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 5. กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 6. กฎหมายวาดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ 
 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
 

  พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 เดิมมีชื่อวากฎหมาย
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  เปนกฎหมายที่รวมรางพระราชบัญญัติการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีจัดทําขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม และรางพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  
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ซึ่งมีสาระสําคัญคลายกัน เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2543 ไดมีการรวมขอกฎหมายของทั้งสองฉบับ  
เสนอคณะรัฐมนตรี ผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฏร และประกาศใชเปนกฎหมายชื่อวา 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2544  
 
โครงสรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
 

  โครงสรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ที่ผูประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสควรทราบมีดังนี ้ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2557) 
 

  หมวดทั่วไป 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2544” 
 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ดําเนินการ  
โดยใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสเวนแตธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิใหนําพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชบังคับ ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใด
ที่กําหนดข้ึนเพ่ือคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐ
ตามที่กําหนดในหมวด 4 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 

“ธุรกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชยหรือ 
ในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด 4 

 

“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่น 
แมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกันและใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทาง 
แสงวิธีการทางแมเหล็กหรืออุปกรณที่เก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆเชนวานั้น 

 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใชวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือแตบางสวน 
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“ขอความ” หมายความวา เรื่องราวหรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบของตัว อักษร 
ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีสื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดย ผานวิธีการ
ใดๆ 

 

“ขอมูลอเิล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือ ประมวลผล
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โทรเลข โทรพิมพหรือโทรสาร 

 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอ่ืน 
ใดที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดง 
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปน 
เจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคล 
ดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

 

“ระบบขอมูล” หมายความวา กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ 
สรางสงรับเก็บรักษาหรือประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

“การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความดวย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานท่ีกําหนดไวลวงหนา 

 

“ผูสงขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสกอนจะมีการ 
เก็บรักษาขอมูลเพื่อสงไปตามวิธีการที่ผูนั้นกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสรางขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได 
ทั้งนี้ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

 

“ผูรับขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งผูสงขอมูลประสงคจะสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหและ 
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นทั้งนี้ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

 

“บุคคลที่เปนสื่อกลาง” หมายความวาบุคคลซึ่งกระทําการในนามผูอ่ืนในการสงรับหรือ  
เก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นที่เกี่ยวกับขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสนั้น 
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“ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความ 
เชื่อมโยงระหวางเจาของลายมือชื่อกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

“เจาของลายมือชื่อ” หมายความวาผูซึ่งถือขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
และสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 

 

“คูกรณีที่เกี่ยวของ” หมายความวา ผูซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยขึ้นอยูกับใบรับรองหรือ 
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดย พระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอํานาจหนาที่
ดําเนินงานของรฐัไมวาในการใดๆ 

 

“คณะกรรมการ” หมายความวาคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
 

“รัฐมนตรี” หมายความวารัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 5 บทบัญญัติมาตรา 13 ถึงมาตรา 24 และบทบัญญัติมาตรา 26 ถึงมาตรา 31  
จะตกลงกันเปนอยางอ่ืนก็ได 

 

  มาตรา 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 7 หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด 
เพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

มาตรา 8 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตอง 
ทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความ 
นั้นไดทําเปนหนังสือมีหลักฐานเปนหนงัสือหรือมีเอกสารมาแสดงแลว 
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มาตรา 9 ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น มีการ
ลงลายมือชื่อแลวถา 

(1) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อ 
รับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้วาเปนของตนและ 

(2) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการท่ีเชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือสง 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี 

 

มาตรา 10 ในกรณทีี่กฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดในสภาพท่ี เปนมา
แตเดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม หลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ใหถือวาไดมีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว 

(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เชื่อถือไดในการรักษาความถูกตองของขอความตั้งแต 
การสรางขอความเสร็จสมบูรณและ 
  (2) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได 

 

มาตรา 11 หามมิใหปฏิ เสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนพยานหลักฐานใน 
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวาเปน 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น  
ใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ 
ลักษณะหรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูลรวมทั้งพฤติการณที่เก่ียวของทั้งปวง 
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคบักับสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย 
 

มาตรา 12 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 10 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษา 
เอกสารหรือขอความใด ถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ใหถือ  
วาไดมีการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความตามที่กฎหมายตองการแลว 

(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชได โดยความหมายไม  
เปลี่ยนแปลง 

(2) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูในรูปแบบที่เปนอยูในขณะที่สราง สง หรือ 
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือไดรับให 
ปรากฏอยางถูกตองไดและ 
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(3) ไดเก็บรักษาขอความสวนท่ีระบุถึงแหลงกําเนิด ตนทางและปลายทางของขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสตลอดจนวันและเวลาที่สงหรือไดรับขอความดังกลาวถามี 

 

มาตรา 13 คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ไดและ 
หามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นไดทําคําเสนอหรือคํา 
สนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

มาตรา 14 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทํา 
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได 

 

มาตรา 15 บุคคลใดเปนผู ส งขอมูลไมว าจะเปนการสงโดยวิธี ใด ให ถือวาขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสเปนของผูนั้น 

ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูสงขอมูล  
หาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดสงโดย 
  (1) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลเก่ียวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นหรือ 

(2) ระบบขอมูลที่ผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลไดกําหนดไว 
ลวงหนาใหสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัต ิ

 

มาตรา 16 ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูลและชอบที่จะ 
ดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดถา 

(1) ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ ไดตกลงกับผูสงขอมูลวาขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูลหรือ 

(2) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใชวิธีการท่ี  
ผูสงขอมูลใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นไดลวงรูโดยอาศัย 
ความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับผูสงขอมูลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูล 

 

