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บทคัดย่อ 

 โครงงานการพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น มีจุดประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบซื้อขายเสื้อผ้า

ออนไลน์ เนื่องจากทางร้านมีการขายทางเดียวคือเปิดร้านขายอย่างเดียว ท าให้ไม่สะดวกแก่ลูกค้าที่อยู่

ไกล จึงพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น ระบบได้ออกแบบโดย 

WordPress,Appserv กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่กลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษา ระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น แบบสอบถามความพึงพอในใน

ระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น มี
ส่วนประกอบในการใช้งาน 3 ส่วน คือ ส่วนของลูกค้าทั่วไป สมาชิกและส่วนของผู้แลระบบ 2) ผลการ
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น ด้าน
การออกแบบและการรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านคุณภาพของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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Abstract 

Project development clothes online. A case study of Eid Fashion The aim is to develop 
online clothing trading systems. And to assess satisfaction, system usage clothes online. 
Because the shop has one-way sales, it is open for sale only. It is not easy to reach 
customers. The clothes online trading system A case study of Eid Fashion. The system 
was designed by WordPress, Appserv. The sample includes 100 people and customers. 
The instruments used in the study Clothing online trading system A case study of Eid 
Fashion. Query satisfaction in trading clothes online. Data analysis, statistics, averages 
and standard deviations. 

The research found that, Development of clothes online A case study of Eid Fashion. 
There are 3 parts of use: Common customers, members, and system parts. For the 
satisfaction of users on the system's clothing online. A case study of Eid Fashion. Design 
and layout With the average of 4.59, the standard deviation equals 0.56 is at the most 
level. Content Quality With the average of 4.53, the standard deviation equals 0.59 is 
at the most level.Performance With the average of 4.44, the standard deviation equals 
0.63 is at the most level. For the satisfaction of users on the system's clothing online. A 
case study of Eid Fashion Were at the highest level.  

Keywords : Development of clothes online A case study of Eid Fashion 
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 บทที่ 1

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตมากขึ้น สามารถเพ่ิม
ความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
ท าให้เข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และ ช่วยประหยับต้นทุนในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อต่อในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ปัจจุบันสังคมมีความต้องการมาก เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การขาย
ของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บไซต์ส าหรับเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นการสร้างเว็บไซต์ขึ้ นมาเพ่ือน าสินค้าของ
ตนเองมาจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งร้านค้าออนไลน์จะเหมือนกับร้านค้าทั่วไปที่น าสินค้ามา
วางขายแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ท าการซื้อขายทุกขั้นตอนผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สามารถซื้อขาย
ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก เพียงเข้าอินเทอร์ เน็ตก็สามารถเข้าซื้อสินค้าได้ง่ายไม่มี
ปัญหาเรื่องท าเลที่ตั้งของร้านค้า การซื้อขายออนไลน์ หมายถึง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
E-Commerce เป็นการน าธุรกรรมการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดย
ทั้งสองฝ่ายไม่ต้อง พบกัน แต่ใช้การติดต่อขายทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ทุกรูปแบบ
สินค้าทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมงท่ัวโลก เกิดความสะดวกสบาย 

เนื่องจากทางร้านอ๊ีดแฟชั่น ไม่มีเว็บไซต์ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ จึงท าให้ผู้บริโภคต้อง
มาดูสินค้าด้วยตนเองที่หน้าร้านจัดจ าหน่าย ซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควรหากว่าผู้บริโภคต้องการที่
จะซื้อสินค้าจากทางร้านแต่อยู่ห่างจากร้านจัดจ าหน่ายมากหรือเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการเลือกซื้อ
สินค้า ทั้งนี้การที่มีเว็บไซต์ในการซื้อขายสินค้า สามารถซื้อขายสินค้าได้ 24ชั่วโมง จึงขจัดปัญหา
ข้อจ ากัดทางด้านเวลาออกไป สามารถท าให้เราน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาน าเสนอผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบเช่นการน าเสนอสินค้าใหม่ๆมาเสนอขายได้
ตลอดเวลา 

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงได้ท าเว็บไซต์การพัฒนาระบบซื้อขาย เสื้อผ้าออนไลน์ 
กรณีศึกษา ร้านอ๊ีดแฟชั่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์ที่เรา
จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นอีกทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเอง ซึ่งเว็บไซต์นี้จะน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับ เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอี๊ดแฟชั่น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพ่ือพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น 1.2.1
 เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษา1.2.2

ร้านอี๊ดแฟชั่น 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 ผู้ดูแลระบบ 1.3.1
 Login เข้าสู่ระบบ 1.3.1.1
 เพ่ิมข้อมูลสินค้าและรายละเอียด 1.3.1.2
 ลบข้อมูลสินค้า 1.3.1.3
 แก้ไขข้อมูลสินค้า 1.3.1.4
 จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ 1.3.1.5
 จัดการข้อมูลการช าระเงิน 1.3.1.6
 เรียกดูรายงานสินค้า 1.3.1.7

 สมาชิก 1.3.2
 สมัครสมาชิก 1.3.2.1
 Login เข้าสู่ระบบ 1.3.2.2
 ค้นหาข้อมูล/สามารถดูสินค้า 1.3.2.3
 สามารถสั่งซื้อสินค้า/แก้ไขการสั่งซื้อสินค้า 1.3.2.4

 ตรวจสอบการสั่งซื้อ 1.3.2.5

 แจ้งช าระเงิน 1.3.2.6

 ลูกค้าท่ัวไป 1.3.3
 สมัครสมาชิก 1.3.3.1
 ค้นหาข้อมูล/เรียกดูสินค้า 1.3.3.2
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1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
เดือน  พ.ศ. 2562 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. น าเสนอหัวข้อ                     
2. รวบรวมข้อมูล                     
3. วิเคราะห์
ออกแบบระบบ 

                    

4. พัฒนาระบบ                     
5. ทดสอบระบบ
และแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

                    

6. จัดท าคู่มือ                     

7. น าเสนอผลงาน                     
 
 

1.5 เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

 ฮาร์ดแวร์ 1.5.1
- Acer aspire e15 AMD Quad-Core Process FX-9800P 
- 8 GB DDR4 Memory 
- 1000 GB HDD 

 ซอฟต์แวร์ 1.5.2
- Wordpress 
- Appserv 

 ภาษาท่ีใช้พัฒนา 1.5.3
- PHP 
- HTML 
- CSS 
- MySQL 
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1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 

 ได้ระบบซื้อขาย เสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น 1.6.1
 ได้ทราบความพึงพอใจการใช้งานระบบซื้อขาย เสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน1.6.2

อ๊ีดแฟชั่น 
 

1.7 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาระบบ คือ การสร้างระบบงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมให้สามารถ
ท างานได้ตรงตามความต้องการหรือดีกว่าเดิม 

การซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ คือ การท าการซื้อขายเสื้อผ้าแบบใช้เทคโนโลยีโดยใช้
อินเทอร์เน็ตเข 

ร้านอี๊ดแฟชั่น คือ ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นมีหลายแบรนด์ เช่น Domo, Marvel, Jacket 

Overdose และอ่ืนๆ อีกมากมาย ตั้งอยู่ที่ 298 บ้านพรมนิมิต หมู่ 22 ซอย 3 ต าบลชุมเห็ด อ าเภอ

เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000



 
  

 บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น คณะผู้จัดท าได้รวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวทางและทฤษฎีเกี่ยวกับ E-Commerce 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาระบบ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเว็บไซต์ 
2.4 ภาษาท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4.1  ภาษา PHP 
2.4.2  ภาษา MySQL 
2.4.3  ภาษา CSS 
2.4.4  ภาษา HTML 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวทางและทฤษฎีเกี่ยวกับ E-Commerce 

E-Commerce มีชื่อท่ีแปลเป็นภาษาไทยว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” E-commerce เป็น
การท าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อ
ขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือ
แม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธ์ภาพขององค์กร 

ถ้าจะกล่าวสั้นๆ ก็คือการท าการค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง โดยค าว่า สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับเทคโนโลยีพ้ืนฐาน อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ ไป
จนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนกว่านี้ แต่ว่าสื่อในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมและมีความแพร่หลายในการ
ใช้งานคืออินเทอร์เน็ตและมีการน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการท าการค้ามาก จนท าให้เมื่อพูดถึงเรื่อง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าคือการท าการค้าผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการส าหรับการตลาดออนไลน์
ของสินค้าและบริการซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information) ค าสั่งซื้อ (Order) 
ใบก ากับสินค้า (Invoice) กระบวนการช าระเงิน (payment processes) และการบริการลูกค้า 
(costumer service) หรือหมายถึงการด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและ
บริการผ่านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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นภดล กมลวิลาศเสถียร (2545) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การพาณิชย์ที่ใช้การสื่อสาร ผ่าน
ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการต่างๆเป็นเสมือนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลธุรกิจด้วย 

