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บทคัดย่อ
ปัจจุบันธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์จากการใช้เทคโนโลยี
การพิมพ์แบบเดิมเป็นการใช้เครื่องพิมพ์ดิจิทัลประกอบกับพฤติกรรมของลูกค้าในการสั่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
เปลี่ยนจากเดิมที่คานึงถึงจานวนในการผลิตขั้นต่าที่คุ้มค่าและการสั่งซื้อกับโรงพิมพ์ที่เคยใช้บริการเป็นหลัก
เป็นการสั่งพิมพ์ เมื่อต้องการใช้งานและลูกค้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบและประเมิน
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้ด้วยราคาที่ต่ากว่า ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของแพลตฟอร์มระบบ
สั่ ง ซื้ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ อนไลน์ “packpack” ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในงานการค้นคว้าอิสระนี้ให้ มีบทบาท
เชื่อมโยงความต้องการระหว่างลูกค้าที่จะทาการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์และโรงพิมพ์ โดยให้ลูกค้าสามารถ
ค้ น หาโรงพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งการได้ ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ การออกแบบ
ในแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตนเองได้ เปรียบเทียบราคาและข้อเสนอ
ของโรงพิมพ์ต่าง ๆ ได้ ตกลงสั่งพิมพ์กับโรงพิมพ์ที่ต้องการและชาระเงินผ่านแพลตฟอร์มได้ ซึ่งจะเป็น
ช่องทางในการเพิ่มรายได้และลูกค้าให้กับโรงพิมพ์
ในการวิเคราะห์และออกแบบแพลตฟอร์มระบบสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ ผู้พัฒนาใช้
UML (Unified Modeling Language) เพื่อทาตัวแบบระบบ ส่วนการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งทางาน
ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
ใช้ MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และใช้ภ าษา HTML, Javascript และ PHP ร่ว มกับ
ชุดคาสั่งใน Jquery Library และ Fabric Library ในการเขียนโปรแกรม
คาสาคัญ: บรรจุภัณฑ์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, สั่งซื้อบรรจุภัณฑ์, โรงพิมพ์
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ABSTRACT
Nowadays, packaging and printing have changed from traditional printing
to digital printing, along with the change of customer behaviors on using packing
service. Customers have become more price- sensitive and concerned less about
trustable business relationships. Therefore, it is a golden opportunity for an online
platform called “packpack” which was developed through this special study in order
to connect the customers who need to order packaging to the printing houses. On this
platform, customers can search for printing houses according to their needs, customize
packaging using the design tools, compare their prices and offers from printing houses,
order packaging and make an online payment. For printing houses, the platform allows
them to obtain new customers and generate more revenue.
UML (Unified Modeling Language) was used to identify scope and describe
functions of the platform. HTML, JavaScript, PHP, Jquery and Fabric Library were used
to develop the online platform. Apache was used as a web server and MySQL was
used as a database management system.
Keyword: packaging, packaging design, packaging order, printing houses.
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