มาตรา 17 ในกรณตีามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ในระหวางผูสงขอมูลและ ผูรับ
ขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นถูกตองตามเจตนาของผูสงขอมูล และ
สามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวา ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการสง หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวัง ตาม
สมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว 
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มาตรา 18 ผูรับขอมูลชอบท่ีจะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับแตละชุดเปนขอมูลที่แยก 
จากกัน และสามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชุดนั้นได  เวนแตขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสชุดนั้นจะซากับขอมูลอิเล็กทรอนิกสอีกชุดหนึ่ง และผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวา 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ้ํา หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควร 
หรือดําเนินการตามวิธีการท่ีไดตกลงกันไวกอนแลว 

 

มาตรา 19 ในกรณทีี่ตองมีการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไมวาผูสงขอมูลไดรองขอ
หรือตกลงกับผูรับขอมูลไวกอนหรือขณะที่สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือปรากฏในขอมูล อิเล็กทรอนิกส
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบหรือ 
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจงการรับอาจทําไดดวยการติดตอสื่อสารจากผูรับขอมูล ไมวาโดย 
ระบบขอมูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด หรือดวยการกระทําใดๆ ของผูรับขอมูลซึ่ง 
เพียงพอจะแสดงตอผูสงขอมูลวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว 

(2) ในกรณีที่ผูสงขอมูลกําหนดเงื่อนไขวาจะถือวามีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอเมื่อไดรับ 
การตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหถือวายังไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวาผูสงขอมูลจะ 
ไดรับการตอบแจงการรับแลว 

(3) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดกําหนดเงื่อนไขตามความใน (2) และผูสงขอมูลมิไดรับการตอบ 
แจงการรับนั้นภายในเวลาท่ีกําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิได 
กําหนดหรือตกลงเวลาไว 

(ก) ผูสงขอมูลอาจสงคําบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตนยังมิไดรับการตอบแจงการรับ 
และกําหนดระยะเวลาอันสมควรใหผูรับขอมูลตอบแจงการรับและ 

(ข) หากผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผูสงขอมูล 
บอกกลาวแกผูรับขอมูลแลว ผูสงขอมูลชอบท่ีจะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมิไดมีการสงเลยหรือ 
ผูสงขอมูลอาจใชสิทธิอ่ืนใดที่ผูสงขอมูลมีอยูได 

 

มาตรา 20 ในกรณีที่ผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหสันนิษฐานวา 
ผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของแลว แตขอสันนิษฐานดังกลาวมิใหถือวาขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูสงขอมูลไดสงมา 

 

มาตรา 21 ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเองวาขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคที่ผูสงขอมูลและผูรับขอมูลไดตกลง 
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หรือระบุไวในมาตรฐานซึ่งใชบังคับอยูใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สงไปนั้นไดเปนไปตาม 
ขอกําหนดทางเทคนิคท้ังหมดแลว 

 

มาตรา 22 การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเมื่อ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได 
เขาสูระบบขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 

 

มาตรา 23 การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได 
เขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล 

 

มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดสงณท่ีทําการงานของผูสง 
ขอมูล หรือไดรับณที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี 

 

มาตรา 25 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เชื่อถือได 

 
หมวด 2 ลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส 
มาตรา 26 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ี มีลักษณะดังตอไปนี้ให ถือวาเปนลายมือชื่อ 

อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได 
(1) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยงไปยังเจาของลายมือชื่อ โดย

ไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใตสภาพที่นํามาใช 
(2) ในขณะสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

อยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอื่น 
(3) การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนับแตเวลาท่ีไดสรางขึ้นสามารถ 

จะตรวจพบไดและ 
(4) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพ่ือรับรองความ 

ครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้นสามารถตรวจพบ 
ไดนับแตเวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

มาตรา 27 ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางลายมือ 
ชื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมายเจาของลายมือชื่อตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิใหมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต 
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(2) แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาจะกระทําการใดโดยขึ้นอยูกับลายมือ 
ชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสทราบโดยมิชักชาเมื่อ 

(ก) เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น 
สูญหายถูกทําลายถูกแกไขถูกเปดเผยโดยมิชอบหรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(ข) เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณที่ปรากฏวากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ขอมูล 
สําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูก 
ลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(3) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองใชความ 
ระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด  
ซึ่ง กระทําโดยเจาของลายมือชื่อเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดใน 
ใบรับรอง 

 

มาตรา 28 ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  
ใหมผีลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อผูใหบริการออกใบรับรองตองดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว 

(2) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและความสมบูรณของการแสดง 
สาระสําคัญทั้งหมดที่ตนไดกระทําเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนด 
ในใบรับรอง 

(3) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบ ขอเท็จจริง
ในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองไดในเรื่องดังตอไปนี้ 
                (ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง 

(ข) เจาของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง 

(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผล ใชไดในขณะหรือกอนท่ีมีการ 
ออกใบรับรอง 

(4) จัดใหมีวิธีการเขาถึงโดยสมควรใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบกรณีดังตอไปนี้ 
จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 
       (ก) วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ 

(ข) ขอจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนําขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง 
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(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไมสูญหาย  
ถูกทําลายถูกแกไขถูกเปดเผยโดยมิชอบหรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
        (ง) ขอจํากัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดที่ผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว  
        (จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือชื่อสงคาํบอกกลาวเม่ือมีเหตุตามมาตรา 27 (2)  
        (ฉ) การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ 

(5) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (4) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่ใหเจาของลายมือชื่อสามารถ แจง
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 27 (2) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (4) (ฉ) บริการนั้น  
ตองสามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ 
  (6) ใชระบบวิธีการและบุคลากรท่ีเชื่อถือไดในการใหบริการ 

 

มาตรา 29 ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา
28 (6) ใหคํานึงถึงกรณดีงัตอไปนี ้
  (1) สถานภาพทางการเงินบุคลากรและสินทรัพยที่มีอยู(2) คุณภาพของระบบฮารดแวรและ
ซอฟตแวร 
  (3) วิธีการออกใบรับรองการขอใบรับรองและการเก็บรักษาขอมูลการใหบริการนั้น 

(4) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือชื่อที่ระบุในใบรับรอง และผูท่ีอาจ 
คาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีที่เก่ียวของ 
  (5) ความสมาเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ 