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการค้าขายผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเป็นวิถีทางการด ารงชีวิตของทุกคน  

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปความหมายของอีคอมเมิร์ซได้ว่าเป็นกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจการค้าและบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวคิดของอีคอมเมิร์ซ 2.1.1
แนวคิดของอีคอมเมิร์ซ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักๆ คือ 

 Customer Relationship Management (CRM)การบริหารความสัมพันธ์2.1.1.1
ของลูกค้าเพราะลูกค้าคือส่วนส าคัญที่สุดและเป็นส่วนที่เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจ บริษัทไม่
สามารถที่จะพัฒนาได้ถ้าขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้า เพราะฉะนั้นการปรับปรุงการโต้ตอบระหว่าง
ลูกค้ากับกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ ที่เป็นกระบวนการย่อยซึ่งจะส่งผลต่อลูกค้าโดยรวม 

 Supply Chain Management (SCM) เป็นแนวคิดการผสานกลไกทาง2.1.1.2
ธุรกิจทั้งหมด ตั้งแต่การน าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระท่ังส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ช่วยให้บริษัท
สร้างระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร สินค้า และการบริการ ให้มีความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยระบบงานภายในและภายนอกบริษัท 

 Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นการวางแผนบริหารทรัพยากร2.1.1.3
ภายในองค์กร โดยการมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงระบบการด าเนินงานและการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
เพ่ือให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการผสานกลยุทธ์ทางธุรกิจ เทคโนโลยี และ
บุคลากรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
ข้อดีและข้อเสียของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) 2.1.2
การค้าขายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิถีทางการด ารงชีวิต

ของทุกคน อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิธีการศึกษาหาความรู้ อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิธีการท ามาค้าขาย 
อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขสนุกสนาน อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่ง 
ทุกอย่างจะรวมกันเข้ามาหาอินเทอร์เน็ต กล่าวกันว่าในปัจจุบันนี้ถ้าบริษัทห้างร้านใดไม่มีหน้า 
โฮมเพจในอินเทอร์เน็ตบริษัทห้างร้านนั้นก็ไม่มีตัวตน นั่นคือไม่มีใครรู้จัก เมื่อไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครท า
มาค้าขายด้วย แล้วถ้าไม่มีใครทามาค้าขายด้วยก็อยู่ไม่ได้ต้องล้มหายตายจากไป ว่ากันว่าอินเทอร์เน็ต
คือแหล่งข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้า ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายผู้ผลิต ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการที่จะซื้อ
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สินค้ากันมากขึ้น เช่นการเข้าไปเลือกซื้อจากในเว็บไซต์ มีการเข้าไปเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนที่จะ
ซื้อ หากจะกล่าวว่า“ข่าวสาร”คืออ านาจ ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคก็ได้รับการติดอาวุธอย่างใหม่ที่มีอ านาจ
มากพอที่จะต่อรองกับผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายสินค้าได้ผลดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ในการท าอีคอมเมิร์ซนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเว็บเพจหรือ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า แต่อีคอมเมิร์ซยังมีความหมายรวมไป ถึงการต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือลดค่าใช้จ่ายลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และยั งช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าของกับผู้บริโภค และ
ผู้ค้าส่ง 

 ประวัติวิวัฒนาการอีคอมเมิร์ซ 2.1.3
ประวัติวิวัฒนาการอีคอมเมิร์ซ การค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นเริ่มขึ้นบนโลกครั้งแรกเมื่อปี 

พ.ศ. 2513 ซึ่งได้มีการเริ่มใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเอฟที (EFT=Electronic Fund 
Transfer) แต่ในขณะนั้นมีเพียง บริษัทขนาดใหญ่และสถาบันการเงินเท่านั้นที่ใช้งานระบบโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาอีกไม่นานก็เกิดระบบการส่งเ อกสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีดีไอ  
(EDI = Electronic Data Interchange) ซึ่งสามารถช่วยขยายการส่งข้อมูลจากเดิมที่เป็นข้อมูลทาง
การเงินอย่างเดียวเป็นการส่งข้อมูลแบบอื่นเพ่ิมข้ึน เช่น การส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ผลิต 
หรือผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีกเป็นต้น หลังจากนั้นก็มีระบบสื่อสารรวมถึงโปรแกรมอ่ืนๆ เกิดขึ้นมากมาย
ตั้งแต่ระบบที่ใช้ในการ ซ้ือขายหุ้นจนไปถึงระบบที่ช่วยในการส ารองที่พัก ซึ่งเรียกได้ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่
ยุคของการสื่อสาร และเมื่อยุคของอินเทอร์เน็ตจนมาถึงเมื่อประมาณปี พ.ศ.2533 จ านวนของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตก็เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วการค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เกิดขึ้นเหตุผลที่ท าให้ระบบการค้า
อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็วคือโปรแกรมสนับสนุนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
มากมาย รวมถึงระบบเครือข่ายด้วย พอมาถึงประมาณปี พ.ศ. 2537–2542 ก็ถือได้ว่าระบบการค้า
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซก็เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างมากและรวดเร็ว ซึ่งวัดได้จาก
การที่มีบริษัทต่างๆ ในอเมริกาได้ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในระบบอีคอมเมิร์ซอย่างมากมาย 

 ขั้นตอนการท าอีคอมเมิร์ซ 2.1.4
อีคอมเมิร์ซ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ประกอบการจัดตั้งร้านค้าหรือทาหน้าโฆษณาที่เรียกว่าโฮมเพจหรือเว็บ เพ็จบน
อินเทอร์เน็ต 

2) ผู้ซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในอินเทอร์เน็ต 
3) ผู้ซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดจากผู้ขาย เช่น ของดีจริงหรือไม่ ส่งได้รวดเร็ว

เท่าใด มีส่วนลดหรือไม่ เป็นต้น 
4) ผู้ซื้อสั่งสินค้าและระบุวิธีจ่ายเงิน เช่น โดยผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น 
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5) ธนาคารตรวจสอบว่าผู้ซื้อมีเครดิตดีพอหรือไม่และแจ้งให้ผู้ขายทราบ 
6) ผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ 
7) ผู้ซื้ออาจจะใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อขอบริการหลังการขายจากผู้ขาย 
 ความปลอดภัยกับ E-Commerce 2.1.5

ระบบความปลอดภัยนับเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุด และมีเทคโนโลยีความปลอดภัยคือ 
Public Key ซึ่งมีองค์กรรับรองความถูกต้องเรียกว่า CA (Certification Authority) ระบบนี้ใช้หลัก 
คณิตศาสตร์ค านวณรหัสคุมข้อความจากผู้ส่งและผู้รับอย่างเฉพาะเจาะจงได้จึงสามารถพิสูจน์ตัวตน  
ของผู้รับผู้ส่ง (Authentication) รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องไม่ 
คลาดเคลื่อนของข้อมูล (Integrity) และผู้ส่งปฏิเสธความเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ได้ (Non-repudiation) 
เรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการมีกฎหมาย 
รองรับการทาธุรกรรมบนเครือข่าย ประเทศในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย  
รับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายรองรับการทาธุรกิจดังกล่าว ส าหรับในประเทศ 
ไทยก็เร่งจัดการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบับ โดยกฎหมาย 2 ฉบับแรกที่จะออกใช้ได้ 
ก่อนคือกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ข้อดีข้อเสียของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  2.1.6
 ข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  2.1.6.1

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการค้าที่น่าสนใจมาก เพราะ
นับวันก็ยิ่งมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้การค้าทางอินเทอร์เน็ตขยายตัวได้ 
อย่าง รวดเร็วและการท าธุรกิจบนเว็บไซต์นั้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากมายหลาย  
ประการได้แก ่

1) ท าการค้าได้ตลอด 24 ชั่งโมงและขายสินค้าได้ทั่วโลก นักท่องอินเทอร์เน็ตจากทั่ว
ทุก มุมโลกสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาผู้ขายสามารถน าเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์  
และบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยคาสั่งซื้ออาจเกิดข้ึนตลอด 24 ชั่วโมงและมาจากที่ต่างๆกัน  

2) ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอและประหยัดค่าใช้จ่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ 
ที่ส าคัญมากอีกประการหนึ่งคือสามารถเสนอข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าได้ทันทีซึ่งช่วยประหยัด  
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารและประหยัดเวลาในการประชาสัมพันธ์ 

3) ท างานแทนพนักงานขาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นั้น สามารถท างานแทนพนักงานขายของคุณได้โดยสามารถท าการค้าในรูปแบบอัตโนมัติและด าเนิน 
การได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาเนินการทางธุรกิจภายในองค์กรนั้นๆ 
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4) แทนหน้าร้าน หรือบูทแสดงสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงสินค้าที่มี
อยู่ ให้กับลูกค้าทั่วโลกได้มองเห็นสินค้าของคุณ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งหน้าร้าน หรือในการ 
เดินทางออกไปในบูทแสดงสินค้าในที่ต่างๆ 

5) เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ช่วย ในการท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การแสดงสินค้าโดยผู้ชมสามารถดูสินค้าไ ด้ 
180 องศา หรือลูกค้าสามารถอ่านหัวข้อของหนังสือที่ต้องการซื้อก่อนได้  

6) ง่ายต่อการช าระเงิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถช าระเงินได้อย่างสะดวก 
สบายโดย วิธีการตัดผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติ  

7) เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ในโลกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทขนาดเล็กสามารถ 
มีโอกาสทางธุรกิจเทียบได้กับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เป็นต้นว่าชื่อ 
URL ของบริษัทควรจะจ าง่าย การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ การ
สั่งซื้อและการช าระเงินมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเป็นต้น  

8) สร้างความประทับใจและพึงพอใจได้มากกว่า ปัจจุบันมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง 
อินเทอร์เน็ตทาได้อย่างง่ายดาย สินค้าและบริการมีให้เลือกมากมายท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการ 
เดินทาง และเสียเวลาไปกับการค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ 
ต้องการได้อย่างรวดเร็วที่สุด เช่น ถ้าลูกค้าต้องการซื้อของตกแต่งบ้านจากเว็บไซต์ bangpa-in.com 
ลูกค้าสามารถจะค้นหาสินค้าจากประเภทของสินค้า หรือค้นหาตามรูปแบบที่ต้องการได้ ในกรณีที่  
ลูกค้าสั่งสินค้าและได้ให้รายละเอียดส่วนตัวไว้ร้านค้าสามารถบันทึก รายละเอียดของลูกค้าไว้ใน 
ฐานข้อมูลของเราเพ่ือความสะดวกของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป (Member System)  

9) รู้และแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการหลังการ
ขาย ได้เช่นกัน โดยใช้ประโยชน์จากอีเมล์ในการติดต่อลูกค้าการสร้างแบบสอบถามลูกค้าเพ่ือสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการทาให้ร้านค้าสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาแก้ปัญหาและตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและทันท่วงที 

 ข้อเสียของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  2.1.6.2
1) ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
2) ประเทศของผู้ซื้อและผู้ขายจาเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) การด าเนินการด้านภาษีต้องชัดเจน  
4) ผู้ซื้อและผู้ขายจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาระบบ 

เป็นการสร้างระบบงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถท างานเพ่ือ
แก้ปัญหาการด าเนินงานทางธุรกิจได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยอาจน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือประมวลผลเรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและจัดท าให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 

สแตร์ (Stair) กล่าวถึง การพัฒนาระบบตามที่สามารถใช้ด าเนินการเป็นแนวทางในการ
พัฒนามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาระบบ (System Investigation)  
เป็นขั้นตอนแรกในการขยายข้อมูลที่จะบอกถึงสาเหตุ และโอกาสเกี่ยวกับระบบ

การท างานของผู้ใช้หลังจากนั้นก็มีการค้นหาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรมีโอกาสที่จะแก้ไขได้
หรือไม่ ซึ่งปัญหาที่พบเป็นผลส่งมาจากระบบข้อมูลที่เป็นปัญหาที่หน่วยงานได้พบทั้งสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาและสาเหตุแล้วน าเสนอปัญหาที่ได้พบเห็นเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  
เป็นขั้นตอนการศึกษาของระบบข้อมูลที่เป็นปัญหา ความเข้าใจสภาพทั่วไปที่เกิดขึ้น

ในขั้นตอนที่ 1 คือ การค้นหาระบบแล้วน าสาเหตุของปัญหานั้น ๆ มาพิจารณาหาทางเลือกและ
วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาค าตอบในปัญหาที่พบ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยการ
ด าเนินการวิเคราะห์นั้นมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ คือประชุมผู้ร่วมวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่มี
ความหมายเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการแล้วรายงานผลวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (System Design)  
ขั้นตอนนี้จะเป็นการวางจุดม่งหมายของระบบการออกแบบเพ่ือเลือกและวางแผน

ความต้องการที่จะส่งผลถึงการแก้ปัญหาในข้ันตอนการวิเคราะห์ปัญหาและรูปแบบการออกแบบ เป็น
เหตุผลของระบบที่สร้างขึ้นเพ่ือบอกว่าระบบการออกแบบจะด าเนินการท าอะไร และผลที่จะเกิดขึ้น
เป็นอย่างไร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อผลลัพธ์ของระบบที่ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 4 การน าระบบไปใช้ (System Implementation)  
ขั้นตอนนี้เป็นการน าระบบไปใช้ ซึ่งมีระบบมากมายที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบ

เดิมและแทนที่ด้วยระบบใหม่ เพื่อที่จะขยายระบบในการปฏิบัติงานส่วนนี้ ประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การเขียนรหัส การจ้างบุคลากร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมสถานที่ การ
เตรียมข้อมูล การติดตั้ง การทดสอบและการเริ่มต้นการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การบ ารุงดูแลรักษาและทบทวนระบบ (Maintenance and Review)  
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนก าหนดจุดประสงค์ของระบบว่ามีวิธีการบ ารุงรักษาและ

ทบทวนระบบอย่างไร จะมีการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องในสิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้ระบบคงไว้ 
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 วงจรการพัฒนาระบบ 2.2.1
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ 

กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ
และตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่
เลยหรือน าระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนา
ออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis 
Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation 
Phase) ซึ่งโดยในแต่ละ ระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตาม 
Methodology ที่นักวิเคราะห์น ามาใช้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความพร้อมของ
องค์กรในขณะนั้น 

 ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ  2.2.2
ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน  

ท าให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได้ 
ขั้นตอนต่างๆ นั้นมีลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) อันไดแ้ก่ การค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ เลือกแนวทางที่ดีที่สุด และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งาน
ได้ ส าหรับวงจรการพัฒนาระบบในหนังสือเล่มนี้ จะแบ่งเป็น 7 ขัน้ตอน ได้แก่ 

 การค้นหาและเลือกสรร เป็นขั้นตอน ในการค้นหาโครงการพัฒนาระบบที่2.2.2.1
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผลประโยชน์กับบริษัท
มากที่สุด โดยใช้ตารางเมตริกซ์(Matrix Table) เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ไดด้ าเนินการผ่านไปแล้วในเบื้องต้น สามารถสรุปกิจกรรมได้ดังนี้ 

1) ค้นหาโครงการพัฒนาระบบที่เห็นสมควรต่อการได้รับการพัฒนา 
2) จ าแนกและจัดกลุ่มโครงการ 
3) เลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา 
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 การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดท าโครงการ2.2.2.2
ด้วยการจัดตั้งทีมงาน ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน เพ่ือร่วมกันสร้างแนว
ทางเลือกในการน าระบบใหม่มาใช้งาน และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้นจะร่วมกันวางแผนจัดท า
โครงการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และประมาณ
การต้นทุน และก าไรที่จะได้รับจากการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบ เพ่ือน าเสนอต่อผู้จัดการ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติด าเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยในขณะที่น าเสนอ โครงการอยู่นี้ถือเป็นการด าเนินงาน
ในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์ (Interviewing) การ
ออกแบบสอบถาม (Questionnaires) รวมทั้งพิจารณาจากเอกสารการท างาน รายงานและ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทประกอบด้วย สรุปกิจกรรมขั้นตอนที่ 2 ได้ดังนี ้

1) เริ่มต้นโครงการ 
2) เสนอแนวทางเลือกในการน าระบบใหม่มาใช้งาน 

 การวิเคราะห ์(System Analysis) 2.2.2.3
เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดิม ซึ่ง