(6) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการมีอยูของ 
สิ่งท่ีกลาวมาใน (1) ถึง (5) 
  (7) กรณีใดๆที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

มาตรา 30 คูกรณีที่เก่ียวของตองดําเนินการดังตอไปนี ้
(1) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรองตองมีการดําเนินการตามสมควรดังนี ้ 
     (ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรองการพักใชหรือการเพิกถอนใบรับรองและ 

       (ข) ปฏิบัติตามขอจํากัดใดๆที่เก่ียวกับใบรับรอง 
 

  มาตรา 31 ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตอง 
คํานึงถึง 
  (1) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ 
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  (2) สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับใบรับรองที่ออก 

ในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบทเชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายในประเทศ 
เชนเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใชลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใดมีความเชื่อถือไดตามวรรคสอง 
หรือวรรคสามใหคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศและปจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวของประกอบดวย 

 
  หมวด 3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
แตในกรณีท่ีจําเปนเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชยหรือเพ่ือประโยชนในการ 
เสริมสรางความเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือเพื่อปองกันความเสียหายตอ 
สาธารณชน ใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบตองข้ึนทะเบียนหรือตองไดรับใบอนุญาตกอนก็ได 

 

มาตรา 33 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน ใหผูท่ีประสงคจะ 
ประกอบธุรกิจดังกลาวตองแจงหรือขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามท่ีกําหนดในพระราช 
กฤษฎีกากอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน พระราช
กฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือรับขึ้น ทะเบียน
ใหออกใบรับแจงหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐานการแจงหรือการข้ึนทะเบียนในวันที่ ไดรับ
แจงหรือรับขึ้นทะเบียน และใหผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นไดตั้งแตวันที่ไดรับ แจงหรือ
รับขึ้นทะเบียน แตถาพนักงานเจาหนาที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบใน ภายหลังวา
การแจงหรือขึ้นทะเบียนไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหมีอํานาจสั่งผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียน แกไขให
ถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว 

ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี 
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



238 | บทที่  12 กฎหมายพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส  จรรยาบรรณ และภาษี  

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                     อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน 

ถาผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้นทะเบียนใหถูกตองหรือ 
ครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให 
คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท โดยคํานึงถึงความ 
รายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหผูนั้น 
ดําเนินการใดๆเพ่ือแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได 

หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการ 
บังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม และใน 
กรณีไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือ 
บังคับชําระคาปรับ ในการนี้ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ให 
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพ่ือ 
ชําระคาปรับได 

ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา 
ความผิดซาอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่ไดแจงหรือขึ้น 
ทะเบียนอีกตอไป 

 

มาตรา 34 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการท่ีตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ 
ดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต  
การตออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต 

 
  หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

มาตรา 35 คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน  
การประกาศ หรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐถา
ได กระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
ใหนํา พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับและใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการ
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ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด ท้ังนี้ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให
บุคคลท่ีเก่ียวของตองกระทําหรืองดเวนกระทําการใด ๆ หรือใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อ
กําหนด รายละเอียดในบางกรณีดวยก็ได 

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอาจกําหนดใหผู 
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียนหรือตอง 
ไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณีกอนประกอบกิจการก็ไดในกรณีนี้ใหนําบทบัญญัติในหมวด 3 และ  
บทกําหนดโทษที่เก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 
   
  หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
  มาตรา 368 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกวา “คณะกรรมการธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เปน ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนรองประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน 
ดานการ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานนิติศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอรดานวิทยาศาสตรหรือ 
วิศวกรรมศาสตรและดานสังคมศาสตรที่ไดรับการสรรหาดานละสองคน ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง 
ของแตละดานตองมาจากภาคเอกชน และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกสเปนกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่ เห็นสมควรตอคณะรัฐมนตร ี
เพ่ือ พิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเลขานุการแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน  
 

  มาตรา 37 ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง 

อิเล็กทรอนิกสตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคทีเก่ียวของ 
  (2) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(3) เสนอแนะหรือ ใหคํ าปรึกษาต อรัฐมนตรี เ พ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

(4) ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เ พ่ือให เปนไปตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  (5) ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

    มาตรา 38 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงสามป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 

มาตรา 39 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 38 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหนง เมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ 
หรือหยอนความสามารถ 
  (4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(5) ไดรับโทษจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา 40 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามมาตรา 39 ใหถือวา 
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยูและใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหมแทน 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 

มาตรา 41 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการเลือก 
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ 
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 42 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได 
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มาตรา 43 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนสวนราชการ  
ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาที่เปนหนวยงาน 
ธุรการของคณะกรรมการ 
 

  หมวด 6 บทกําหนดโทษ 
มาตรา 44 ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมแจงหรือข้ึน 

ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือโดยฝา 
ฝน คําสั่งหามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา 33 วรรคหกตองระวางโทษจําคุกไม 
เกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา 45 ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับ 
ใบอนุญาตตามมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 

มาตรา 46 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีกระทําโดยนิติบุคคล ผูจัดการหรือ ผูแทน
นิติ บุคคลหรือผูซึ่ง มีสวนรวมในการดําเนินงานของนิติ บุคคลตองรับผิดในความผิดนั้นดวย  
เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้น 

 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คําวา ธรรม หมายถึงความดี สวนคําวา 
จริย หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ดังนั้นความหมายของ จริยธรรม คือ ธรรมที่เปน
ขอประพฤติปฏิบัติ  
    

  บราวน (Brown 1965) ไดอธิบายวา จริยธรรมหมายถึงระบบของกฎเกณฑใชในการ
วิเคราะหความประพฤติท่ีผิดหรือถูก ของบุคคล จริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาจาก
ประสบการณของบุคคล โดยจริยธรรมประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน คือ ความรู (knowledge) 
ความประพฤติ (conduct) และ ความรูสึก (felling) 
 

  จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติของการอยูรวมกันในสังคม 
ตัวอยางของเกณฑที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติ เชน วัฒนธรรม ศีลธรรม เปนตน  
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  จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานการผลิตสินคาและบริการ เพ่ือใหไดผลตอบแทนตาม
คุณคาของการลงทุนโดนเปนธรรมตอทุกผาน กลาวคือ ทั้งเจาของกิจการ ผูบริหาร พนักงาน ผูบริโภค 
เจาหนี้ ผูขายปจจัยการผลิต คูแขง รัฐบาล สิ่งแวดลอม และสังคม ซึ่งมีผลประโยชนเกี่ยวของกับ
องคกร (ไชย ณ พล, 2536)  
 

  ตัวอยางจริยธรรมทางธุรกิจ e-Commerce เชน 
 

      - ดําเนินธุรกิจดวยความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
      - ไมหลบเลี่ยงการเสียภาษีตอรัฐ หรือผลักภาระคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมใหกับ
ผูบริโภค 
         - ไมเปดเผยหรือนําขอมูลสวนบุคคลของลูกคาไปใช โดยไมไดรับอนุญาต 
       - ใชวิธีการเก็บขอมูลลูกคาอยางถูกตอง และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
       - ผลิตสินคาและปรับปรุงการใหบริการอยูเสมอ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา อัน
จะทําใหธุรกิจมีผลประกอบการเพ่ิมข้ึน 

 

จริยธรรมเปนรากฐานที่กอใหเกิดจรรยาบรรณ ซึ่งในปจจุบันถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ
ประกอบธุรกิจ ท่ีตองใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพ่ือรับสงขอมูล หากพนักงานในองคกรขาด
จรรยาบรรณ อาจทําใหนําเทคโนโลยีไปใชในทางที่ผิด เชน เผยแพรขอความอันเปนเท็จ สงคลิปลามก
อนาจาร เปนตน หลายองคกรจึงมีการกําหนดจรรยาบรรณเปนแนวทางใหพนักงานปฏิบัติ  
 

  ตัวอยางจรรยาบรรณทางธุรกิจ e-Commerce (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2552) เชน  
 

      - มีความซื่อสัตย ไมรับสินบน หรือทุจริตตอวิชาชีพ 
      - ไมสงเสริมหรือเผยแพรภาพ ขาวสาร สินคาหรือบริการที่เปนภัยตอสังคม หรือทําลาย
วัฒนธรรมที่ดีของประเทศชาติ 
      - เคารพสิทธิสวนบุคคล โดยไมละเมิด เขาถึง หรือนําขอมูลของบุคคลอ่ืนไปเปดเผยโดย
ไมไดรับอนุญาต 
       - ไมปฏิบัติงานอ่ืนที่สงผลกระทบตองานในหนาท่ีของตน หรือสรางความเสื่อมเสียตอ
ชื่อเสียงขององคกร 
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อาชญากรรมคอมพิวเตอร 
 
  การลักลอบนําเอาขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต รวมถึงการสรางความเสียหายตอบุคคล 
และสังคมสารสนเทศโดย “ผูไมประสงคดี” ท่ีกระจายอยูทั่วทุกมุมโลกนี้ ทําใหเกิดปญหาที่เรียกวา 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร (computer crime) ขึ้น ซึ่งเปนปญหาที่กอใหเกิดความเสียหายเปนอยาง
มาก สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากการขาด “จริยธรรมที่ด”ี นั่นเอง 
          

         การกออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร นอกจากเปนการกระทําที่ “ขาดจริยธรรม” ที่ดีแลว 
ยังถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายเชนเดียวกัน หลายประเทศมีการออกกฎหมายรองรับเกี่ยวกับ
การกออาชญากรรมคอมพิวเตอรขึ้นแลว รวมถึงประเทศไทยดวย (วศิน  เพ่ิมทรัพย และวิโรจน ชัย
มูล, 2548)  กลุมบุคคลที่ลักลอบเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตแบงออกเปน 3 กลุมคือ 

 

1. แฮกเกอร (Hacker) เปนกลุมคนที่มีความรู ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายเปนอยางดี มักอาศัยชองโหวของเทคโนโลยีลักลอบดูขอมูลของผูอ่ืนโดยไมไดรับ
อนุญาต บางครั้งทําเพ่ือทดสอบความรูของตนเอง มักเปนคนที่ชอบเสาะแสวงหาความรูใหมๆอยู
เสมอ และมีความอยากรูอยากเห็น หรือตองการศึกษาเพื่อทดลองขีดความสามารถของตนเอง  โดย
เจตนาแลวไมไดมุงรายตอขอมูลแตอยางใด แฮกเกอรบางคนอาจเขาไปหาจุดบกพรองตางๆ ของ
ระบบเครือขายแลวแจงกับผูดูแลระบบวา ระบบเครือขายนั้นบกพรองและควรแกไขขอมูลสวนใดบาง 

 

2. แครกเกอร(Cracker) เปนกลุมคนที่มีความรูความสามารถเชนเดียวกับกลุมแฮกเกอร  
แตมีเจตนาที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง มีพฤติกรรมตรงกันขามกับกลุมแฮกเกอร เพราะจะสรางความ
เสียหายที่รุนแรงกวา  โดยปกติแครกเกอรจะมุงทําลายระบบ ลักลอบเขาไปแกไข เปลี่ยนแปลงหรือ
ทําลายขอมูล การกระทําของแครกเกอรมีเจตนาใหเกิดความเสียหายของขอมูลมากกวาแฮกเกอร 
กลุมนี้สวนใหญจะชํานาญดานเครือขายระบบคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งถือวา
มีความรายแรงมากในปจจุบัน 

 