การที่จะสามารถด าเนินการในขั้นตอนนี้ ได้จะต้องผ่านการอนุมัติในขั้นตอนที่ 2 ใน การน าเสนอ
โครงการหลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผู้ใช้ระบบแล้วน ามาศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการเหล่านั้นด้วย การใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แบบจ าลองขั้นตอนการท างาน
ของระบบ (Process Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) และ
แบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล (Entity 
Relationship Diagram: E-R Diagram) สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 ได้ดังนี้ 

1) ศึกษาข้ันตอนการท างานของระบบเดิม 
2) รวบรวมความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบ 
3) จ าลองแบบความต้องการที่รวบรวมได้ 

 การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)  2.2.2.4
เป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการท างานของระบบตามทางเลือกที่ได้จาก

เลือกไว้จากขั้นตอน การวิเคราะห์ระบบโดยการออกแบบในเชิงตรรกะนี้ยังไม่ได้มีการระบุถึง
คุณลักษณะ ของอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ เพียงแต่ก าหนดถึงลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการ
ท างานของระบบ ลักษณะของการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ซึ่งจะเลือกใช้การ
น าเสนอรูปแบบของรายงาน และลักษณะของจอภาพของระบบจะท าให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการ
ท างานของระบบได้ ชัดเจนขึ้น สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 ได้ดังนี ้
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1) ออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน (Form/Report Design) 
2) ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interfaces Design) 
3) ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Logical 

 การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)  2.2.2.5
เป็นขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะการท างานของ ระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค  

โดยระบุถึงคุณลักษณะของ อุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ เทคโนโลยีโปรแกรมภาษาที่จะน ามาท าการเขียน
โปรแกรม ฐานข้อมูลของการออกแบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับระบบ สิ่งที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบ
ทางกายภาพนี้จะเป็นข้อมูลของการออกแบบ เพ่ือส่งมอบให้กับโปรแกรมเมอร์เพ่ือ ใช้เขียนโปรแกรม
ตามลักษณะการท างานของระบบที่ได้ออกแบบและก าหนดไว้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 ได้ดังนี้ 

1) ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Physical 
2) ออกแบบเว็บไซต์ 

 การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)  2.2.2.6
เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูลเฉพาะ ของการออกแบบมาท าการเขียนโปรแกรม

เพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องท าการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมา และสุดท้ายคือ
การติดตั้งระบบ โดยท าการติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือและจัดเตรียม
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ระบบใหม่สามารถใช้งานได้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 
ได้ดังนี ้

1) เขียนโปรแกรม (Coding) 
2) ทดสอบโปรแกรม (Testing) 
3) ติดตั้งระบบ (Installation) 
4) จัดท าเอกสาร (Documentation) 
5) จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม (Training) 
6) การบริการให้ความช่วยเหลือหลังการติดตั้งระบบ (Support) 

 การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance)  2.2.2.7
                  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) หลังจากระบบใหม่ได้เริ่มด าเนินการ 
ผู้ใช้ระบบจะพบกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และค้นหาวิธีการแก้ไข
ปัญหานั้นเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เองได้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 7 ได้ดังนี ้
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1) เก็บรวบรวมค าร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 
2) วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 
3) ออกแบบการท างานท่ีต้องการปรับปรุง 
4) ปรับปรุง 

 

2.3 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับเว็บไซต์ 

เอเบอร์โซล (Ebersole.2000 : Online) กล่าวว่า เว็บไซต์ หมายถึง สื่อประสมการเชื่อต่อ
และน าเสนอข้อมูลข่าวสาร และแหล่งความบันเทิงต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต โดยปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เว็บไซต์เติบโตอย่างรวดเร็ว ก็คือ ความง่ายในการใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งคนที่ดูแลเนื้อหาของเว็บเองก็คอยน าเสนอบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นด้วย ใน
ความเป็นจริงแล้วองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนของเว็บไซต์อยู่ที่ความเป็นพลวัต และความสามารถใน
การรวมตัวกับคุณสมบัติของสื่ออ่ืน หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งอ่ืนๆได้โดยแต่ละเดือนที่ผ่านได้รับผ่าน
เว็บไซต์ และในปัจจุบันได้มีการน าเว็บไซต์มาใช้เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนอีกที 

พันจันทร์ ธนาวัฒเสถียร,ประชา พฤกษ์ประเสริฐ์ และปิยะ นากบังก์ (2542) กล่าวว่า
เว็บไซต์ (web site) เป็นที่เก็บเว็บเพจ เราต้องใช้บราวเซอร์ดึงข้อมูล โดยบราวเซอร์จะท าการติดต่อ
กับเว็บไซต์นั้นเพ่ือให้มีการโอนย้ายข้อมูลมาแสดงที่เครื่องของเรา ดังตัวอย่างการโอนย้ายเพจจาก
เว็บไซต์ ABCNEWS มาแสดงที่เครื่องของเรา (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเผยแพร่เว็บไซต์ เรียกว่า 
เว็บเซิฟเวอร์ Web server) 

วันชัย แซ่เตีย และสิทธิชัย ประสานวงศ์ (2542) กล่าวว่า เว็บไซต์เป็นเครื่องที่ใช้ในการ
จัดเก็บเว็บเพจแต่ละองค์กรที่จะน าเสนอข้อมูลของตนในรูปของเว็บมักจะมีเว็บไซต์เป้นของตนเอง 
และมักใช้ชื่อองค์กรเป็นชื่อเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจจดจ าได้ง่าย 

 หลักการออกแบบเว็บไซต์ 2.3.1
เว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ใน

ความควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใดและจะไม่
เลือกดูเว็บไซต์ใดได้ตามต้องการ จึงท าให้ผู้ใช้ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการ
ออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดถ้าผู้ใช้เห็นว่าเว็บที่ก าลังดูอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขา หรือไม่เข้าใจว่า
เว็บไซต์นี้จะใช้งานอย่างไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซต์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมาย และยังมีเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวัน ผู้ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ้น และ
สามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้เอง 

เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจ
จาก ผู้ใช้ มากกว่าเว็บไซต์ที่ดูสับสนวุ่นวายมีข้อมูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากนี้ยังใช้เวลาใน
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การ แสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบเว็บไซต์ไม่ดี
ทั้งสิ้น ดังนั้น การออกแบบเว็บไซต์จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างเว็บไซต์ ให้ประทับใจผู้ใช้ ท า
ให้เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซต์เดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากต้องพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีมีประโยชน์แล้วยัง
ต้องค านึงถึงการแข่งขันกับเว็บไซต์อ่ืน ๆ อีกด้วย 

 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพนั้น2.3.1

ต้องค านึงถึง องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง การจ ากัดขององค์ประกอบเสริมให้2.3.1.1
เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก กล่าวคือ ในการสื่อสารเนื้อหากับผู้ใช้นั้น เราต้องเลือกเสนอสิ่ งที่เรา
ต้องการน าเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของ กราฟิก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ต้องเลือกให้
พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความร าคาญต่อผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ได้รับ
การออกแบบที่ดี ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทใหญ่ ๆ อย่างเช่น Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia 
ที่มีการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก 

 ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) ในการออกแบบของเว็บไซต์ต้องค านึงถึง2.3.1.2
ลักษณะขององค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กร การ
เลือกใช้ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมี ผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น 
ถ้าเราต้องออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารแต่เรากลับเลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจท าให้ผู้ใช้คิดว่า
เป็นเว็บไซต์ของสวนสนุกซึ่งส่งผลต่อความ เชื่อถือขององค์กรได้ 

 เนื้อหา(Useful Content) ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในเว็บไซต์และเนื้อหาใน2.3.1.3
เว็บไซต์ต้องสมบูรณ์และได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้พัฒนาต้องเตรียมข้อมูลและ
เนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เนื้อหาที่ส าคัญที่สุดคือเนื้อหาที่ทีมผู้พัฒนานั้นสร้างสรรค์
ขึ้นมาเอง และไม่ไปซ้ ากับเว็บอ่ืน เพราะจะถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาเว็บไซต์ได้เสมอ แต่ถ้าเป็น
เว็บที่ลิงค์ข้อมูลจากเว็บอ่ืน ๆ มาเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ทราบว่า ข้อมูลนั้นมาจากเว็บใด ผู้ใช้ก็ไม่
จ าเป็นต้องกลับมาใช้งานลิงค์เหล่านั้นอีก 

 ระบบเนวิเกชั่น(User-FriendlyNavigation)เป็นส่วนประกอบที่ความส าคัญ 2.3.1.4
ต่อเว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผู้ ใช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ระบบเนวิเกชั่นจึง
เปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชั่นจึงควรให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้สะดวก ถ้ามี
การใช้กราฟิกก็ควรสื่อความหมาย ต าแหน่งของการวางเนวิเกชั่นก็ควรวางให้สม่ าเสมอ เช่น อยู่
ต าแหน่งบนสุดของทุกหน้าเป็นต้น ซึ่งถ้าจะให้ดีเมื่อมีเนวิเกชั่นที่ เป็นกราฟิกก็ควรเพ่ิมระบบเนวิเกชั่น
ที่เป็นตัวอักษรไว้ส่วนล่างด้วย เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิก
บนเว็บเบราเซอร์ 
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 คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลักษณะที่2.3.1.5

น่าสนใจของเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคัญ แต่โดยรวมแล้วก็สามารถสรุปได้ว่า

เว็บไซต์ที่น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิก ควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบ

ขั้นบันไดให้เห็น ชนิดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสีที่ เข้ากันอย่างสวยงาม เป็นต้น 

 ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่างๆ (Compatibility) การใช้งานของ2.3.1.6
เว็บไซต์นั้นไม่ควรมีขอบจ ากัด กล่าวคือ ต้องสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่มี
การบังคับให้ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร์ ควรเป็นเว็บที่แสดง
ผลได้ดีในทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่มี
ผู้ใช้บริการมากและกลุ่มเป้าหมายหลากหลายควรให้ ความส าคัญกับเรื่องนี้ให้มาก 

 ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่า2.3.1.7
เว็บไซต์มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ควรให้ความส าคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก 
ต้องออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ ถ้าเว็บที่จัดท าข้ึนอย่างลวกๆ ไม่มีมาตรฐาน
การออกแบบและระบบการจัดการข้อมูล ถ้ามีปัญหามากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาและท าให้ผู้ใช้หมด
ความเชื่อถือ 

 ความคงที่ของการท างาน (Function Stability) ระบบในการท างานต่างๆ2.3.1.8
ของ เว็บไซต์ควรมีความถูกต้องแน่นอน ซึ่งต้องได้รับการออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ 
ตัวอย่าง เช่น ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถลิงค์ข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะ
เว็บไซต์อ่ืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปัญหาที่เกิดจากลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่งพบได้บ่อยเป็น
ปัญหาที่สร้างความร าคาญกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก 

 การออกแบบเว็บไซต์ ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ 2.3.2
มากมาย เช่น การออกแบบ โครงสร้าง ลักษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนที่
พัฒนาเว็บไซต์ โดยขาดการวางแผนและท างานไม่เป็นระบบ ตัวอย่างเช่น การลงมือออกแบบโดย
การใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ เนื้อหาและรูปแบบก็เป็นไปตามที่นึกข้ึนได้ขณะนั้น และเมื่อเห็นว่าดู
ดีแล้วก็เปิดตัวเลย ท าให้เว็บนั้นมีเป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ยงกับความ
ล้มเหลวค่อนข้างมาก 

 ความล้มเหลวที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ เว็บที่แสดงข้อความว่าอยู่ระหว่างการ2.3.3
ก่อสร้าง (Under Construction หรือ Coming soon) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดี
บางเว็บถือได้ว่าตายไปแล้ว เนื่องจากข้อมูลไม่ทันสมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีล้าสมัย 
ลิงค์ผิดพลาด สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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การออกแบบเว็บไซต์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่านี้ และช่วยลดความเสี่ยงที่ 
จะท าให้เว็บประสบความล้มเหลว การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องอาศัยการออกแบบและจัดระบบข้อมูล 
อย่างเหมาะสม 

กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต์คือการก าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ก าหนดกลุ่ม 
ผู้ใช้ ซึ่งการจะให้ได้มาซึ่งข้อมูล ผู้พัฒนาต้องเรียนรู้ผู้ใช้ หรือจ าลองสถานการณ์ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้ 
เราสามารถออกแบบเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
อย่างแท้จริง 

 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ผู้ออกแบบเว็บไซต์จ าเป็นต้องทราบกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย2.3.4
ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ เพ่ือที่จะได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น
เว็บไซต์ที่มีกลุ่มผู้ใช้หลากหลาย เช่น เซิร์ชเอ็นจิน เว็บท่า และเว็บไดเรกทอรี่ แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่
นั้นจะตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่ส าหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนท่ีหลากหลายได้ในเว็บไซต์เดียว 

 สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจากเว็บ หลังจากที่ได้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์2.3.5
แล้ว ล าดับต่อไปคือการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือดึงดูดผู้ใช้งานให้ได้นานที่สุด ด้วยการสร้างสิ่งที่
น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ใช้โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่ ผู้ใช้คาดหวังจากการเข้าชมเว็บไซต์หนึ่ง ได้แก่ 

- ข้อมูลและการใช้งานที่เป็นประโยชน์ 
- ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผู้ใช้ 
- ความบันเทิง 
- ของฟรี 
 ข้อมูลหลักท่ีควรมีอยู่ในเว็บไซต์ เมื่อเราทราบถึงความต้องการที่ผู้ใช้ต้องการได้รับ2.3.6

เมื่อเข้าชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ แล้ว เราก็ออกแบบเว็บไซต์ให้มีข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ 
เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คาดหวังจะได้รับเมื่อ เข้าไปชมเว็บไซต์ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
- รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
- ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากสื่อมวลชน 
- ค าถามยอดนิยม 
- ข้อมูลในการติดต่อ 
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 สม่ าเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า2.3.6.1
สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ 

 ความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ควรค านึงถึงลักษณะขององค์กร 2.3.6.2
เพราะรูปแบบของเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ 
ของทางราชการ จะต้องดูน่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

 เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควร2.3.6.3
จัดเตรียม เนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทัน
เหตุการณ์อยู่ เสมอ เนื้อหาไม่ควรซ้ ากับเว็บไซต์อ่ืน จึงจะดึงดูดความสนใจ 

 ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งาน2.3.6.4
สะดวก ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับค าอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและล าดับของรายการที่
สม่ าเสมอ เช่น วางไว้ ต าแหน่งเดียวกันของทุกหน้า 

 ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ2.3.6.5
ของ องค์ประกอบต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกที่จะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย 
สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากันลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล 

 การใช้งานอย่างไม่จ ากัด ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเลือกใช้2.3.6.6
บราวเซอร์ชนิดใดก็ได้ในการเข้าถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียด
หน้าจอต่างๆ กันอย่างไม่มีปัญหาเป็นลักษณะส าคัญส าหรับผู้ใช้ที่มีจ านวนมาก 

 คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ 2.3.6.7
สร้างความรู้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

 ลิงค์ต่างๆ จะต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบการท างาน2.3.6.8
ต่างๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและท าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure Design) โครงสร้างเว็บไซต์ ( 2.3.7
Site Structure ) เป็นแผนผังของการล าดับเนื้อหาหรือการจัดวาง ต าแหน่งเว็บเพจทั้งหมด ซึ่งจะ
ท าให้เรารู้ว่าทั้งเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง และมีเว็บ เพจ หน้าไหนที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องส าคัญ เปรียบเสมือนกับการเขียน
แบบอาคารก่อนที่จะลงมือสร้าง เพราะจะท าให้เรามองเห็นหน้าตาของเว็บไซต์เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สามารถออกแบบระบบเนวิเกชั่นได้เหมาะสม และเป็นแนวทางการท างานที่ชัดเจน ส าหรับ
ขั้นตอนต่อๆไป นอกจากนี้โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดียังช่วยให้ผู้ชมไม่สับสนและค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้อย่างรวดเร็ว 

 วิธีการจัดโครงสร้างเว็บไซต์สามารถท าได้หลายแบบ แต่แนวคิดหลักๆที่นิยมใช้2.3.8
กันม ีอยู่ 2 แบบคือ 
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 จัดตามกลุ่มเนื้อหา (Content-based Structure) 2.3.8.1
 จัดตามกลุ่มผู้ชม (User-based Structure) 2.3.8.2

 รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์เราสามารถวางรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้หลาย2.3.9
แบบตามความเหมาะสม เช่น 

 แบบเรียงล าดับ (Sequence) เหมาะส าหรับเว็บไซต์ที่มีจ านวนเว็บเพจไม่2.3.9.1
มากนัก หรือเว็บไซต์ที่มีการน าเสนอข้อมูลแบบทีละขั้นตอน 

 แบบระดับชั้น (Hierarchy) เหมาะส าหรับเว็บไซต์ที่มีจ านวนเว็บเพจที่มาก2.3.9.2
ขึ้นเป็นรูปแบบที่เราจะพบได้ท่ัวไป 