  3. สคริปตคิตตี้ (Script Kiddy) แปลตามศัพทวา พวกเด็กชอบเลนสคริปต ปจจุบันมี
จํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว มีแหลงพบปะแลกเปลี่ยนโปรแกรมหรือสคริปต (script) ที่มีคนเขียนและ
นําออกมาเผยแพรใหทดลองใชกันอยางมากมายทั่วโลก คนกลุมนี้มักเปนเด็กวัยอยากรูอยากลอง 
นักศึกษา ท่ีไมจําเปนตองมีความรูเรื่องการเจาะรบบมากนัก สวนใหญจะเขาไปเพื่อกอกวนระบบ
คอมพิวเตอร การลอบเขาไปอานอีเมล การขโมยรหัสผานของผูอ่ืน เปนตน 
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ภาษีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
  เม่ือผูประกอบธุรกิจไดรับผลประโยชนในรูปแบบของรายได จากการจําหนายสินคาและ
บริการผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยอมมีหนาที่ในการเสียภาษี เพื่อนําไปพัฒนาประเทศ  
แตเนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับภาษีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ผูประกอบธุรกิจจึงตองเสียภาษีภายใตประมวลกฎหมายรัษฎากรเหมือนธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (กรมสรรพากร, 2558) 
 

  1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) เปนภาษีทางตรงซึ่งท่ีจัดเก็บตาม
บทบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากรจัดเก็บจากเงินไดทุกประเภทตามหลักเกณฑเงินสด โดยแบง
ออกเปน 8 ประเภทตามเงินไดพึงประเมินในมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากรดังนี้  
      - เงินไดเนื่องจากการจางแรงงาน 
      - เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา 
      - เงินไดจากคาสิทธิ 
      - เงินไดจากการลงทุนในทรัพยสิน 
      - เงินไดจากการใหเชา 
      - เงินไดจากวิชาชีพอิสระ 
      - เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุน ดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญ
นอกจากเครื่องมือ 
      - เงินไดจากการธุรกิจ หรือเงินไดอ่ืนๆ นอกจากกลาวไวขางตน 
 

  ผูมีหนาที่ เสียภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา คือ ผูที่มี เงินได เกิดขึ้นระหวางป ท่ีผานมา 
โดยมีสถานะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ บุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี กองมรดกที่ยังไมไดแบง วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เปนหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  
 

  โดยยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกรกฎาคม  
ถึง เดือนกันยายน ของป และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม
ของปถัดไป 
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   รูปที่ 12.1 แสดงวธิกีารคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
   ที่มา : กรมสรรพากร, 2558 
 
 

 
 

   รูปที่ 12.2 แสดงอัตราภาษีที่ใชในการคํานวณภาษีหลังจากหักรายการลดหยอน 
   ที่มา : กรมสรรพากร, 2558 
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  2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax) เปนเครื่องมือของรัฐประเภทหนึ่ง 
ที่จัดเก็บจากผูประกอบการที่มีรายไดจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ 
ของบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลในแตละรอบระยะเวลาบัญชี มีกําหนดสิบสองเดือนตอหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี  
 

       นอกจากนี้ยังมีวิธีการจัดเก็บวิธีอื่นอีก คือ เก็บจากยอดรายรับหรือยอดขายกอนหัก
รายจายใด ๆ หรือเก็บจากคาโดยสาร คาระวาง ฯ ของกิจการขนสงระหวางประเทศ หรือเก็บจาก 
การจําหนายเงินกําไรไปตางประเทศ เปนตน บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลมีดังนี ้
 

              2.1 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไดแก  
            - บริษัท จํากัด  
            - บริษัทมหาชน จํากัด  
             - หางหุนสวนจํากัด  
                  - หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  
 

       2.2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ซึ่งมีหนาที่เสีย
ภาษีเงนิไดนิติบุคคลในประเทศไทย ก็ตอเมื่อเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  
 

                    - บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น เขามากระทํากิจการในประเทศ
ไทย (มาตรา 66 วรรคแรก แหงประมวลรัษฎากร)  
 

            - บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น กระทํากิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้ง
ในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร)  
 

            - บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น กระทํากิจการอื่นๆรวมท้ังใน
ประเทศไทยและกิจการที่กระทํานั้นเปนกิจการขนสงระหวางประเทศ (มาตรา 67 แหงประมวล
รัษฎากร)  
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            - บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น มิไดประกอบกิจการในประเทศ
ไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากหรือในประเทศไทย 
(มาตรา 70) 
             - บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศ
ไทย ตามมาตรา 76 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ไดจําหนายเงินกําไรหรือเงิน
ประเภทอื่นท่ีกันไวจากกําไร หรือถือไดวาเปนเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร) 
 

            - บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น มิไดเขามาทํากิจการในประเทศ
ไทยโดยตรง หากแตมีลูกจางหรือผูทําการแทนหรือผูทําการติดตอ ในการประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ซึ่งเปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ)  
 

                  2.3 กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคา หรือหากําไร โดย  
                 - รัฐบาลตางประเทศ  
                 - องคการของรัฐบาลตางประเทศ  
                 - นิติบุคคลอ่ืนที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  
 

       2.4 กิจการรวมคา (Joint Venture) ไดแก กิจการท่ีดําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือ
หากําไร ระหวางบุคคลดังตอไปนี้คือ  
            - บริษัทกับบริษัท  
            - บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล  
           - หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล  
           - บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา  
           - บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  
           - บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนสามัญ  
           - บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอ่ืน  
 

       2.5 มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล  
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       2.6 นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวลรษัฎากร 
 

 
  รูปที่ 12.3 แสดงอัตราภาษีที่ใชในการคํานวณภาษีและกําหนดระยะเวลายื่นแบบ 
   ที่มา : กรมสรรพากร, 2558 
   
 

  3. ภาษีมูลคา เพิ่ม  (Value Added Tax: VAT) หมายถึง ภาษี ท่ีจัดเ ก็บจากมูลค า 
ของสินคาหรือบริการ ที่เพ่ิมขึ้นในแตละขั้นตอนของการผลิตและการจําหนายสินคาหรือบริการนั้น ๆ 
โดยผูประกอบกิจการเปนผูมีหนาที่เก็บจากลูกคา และนําภาษีมูลคาเพ่ิมไปชําระใหแกกรมสรรพากร 
 

      มูลคาเพิ่ม หมายถึง มูลคาของสวนที่เพ่ิมในแตละขั้นตอนการผลิตและการจําหนายสินคา
หรือบริการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มูลคาเพิ่มก็คือคาของผลตางระหวางราคาของสินคาหรือ
บริการท่ีผลิตหรือจําหนายกับราคาของสินคาหรือบริการ ท่ีซื้อมาเ พ่ือใชในการผลิตหรือใน  
การจําหนายสินคาหรือบริการ ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มอาจแบงตามประเภทของกิจการไดเปน 3 
กลุมใหญๆ ดังนี ้
 

       3.1 ผูประกอบกิจการ ซึ่งมีองคประกอบคือเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช นิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ และประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักร (ไมวาจะไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลวหรือไม) ผูประกอบกิจการดังกลาวจะจัดเก็บ
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ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูบริโภคซึ่งเปนลูกคา แลวนําภาษีท่ีจัดเก็บเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมขึ้นไปชําระใหแก
รัฐบาล 
 

       3.2 ผูนําเขาสินคาจากตางประเทศ ไมวาจะนําเขาเพ่ือวัตถุประสงคใดก็ตาม จะตองเปน 
ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมข้ึนไปชําระใหแกรัฐบาล 
 

       3.3 ผูที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มเปนกรณีพิเศษ เชน ตัวแทนของ 
ผูประกอบกิจการนอกราชอาณาจักร ผูรับโอนสินคาหรือผูโอนสิทธิในบริการจากผูไดรับสิทธิเรียก
ภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 0 ผูจายคาบริการที่ใหบริการจากตางประเทศ ผูควบเขากันและ 
ผูประกอบกิจการใหมกรณีท่ีมีการควบเขากันผูโอนและผูรับโอนกรณีโอนกิจการ เปนตน 
 

       3.4 ผูที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม คือ ผูอยูนอกระบบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม 
เมื่อ ขายสินคาหรือบริการไมตองเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อ และไมตองยื่นแบบแสดงรายการ
เพ่ือเสียภาษี แตเมื่อซื้อสินคาหรือวัตถุดิบ รวมทั้งสินคาประเภททุนมาใชในการประกอบกิจการจาก 
ผูประกอบกิจการที่ไดจดทะเบียนอยูในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมใหผูไดรับการจด
ทะเบียน และผูซื้อไมมีสิทธิเรียกคืนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งเทากับวาผู ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตองรับภาระภาษีมูลคาเพ่ิมในสวนนี้  การประกอบกิจการประเภทตาง ๆ ที่ ไดรับการยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมมาตรา 81 มีดังตอไปนี้ 
 

            3.4.1 การขายสินคาหรือบริการในราชอาณาจักรที่มีรายรับไมเกิน 1,200,000 บาท
ตอป 
   3.4.2 การขายพืชผลทางการเกษตร 
   3.4.3 การขายสัตวทั้งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
   3.4.4 การขายสินคาท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร ไดแก ปุย ปลาปน อาหารสัตว ยา 
หรือเคมีภัณฑทุกชนิดที่ใชสําหรับการเกษตรเพื่อบํารุงรักษา ปองกัน ทําลาย หรือกําจัดศัตรูของพืช
และสัตว 
   3.4.5 การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร ตําราเรียน และหนังสือตาง ๆ ทุกชนิด รวมทั้ง
เทปประกอบตําราเรียน 
   3.4.6 การนําเขาซึ่งสินคาตามขอ 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 
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   3.4.7 การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร 
   3.4.8 การใหบริการขนสงระหวางประเทศเฉพาะทางบก 
   3.4.9 การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน 
   3.4.10 การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน 
   3.4.11การใหบริการท่ีเปนงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขานาฏศิลปและสาขา 
ดุริยางคศลิปและคีตศลิป 
   คําวา “นาฏศิลป”หมายถึง การแสดงศิลปะการรายรําประเภทตาง ๆ ไดแก การ
แสดงพ้ืนเมือง ระบํา ละคร และโขน 
   คําวา “ดุริยางคศิลปและคีตศิลป” หมายถึง เฉพาะการแสดงดนตรีไทย หรือ             
การขับรองเพลงไทยประกอบดนตรีไทย 
   3.4.12 การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว 
   3.4.13 การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน 
   3.4.14 การใหบริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวาความ หรือ                
การประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มี
กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น 
   3.4.15 การใหบริการวิจัยหรือการใหบริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 
   3.4.16 การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 
   3.4.17 การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ 
   3.4.18 การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย 
   3.4.19 การใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน 
   3.4.20 การขายสินคาหรือใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสงรายรับทั้งสิ้น
ใหแก รัฐ โดยไมหักรายจาย 
   3.4.21 การขายสินคาหรือใหบริการเพ่ือประโยชนแกการศาสนาหรือการสาธารณ
กุศลภายในประเทศ ซึ่งไมนําผลกําไรไปจายในทางอ่ืน 
   3.4.22 การขายยาสูบของผูประกอบกิจการท่ีมิใชโรงงานยาสูบ 
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   3.4.23 การขายสลากกินแบงของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาล และสลากบํารุง        
กาชาดไทย 
   3.4.24 การขายแสตมปไปรษณีย แสตมปอากร หรือแสตมปอ่ืนของรัฐบาล องคกร
ของรัฐบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้เฉพาะท่ียังไมไดใชในราคาที่ไมเกินมูลคาที่ 
ตราไว 
   3.4.25 การใหบริการสีขาว 
   3.4.26 การขนสงระหวางประเทศโดยผูประกอบกิจการที่เปนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตาม
กฎ หมายตางประเทศ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศนั้นยกเวนภาษีทางออมใหแกผูประกอบกิจการที่
เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามหลักปฏิบัต ิ
   3.4.27 การนําเขาสินคาที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาบางประเภท 
   สําหรับผูที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามขอ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, และ 3.5  
จะขอเลือกจดทะเบียนเปนผูเสียภาษีมูลคาเพ่ิมได 
 

 
 