 แบบผสม (Combination) เหมาะส าหรับเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อน เป็นการ2.3.9.3
น าข้อดีของรูปแบบทั้ง 2 ข้างต้นมาผสมกัน 

 การใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์ การสร้างสีสันบนหน้าเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สื่อ2.3.10

ความหมายของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้สี ให้เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ แต่ยังสามารถท าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ได้ สีเป็น

องค์ประกอบหลักส าหรับการตกแต่งเว็บ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สี 

ระบบสีที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มีระบบการแสดงผลผ่านหลอดล าแสงที่เรียกว่า CRT 
(Cathode ray tube) โดยมีลักษณะระบบสีแบบบวกอาศัยการผสมของของแสงสีแดง สีเขียว และสี
น้ าเงิน หรือระบบสี RGB สามารถก าหนดค่าสีจาก 0 ถึง 255 ได้ จากการรวมสีของแม่สีหลักจะท าให้
เกิดแสงสีขาว มีลักษณะเป็นจุดเล็ก ๆ บนหน้าจอไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จะมองเห็นเป็นสี 
ที่ถูกผสมเป็นเนื้อสีเดียวกันแล้ว จุดแต่ละจุดหรือพิกเซล (Pixel) เป็นส่วนประกอบของภาพบนหน้า 
จอคอมพิวเตอร์ โดยจ านวนบิตที่ใช้ในการก าหนดความสามารถของการแสดงสีต่างๆ เพ่ือสร้างภาพ
บนจอนั้นเรียกว่า บิตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา HTML มีการก าหนดสีด้วยระบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมี 
เครื่องหมาย (#) อยู่ด้านหน้าและตามด้วยเลขฐานสิบหกจ านวนอักษรอีก 6 หลักโดยแต่ละไบต์(byte) 
จะมีตัวอักษรสองตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เช่น #FF12AC การใช้ตัวอักษรในแต่ละไบต์นี้เพ่ือก าหนด
ระดับความเข้มของแม่สีแต่ละสีของชุดสี RGB โดย 2 หลักแรก แสดงถึงความเข้มของสีแดง 2 หลัก
ต่อมาแสดงถึงความเข้มของสีเขียว 2 หลักสุดท้ายแสดงถึงความเข้มของสีน้ าเงิน 

สีมีอิทธิพลในเรื่องของอารมณ์การสื่อความหมายที่เด่นชัด กระตุ้นการรับรู้ทางด้านจิต ใจ
มนุษย์ สีแต่ละสีให้ความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน สีบางสีให้ความรู้สึกสงบ บางสีให้ความรู้สึก 
ตื่นเต้นรุนแรง สีจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบเว็บไซต์ ดังนั้นการเลือกใช้โทนสีภายใน  
เว็บไซต์เป็นการแสดงถึงความแตกต่างของสีที่แสดงออกทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก รูปแบบ
ของสีที่สายตาของมนุษย์มองเห็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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 สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึงความสุข รวมถึงความ2.3.10.1
ปลอบโยน ความอบอุ่น และดึงดูดใจ สีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสีที่ช่วยให้หายจากความเฉื่อยชา มีชีวิตชีวามาก
ยิ่งขึ้น 

 สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ อ่อนโยน ดูเรียบร้อย 2.3.10.2
เป็นกลุ่มสีที่มีคนชอบมากที่สุด สามารถโน้มนาวในระยะไกลได้ 

 สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีที่เป็นกลาง ประกอบด้วย สีด า สีขาว สี2.3.10.3
เทา และสีน้ าตาล กลุ่มสีเหล่านี้คือ สีกลางที่สามารถน าไปผสมกับสีอื่น ๆ เพื่อให้เกิดสีกลางข้ึนมา 

สิ่งที่ส าคัญต่อผู้ออกแบบเว็บคือการเลือกใช้สีส าหรับเว็บ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออก
ของเว็บแล้วยังเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้นจะเห็นว่าสีแต่ละสีสามารถสื่อ  
ความหมายของเว็บได้อย่างชัดเจน ความแตกต่างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เว็บมีความ  
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ชุดสีแต่ละชุดมีความส าคัญต่อเว็บ ถ้าเลือกใช้สีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายอาจจะท าให้เว็บไม่น่าสนใจ ผู้ใช้บริการจะไม่กลับมาใช้บริการอีกภายหลัง ฉะนั้นการใช้สี
อย่างเหมาะสมเพื่อสื่อความหมายของเว็บต้องเลือกใช้สีที่มีความกลมกลืนกัน 

 

2.4 ภาษาที่เกี่ยวข้อง 

 ภาษา PHP 2.4.1
PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์ จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกนี้ค าสั่งต่างๆจะ

เก็บ อยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่งตัวอย่างของภาษาสคริปต์ก็
เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ PHP
ได้รับ การพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรก
หรือ แก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงได้กล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-side หรือ
HTMLembeddedscripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการ 
เป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่มี
อยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เราผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง ถือได้
ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Webpages (เว็บเพจที่มี
การโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่ม
ของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ Open Source ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอย่างเช่น 
Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP จึงสามารถใช้ร่วมกับ Webserver หลายๆตัวบน 
ระบบปฏิบัติการอย่าง เช่น Windows95/98/NT PHP ที่น ามาใช้ในระบบ คือ ใช้ส าหรับจัดท า
เว็บไซต์ 
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PHP MyAdmin Database Managerphp คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL แทนการคีย์ค าสั่ง เนื่องจากถ้าเราจะใช้ ฐานข้อมูลที่
เป็น MySQL บางครั้งจะมีความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพ่ือให้สามารถจัดการ ตัวDBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่ายและ สะดวกยิ่งขึ้น 
โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง phpMyAdmin เป็นส่วนต่อ
ประสานที่สร้างโดยภาษาพีเอชพี ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่
จะท าการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยังมี function ที่ใช้ส าหรับการ
ทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถท าการ insert delete update 
หรือแม้กระทั่งใช้ค าสั่งต่างๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูลphpMyAdmin 
เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูล MySQL ผ่านweb browser 
ได้โดยตรง phpMyAdmin ตัวนี้จะท างานบน Web server เป็น PHP Application ที่ใช้ควบคุม
จัดการ MySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ  

1. สร้างและลบ Database  
2. สร้างและจัดการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แก้ไข record, ลบ 

Table, แก้ไข field  
3. โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บเป็นข้อมูลในตารางได้  
4. หาผลสรุป (Query) ด้วยค าสั่ง SQL 

 ภาษา MySQL 2.4.2

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มี
หน้าที่เก็บ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือ หรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่น 
ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่อง
บริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือ
ท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจา
วา หรือ ภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด 
Mysql จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database Management 
System) ซ่ึง เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 

จุดเด่นและหลักการท างานของ MySQL นั้นถือเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management System (DBMS) ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การที่จะเพ่ิมเติม เข้าถึงหรือประมวลผล ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบ



22 
 

จัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งส าหรับการใช้งาน
เฉพาะ และรองรับการท างานของแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก MySQL ที่ท าหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational ฐานข้อมูลแบบ relational 
จะท าการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว 
ท าให้ท างานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเชื่อมโยงเข้า
หากัน ท าให้สามารถรวมหรือจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา MySQL ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของ โปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล MySQL แจกจ่ายให้ใช้งาน
แบบ Open Source นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งานและปรับแต่งการท างานได้ตาม
ต้องการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและน ามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ 

 ภาษา CSS  2.4.3

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่
ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS ก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุ
รูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพ้ืนหลัง ประเภทตัวอักษร 
และการจัด วางข้อความ ซึ่งการก าหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร 
HTML ออก จากค าสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร
ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML 
โดยเฉพาะใน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน 
โดยกฎเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพ่ิมเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อ
ปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่ก าหนดโดย องค์กร World 
Wide Web Consortium หรือ W3C 

 ภาษา HTML 2.4.4
ภาษา HTML มีต้นแบบมาจากภาษาเอสจีเอ็มแอล (SGML ย่อมาจาก Standard 

Generalized Markup Language) ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้ได้เฉพาะกับประเภท ของคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ 
HTML รับมาจากเอสจี เ อ็มแอล คือ การประกาศค่า และ การก าหนดรูปแบบเอกสาร 
(DTD:Document Type Definition) ในปี พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) นาย ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim 
Berners-Lee) แห่งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางอนุภาคฟิสิกส์ของยุโรป (CERN: Conseil Europeen 
Pour LaRecherche Nucleaire) ซ่ึงตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ได้ก าหนดไว้ว่า เพ่ือสร้าง
สื่อ ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถจะเผยแพร่ผลงาน และใช้อ้างอิง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสร้าง
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ภาษาคอมพิวเตอร์ที่รองรับภาษาท้องถิ่น ที่ไม่ขึ้นกับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Platform) 
หรือ ระบบเครือข่ายใด ๆ จากนั้นได้แพร่ขยายออกไประบบนี้จึงได้ตั้งชื่อที่เป็นที่รู้จักกันคือ 
เวิลด์ไวด์เว็บ จนถึงปัจจุบัน  