  รูปที่ 12.4 แสดงวงจรภาษีและการคํานวณภาษีมลูคาเพ่ิม 
   ที่มา : กรมสรรพากร, 2558 
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รูปแบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ตองเสยีภาษี  
 
  รูปแบบของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
จะตองดําเนินการยื่นแบบเสียภาษี  (กรมสรรพากร, 2558)  มีรูปแบบดังนี้  
 

  1. เ ว็บไซตแสดงรูป และราคาสินคา  (Catalog Website) หมายถึ ง เว็บ ไซตที่
ผูประกอบการจัดทําข้ึนมาเพ่ือทําหนาที่เปนหองแสดงสินคา รายการราคาสินคา ประชาสัมพันธ
รายการสินคาโปรโมชั่น ณ ชวงเวลานั้น ทั้งนี้อาจเนนไปทางโฆษณาสินคาตัวใหมๆ แตไมไดมีการซื้อ
ขาย สินคาออนไลนแตอยางใด หากผูซื้อสินคาสนใจจะซื้อสินคาจะตองโทรศัพทเพ่ือสั่งสินคา สวน
การชําระราคาคาสินคา จะเกิดข้ึนทันทีที่รับมอบสินคาจากพนักงานสงสินคา ขอสังเกต เว็บไซต
ประเภทนี้จะไมมีระบบ ไมมีตะกราในการซื้อขาย แตจะมีเพียงรูปภาพ หรือรายการสินคาพรอมราคา
เทานั้น 
 

  2. เว็บไซตเพื่อการขายสินคา (e-Shopping) หมายถึง เว็บไซตที่ผูประกอบการสรางข้ึน
เพ่ือเปนตัวแทนของกิจการ สวนใหญจะใชชื่อกิจการเปนชื่อเว็บไซตโดยไมมีคําอื่นตอทาย  
กิจการจะสรางกิจกรรมบนเว็บไซตแบบเต็มรูปแบบ โดยจะมีกิจกรรมตางๆ มีการเคลื่อนไหวปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงเว็บไซตใหทันสมัยตลอดเวลา มีผูเขาชมเปนจํานวนมาก ในสวนของการขายสินคา จะมี
ระบบการรับชําระ คาสินคา มีตะกราใหเลือกสินคา มีระบบการตรวจสอบการสงของ มีระบบตางๆ 
อีกมากมาย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคา 
 

  3.  การขายสินค าบนชุมชนเว็บบอรด โดยผู ขายไม มี เว็บไซต เปนของตนเอง 
(Community Web) หมายถึง ชุมชนเว็บบอรดซึ่งเปนที่รวมตัวของคนท่ีมีความสนใจคลาย ๆ  
กัน โดยทางเว็บไซตไดจัดทําเว็บบอรดแลวอนุญาตให สมาชิกนําสินคาตาง ๆ มาโพสตขายไดดวย  
ซึ่งปจจุบันจะมีเว็บไซตแบบนี้อยูเปนจํานวนมาก เชน เว็บสําหรับคนชอบมือถือ กลองถายรูป อุปกรณ
คอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งการทําเว็บไซตใหมีสินคาตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย จะชวยให
การขายสินคาไดงาย และรวดเร็วข้ึน  
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  การขายสินคาบนเว็บบอรดของ Community Web เปนการซื้อขายที่ผูซื้อ สวนใหญ 
จะติดตอกันทางโทรศัพทหรือ e-mail ที่ใหไวบนเว็บบอรด แลวคุยกันนอกรอบเพื่อตกลงเรื่องราคา  
ซึ่งมักจะใชการชําระราคาคาสินคาดวยวิธีการโอนเงนิผานบัญชีธนาคาร และรับสินคาทางไปรษณีย  
 

  4. เว็บไซตเพื่อการประมูลขายสินคา (electronic Auction : e-Auction) หรือที่
เรียกวา online auction, e-bidding, online bidding หรือ การประมูลออนไลน คือการประมูล
สินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ทําใหผูซื้อและผูขายเห็นความเคลื่อนไหวของราคาขณะประมูล  
ในแบบเรียลไทม (real time) โดยไมมีขอจํากัดเรื่องของเวลา และสถานที่เขามาเก่ียวของ  
 

   5. เว็บไซตหางสรรพสินคาออนไลน (e-Market Place) หรือ Shopping Mall หมายถึง 
หางสรรพสินคาออนไลน ทําหนาที่เหมือนหางสรรพสินคาปกติโดยทั่วไป คือ แบงเนื้อที่ในเว็บไซต
ออกเปนขนาดเล็กๆ อาจจะจัดเปนหมวดหมู โซนตางๆ เพื่อใหผูประกอบการที่สนใจมาเชาหนาราน
เพ่ือประกอบธุรกิจโดย e-Market Place จะมีระบบจัดการเว็บไซตรานคาไวบริการผูประกอบการ 
เชน ระบบตะกราสั่งซื้อสินคา ระบบรับชําระเงิน ระบบการตรวจเช็คสต็อก ระบบชวยรานคา
ประชาสัมพันธสินคา ระบบเว็บบอรด เปนตน 
 

   6. เว็บไซตแหลงซื้อขายภาพถายดิจิตอล (Stock Photo) หมายถึง ที่ เก็บรวบรวม
ภาพถายไวดวยกัน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือขายภาพถายนั้น การขายภาพถาย เปนเพียงคุณยินยอม 
หรืออนุญาตใหผูซื้อใชภาพถายของคุณเทานั้น โดยคุณไมไดขายขาดสิทธิ์ในภาพถายดังกลาว ดังนั้น 
ภาพถายยังคงเปนลิขสิทธิ์ของคุณ อยูอยางสมบูรณเชนเดิม ซึ่งทําใหคุณสามารถ นําภาพถายเดียวกัน
นี้ไปขายซ้ําแลวซ้ําอีกจะก่ีเว็บไซตก็ได สวนภาพถายที่ซื้อมานั้น ผูซื้อสามารถ นําไปใชในการพิมพ
หนังสือ การพิมพเอกสารในโอกาสพิเศษ นิตยสาร บริษัทโฆษณา การสรางภาพยนตร นักออกแบบ
เว็บไซต ศิลปนดานภาพ บริษัทรับตกแตงภายใน และดานอื่นๆ ตามตองการ ปจจุบัน Stock Photo 
ไมไดรับเฉพาะภาพถายเทานั้น ยังรับภาพ จากนักออกแบบผูสรางสรรคภาพ จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร เชน โปรแกรม Illustrator, Photoshop อีกดวย  
 

   7. การรับโฆษณาจากเว็บไซตกูเกิล (Google AdSense) หมายถึง โปรแกรมการโฆษณา
สินคาที่ทาง Google เปดโอกาสใหกับ ผูที่มีเว็บไซตสามารถ สรางรายไดดวยการ นําโฆษณาของ 
Google มาใสไวท่ีเว็บไซต โดยรายได จะเกิดจากการมีผูอ่ืนมาเยี่ยมชม และการคลิกโฆษณานั้น ซึ่ง
โฆษณาตางๆ ของ Google จะเปนโฆษณาที่มีเนื้อหาสอดคลอง กับเนื้อหา 
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   8. การทําใหผลการคนหาบนกู เกิลติดลําดับแรกๆ (SEO หรือ Search Engine 
Optimization) หมายถึง การทําใหผลการคนหาจาก Google แสดงขอมูลเว็บไซตติดอันดับตนๆ 
ของผลการคนหาปกติ (Natural Search) นักคอมพิวเตอรสามารถทําไดดวยการปรับเว็บไซตให
เปนไปตามหลักเกณฑการใหคะแนนของ Google หรือที่เรียกวา PageRank เชน เว็บไซตที่เปดมา
เปนระยะเวลานาน ผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตจํานวนมาก บทความบนเว็บไซตมีการปรับปรุงใหทันสมัย
อยูเสมอ ไมมีขอความท่ีคัดลอกจากเว็บไซตอ่ืน เปนตน โดยเว็บไซตที่มี PageRank สูงก็จะไดอยูใน
อันดับตนๆ ของผลการคนหาปกติ ผูประกอบการที่ตองการใหผลการคนหาของ Search engine 
ปรากฏบนหนาแรกของการคนหาซึ่งจะไมเก่ียวของกับ Google AdWords / Google AdSense การ
โฆษณาแบบนี้ผูประกอบการตองวาจางนักคอมพิวเตอรที่มีความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 
 

   9. เว็บไซตนายหนาการขายสินคาและบริการ (Affiliate Marketing) หมายถึง ธุรกิจที่
ใชระบบการขาย และชําระเงินของผูขาย โดยผูประกอบการจะชักชวนใหซื้อสินคาดวยการโฆษณา
ขอมูลสินคาผานเว็บไซตของตนเองแลว ผูซื้อทําการคลิกผาน Banner หรือ Link ID เพ่ือเขาไปซื้อ
สินคา/บริการ จากเว็บไซตนั้นๆ จึงและจะไดรับผลตอบแทนคาธรรมเนียมภายหลังการขายประสบ
ผลสําเร็จ 
 

                    ผูประกอบการในการทํา Affiliate Marketing 
 

                    9.1 บริษัทหรือเว็บไซตที่ตองการทําการโฆษณาสินคา/บริการของตนเอง 
 

                    9.2 Affiliate Network หรือ Affiliate Program Providers หมายถึง เว็บไซต 
ที่ทําหนาท่ีเปนศูนยรวมของบริษัทหรือเว็บไซตตางๆ ที่ตองการทําการโฆษณาสินคา/บริการของตน
บนอินเทอรเน็ต โดยผูเปน Affiliate Network มีหนาที่เก็บขอมูลและดูแลระบบจายเงินคาตอบแทน
ใหกับตัวแทนโฆษณา 
 

                    9.3 Affiliate หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนตัวแทนโฆษณาสินคา/บริการใหกับเว็บไซต
ตางๆ 
  10. การเลนเกมผานระบบเครือขายออนไลน  (Game Online) หมายถึง การเลนเกม
ผานระบบเครือขายออนไลน โดยผูเลนเกมออนไลนจะตองติดตั้งโปรแกรมClient เพ่ือเชื่อมโยง  
กับบริษัทผูใหบริการเกมออนไลนซึ่งทําหนาที่เปน Server ทั้งนี้ขอมูลตางๆ ของผูเลนเกมออนไลน 
จะถูกเก็บไวในเครื่อง Server ซึ่งทําใหผูเลนเกมออนไลนสามารถแขงขัน และสนทนา (Chart) กับผู
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เลนรายอ่ืนที่อยูในเกมออนไลนไดทันที ทั้งนี้ผูเลนเกมออนไลน จะตองเสียคาบริการ สําหรับการเลน
เกมออนไลนตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทผูใหบริการกําหนดไว   
 
บทสรุป 
 
  สิ่งท่ีผูประกอบธุรกิจควรตะหนักในการดําเนินธุรกิจ คือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
เนื่องจากเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดีตอผูบริโภค ทําใหเกิดความไววางใจ เกิดการบอกตอ  
และทายที่สุดจะสงผลใหการซื้อซ้ําในสินคาและบริการ ดังนั้นผูประกอบธุรกิจจึงควรศึกษาเพ่ิมเติม
เก่ียวกับขอกฏหมายและภาษีเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือผูประกอบธุรกิจจะไดปฏิบัติตน
ไดอยางเหมาะสมและดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 
              
คําถามทบทวน 
 

  1. จงอธิบายความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 2. จงอธิบายประเภทอาชญากรรมคอมพิวเตอร  
 3. บุคคลใดบางที่สามารถนํามาใชหักรายการลดหยอนภาษี 
 4. ภาษีนิติบุคคล คืออะไร จงอธิบาย 
 5. จงอธิบายรูปแบบการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
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    ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี : 2553 
3. การสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวเมืองคําชะโนด อําเภอบานดุง  
    จังหวัดอุดรธาน ี: 2557 
 

ประวัติดานการศึกษา 
 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง : 2547 
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (การบัญชี) จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี : 
2544 
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