พ.ศ.2533 (ค.ศ.1991) อินเทอร์เน็ตนั้นได้เกิดขึ้นและเติบโตขึ้นไปพร้อมกับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ และ โพรโทคอล เป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อินเทอร์เน็ต หนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์และโปรโตคอลนั้นคือ ภาษาHTMLและ ทั้งนี้ถึงแม้ว่า
เวิลด์ไวด์เว็บจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ต แต่ได้รับความนิยมอย่างสูงและรวดเร็ว โพรโท
คอล Http ซึ่งเป็นส่วนย่อยของโพรโทคอล TCP/IP จึงได้รับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนภาษา HTML 
ซึ่งใช้ในการจัดเก็บเอกสารบน เวิลด์ไวด์เว็บได้รับการพัฒนาและถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย จึงท า
ให้เกิดมาตรฐานในก าหนดรูปแบบ เวอร์ชั่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 HTML 1.0 เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) นายทิม เบอร์เนอร์ส-ลี 2.4.4.1
(Tim Berners-Lee) และ นายเดป แรคเก็ต (Dave Raggett) ได้ก าหนดให้เอกสารภาษา HTML ที่
พัฒนาขึ้นต้องไม่ท าให้เอกสารที่สร้างขึ้นนั้นอ่านไม่ได้ “Any standard must not make exiting 
documents (As Far As Possible) 19 

 HTML 3.0 เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ได้พัฒนาภาษา HTML ให้2.4.4.2
มี ความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยการเพ่ิมการท างานเกี่ยวกับตาราง ปรับข้อความล้อมรอบภาพและแสดง
ส่วนที่มีความซับซ้อนได้ดีข้ึน รวมทั้งช่วยให้เว็บเบราว์เซอร์ย้อนกลับไปดูเว็บเพจหน้าที่เคยเข้าไปชมมา
ก่อนแล้วได้ดีกว่า HTML 2.0 หรือเรียกปุ่มเครื่องมือนั้นว่า “Backward”  

 HTML 3.2 เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ได้มีการเพ่ิมองค์ประกอบ2.4.4.3
ย่อย (Element) และ คุณลักษณะ (Attribute) ที่สามารถท างานร่วมกับหลาย ๆ เว็บเบราว์เซอร์  

 HTML 4.0 เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ความต้องการของนัก2.4.4.4
ออกแบบที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้องค์กร W3C ตกลงประกาศใช้ โดยมีความสามารถใช้ค าสั่งใหม่ ๆ ช่วย
ให้ผู้ออกแบบเพจสามารถควบคุมรูปแบบเอกสาร การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยซีเอสเอส 
(CSS ย่อมา จาก Cascading Style Sheets) การฝังออบเจคของโปรแกรมเสริมเพ่ือแสดง รูปภาพ
และเสียง การสร้างฟอร์ม ได้ดีขึ้นและใช้ร่วมกับภาษาสคริปต์ (Scripting Language ) คือ การเขียน
ค าสั่งสั้นๆ ที่ เรียกว่า สคริปต์ (Script) แบบต่าง ๆ เพ่ือให้เว็บเพจสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้มาก
ขึ้น โดยสคริปต์ที่เขียนขึ้นนั้น ต้องน าไปแทรกในไว้ภาษา HTML 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประสิทธิ์ รัตนพันธ์,มณีรัตน์ รัตนพันธ์ และจาริณี แซ่ว่อง (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและการสร้างมูลราคาเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและ
จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้รับ
รองมาตรฐาน เน้นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพมีศักยภาพด้านการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
มีความพร้อมส าหรับการพัฒนาด้านต่างๆ จุดอ่อนได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายยังไม่หลากหลาย
แรงงานส าหรับการผลิตยังไม่เพียงพอ ขาดการสร้างแบรนด์ที่จริงจัง ช่องทางการขายยังไม่แน่นอน 
โอกาส คือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐแนวโน้มของช่องทางออนไลน์ได้รับความ
นิยมมากขึ้นและอุปสรรคส าคัญ คือ การแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมราคาวัตถุดิบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ฉัตรทิพย์ สง่า และ ฆัมภิชา สันติสม (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์
การเช่าชุดและเครื่องประดับ ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารถท างานได้อย่าง ถูกต้องและสอดคล้อง
ตามความต้องการของลูกค้าและเจ้าของร้าน อีกทั้งการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 4 ด้าน คือ  
1) ด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) ด้านการท างานได้ตามหน้าที่ 3) ด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ระบบสามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านได้อย่างครบถ้วน  
4) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.5)  

อภิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ และ ฐานันดร ชาลี (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบจ าหน่าย
สินค้าการเกษตรออนไลน์ด้วย Adobe Dreamweaver cs6 ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้งานในระบบ
แมนนวนหรือการบันทึก รายการขายสินค้าด้วยมือท าให้เกิดการจัดการข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด
ในการค้นหาข้อมูล ข้อมูลอาจสูญหายทางผู้จัดท าได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ จัดการร้านค้าให้เป็น
ร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจต่างๆได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น ทั้งใน
ด้านการเงิน การตลาด การขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆ อีกมากมาย แล้วได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์ เข้ามาจัดการร้านค้านี้จะใช้วิธีการจัดท าเว็บไซต์ ให้เป็นร้านค้าออนไลน์ ท าให้สามารถ 
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ท าให้เพ่ิม ประสิทธิภาพให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่
รู้จักสินค้านี้ดีเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย แถมยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิกอีกทางหนึ่ง 

ทวีสิทธุ์ ตั้งเซ่ง,วารัชต์ มัธยมบุรุษ และพัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า สามารถ
จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศรวมถึงสร้างความรู้ให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ใช้งานมี ความพึง
พอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.60) ด้านการออกแบบอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50) ด้านระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56) และด้านการ
ใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52) 
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เอกรินทร์ วิจิตรพรรณ พรประสิทธิ์ บุญทอง และวิลาวรรณ สุขชนะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาระบบสาระสนเทศเพ่ือการบริหารสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จ านวน 60 รายที่
ทดลองใช้ระบบและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมีความพึงพอใจระบบเฉลี่ยในด้านต่างๆดังนี้ 1) 
ด้านการตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ เท่ากับ 4.24 2) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
เท่า 4.23 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบเท่ากับ 4.26 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบเท่ากับ 4.29 และมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง4 ด้าน 30 ประเด็นการประเมินจ านวน 
100 รายมีความพึงพอใจระบบเฉลี่ยด้านต่างๆดังนี้ 1) ด้านการตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบเท่ากับ 
4.16 2) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบเท่ากับ 4.16 3) ด้านการง่ายต่อการใช้งานระบบ
เท่ากับ 4.21 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเท่ากับ 4.22 และมีความค่าความพึง
พอใจเฉลี่ยทั้งสีด้าน 30 ประเด็นการประเมินเท่ากับ 4.19 

สุมาลี จันทร์จินดา, กิตติพงศ์ หะวิเกตุ จารุต บุศราทิจ และจุฑาภรณ์ นาทนฤมาณ (2559) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการซื้อ-ขายสินค้า OTOP ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศ
การซื้อ-ขายสินค้า OTOP ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1.1) ส่วนของ เจ้าของร้าน 1.2) ส่วนของ
พนักงาน 1.3) ส่วนของลูกค้า และ 1.4) ส่วนของผู้จ าหน่าย และ 2) ประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบในด้านการท างานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ยุทธพล ไพชนะ, จีรศักดิ์เรื่องรังสี และเมธีชญญ์ ประชาญางกูร (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบสาระสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่าการประเมินความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบแบบสอบถามและ
พัฒนาโปรแกรมโดยค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของระบบเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไปค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของ
ระบบเท่ากับ 4.52 ส่วนเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 จากผู้ประเมินทั้งสองกลุ่มสรุปได้ว่าระบบ
แบบสอบถามออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

ประภาวดี รัฐเมือง และทิพวิมล ชมภูค า(2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบซื้อขาย
สินค้ามือสองออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบซื้อขายสินค้ามือสองออนไลน์มีส่วนประกอบในการ
ใช้งานสามส่วนคือส่วนของผู้ซื้อส่วนของผู้ขายและส่วนของผู้ดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบซื้อขายสินค้ามือสองออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากและ 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบซื้อขายสินค้ามือสองออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นางสาวสิรีธร ทุมมี,นางสาว เมรียา น้อยค านุช และนางสาววราภรณ์ จันทะพิมพ์ (2557) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพศชาย 2 ท่าน และเพศหญิง 3 ท่าน ที่มีต่อระบบร้านขายนาฬิกา
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ออนไลน์พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้านการป้อนข้อมูลเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 ด้านการประมวลผล ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเฉลี่ยเท่ากับ4.12 และด้านการแสดงผล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ภาพรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับด ี

ปองพล ธูปทอง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบจัดการข้อมูลซื้อ
ขายอุปกรณ์ทางการเกษตร กรณีศึกษาร้านยิ่งเจริญการค้า ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าสามารถเลือกดู
รายการสินค้าได้จากหน้าเว็บ สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้อีกทั้งระบบยังค านวณค่าใช้จ่ายให้
อัตโนมัติท าให้การจัดการข้อมูลการซื้อมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งตอบโจทย์ต่อการใช้งาน 
และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตรร้าน 
ยิ่งเจริญการค้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  



 
  

 บทที่ 3

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การสร้างสื่อสารสนเทศเพ่ือการขายสินค้าจากร้านอ๊ีดแฟชั่น ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้ระบบสื่อสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์และจัดจ าหน่ายเสื้อแฟชั่น ร้านอ๊ีดแฟชั่น ได้ผลสรุป
แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาเว็บไซต์จัดจ าหน่ายเสื้อแฟชั่นโดยการออกแบบและพัฒนาการ
ท างานในรูปแบบที่มีการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 3.1 ภาพรวมของระบบ 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการไหลของข้อมูล 
3.3 แผนผังการท างาน Flow Chart 
3.4 การออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ 
3.5 การออกแบบสอบถามและความพึงพอใจ 

3.5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
3.5.2 สถิติที่ใช้ 

  3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติส าหรับวิเคราะห์วามพึงพอใจ 
3.5.4 แบบสอบถาม 

 

3.1 ภาพรวมของระบบ 

 
ภาพที่ 3.1 ภาพรวมของระบบซื้อขายออนไลน์ร้านอ๊ีดแฟชั่น 

จากภาพที่ 3.1 คือ ภาพรวมของระบบสั่งซื้อขายออนไลน์ร้านอ๊ีดแฟชั่นลูกค้าท าการเลือกซื้อ
สินค้าจากเว็บไซต์จากนั้นข้อมูลสินค้าจะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลแล้วส่งไปยังร้านค้าทางร้านท าการ
จัดการข้อมูลสินค้าส่งไปยังเว็บไซต์ ลูกค้าท าการช าระเงิน ร้านค้ายืนยันการช าระเงินจึงจัดส่งสินค้า 
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการไหลของข้อมูล 

 การออกแบบขั้นตอนและการท างานของระบบ Context Diagram ของระบบซื้อ3.2.1
ขายออนไลน์ร้านอ๊ีดแฟชั่น 

 
ภาพที่ 3.2 Context diagram Level 0 ระบบซื้อขายออนไลน์ร้านอ๊ีดแฟชั่น 

จากภาพที่ 3.2 เป็นการไหลของกระแสข้อมูลในระดับ 0 ของระบบสั่งซื้อขายออนไลน์ 

ร้านอี๊ดแฟชั่น บันทึกรายละเอียดระบบสั่งซื้อ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเจ้าของร้าน ซึ่งมีการท างาน ระหว่าง

ข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งค าสั่งซื้อไปยัง เว็บไซต์ และ เว็บไซต์ ส่งข้อมูลไปที่ฐานข้อมูล และมีการส่งข้อมูล

กลบัมายังผู้ใช้งาน 
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 Data Flow Diagram Level 1 3.2.2

 

 
ภาพที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 ระบบซื้อขายออนไลน์ร้านอ๊ีดแฟชั่น 

จากภาพที่ 3.3 เป็นการแสดงขั้นตอนการท างานของระบบซื้อขายออนไลน์ร้านอ๊ีดแฟชั่น โดย

สมัครสมาชิกจากนั้นเข้าสู่ระบบและเลือกซ้ือสินค้า ช าระเงิน รอรับสินค้า 
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 Dataflow Diagram Level 2 Process 1 สมัครสมาชิก 3.2.3

 
 

ภาพที่ 3.4 Dataflow Diagram Level 2 Process 1 สมัครสมาชิก 

จากภาพที่ 3.4 เป็นการแสดงขั้นตอนการสมัครสมาชิก โดยการกรอกรายละเอียดในการ
สมัครสมาชิก ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร บันทึกการสมัครสมาชิก 
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 Dataflow Diagram Level 2 Process 2 เข้าสู่ระบบ 3.2.4
 

 
 

ภาพที่ 3.5 Dataflow Diagram Level 2 Process 2 เข้าสู่ระบบ 

จากภาพที่ 3.5 เป็นการแสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ โดยการกรอก User, Password 
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เข้าสู้ระบบ แสดงข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
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 Dataflow Diagram Level 2 Process 3 สั่งซื้อสินค้า 3.2.5

 
ภาพที่ 3.6 Dataflow Diagram Level 2 Process 3 สั่งซื้อสินค้า 

จากภาพที่  3.6 เป็นการแสดงขั้นตอนการสั่ งซื้อสินค้า โดยที่สมาชิก ค้นหาสินค้า  
หยิบใส่ตะกร้า ค านวณราคาสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อ แสดงข้อมูลการสั่งซื้อ 

 Dataflow Diagram Level 2 Process 4 แจ้งช าระเงิน 3.2.6

 
ภาพที่ 3.7 Dataflow Diagram Level 2 Process 4 แจ้งช าระเงิน 

จากภาพที่ 3.7 เป็นการแสดงขั้นตอนการแจ้งช าระเงินโดยสมาชิก ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อ
สินค้า Uploadหลักฐานการช าระเงิน ยืนยันการช าระเงิน แสดงข้อมูลช าระเงิน 
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 Dataflow Diagram Level 2 Process 5 จัดการสินค้า 3.2.7

 
ภาพที่ 3.8 Dataflow Diagram Level 2 Process 5 จัดการสินค้า 

 จากภาพที่ 3.8 เป็นการแสดงขั้นตอนการจัดส่งสินค้า โดนผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบ
รายการสั่งซื้อและยอดการช าระเงิน ยืนยันการจัดส่ง แสดงข้อมูลการจัดส่ง 

 Dataflow Diagram Level 2 Process 6 จัดส่งสินค้า 3.2.8

 
ภาพที่ 3.9 Dataflow Diagram Level 2 Process 6 จัดส่งสินค้า 

จากภาพที่ 3.9 เป็นการแสดงขั้นตอนจัดส่งสินค้า ผู้ดูแลระบบจะท าการตรวจสอบรายการ

สั่งซื้อและยอดการช าระเงิน หากสมาชิกช าระเงินเรียบร้อย ผู้ดูแลระบบจะท าการจัดส่งสินค้า  
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 Dataflow Diagram Level 2 Process 7 ออกรายงาน 3.2.9

 
ภาพที่ 3.10 Dataflow Diagram Level 2 Process 7 ออกรายงาน 

จากภาพที่ 3.10 เป็นขั้นตอนการออกรายงาน รายงานสต็อกสินค้า รายงานสั่งซื้อสินค้า 

รายงานการแจ้งช าระเงิน รายงานการจัดส่งสินค้า 
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3.3 แผนผังการท างาน Flow Chart 
 Flowchart แสดงการท างานของระบบซื้อขายออนไลน์ร้านอ๊ีดแฟชั่น 3.3.1

 
ภาพที ่3.11 Flowchart แสดงการท างานของระบบซื้อขายออนไลน์ร้านอี๊ดแฟชั่น 

จากภาพ 3.11 ลูกค้าสมัครสมาชิกเพ่ือน ารหัสเข้าสู่ระบบ กรอกรหัสเข้าระบบ แล้วตรวจสอบ

ความถูกต้อง ค้นหาสินค้า จากนั้นเลือกซื้อสินค้าใส่ตะกร้า กรอกที่อยู่ในการจัดส่ง ช าระเงิน แจ้งการ

ช าระเงิน ตามล าดับ 
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 Flowchart แสดงการท างานของระบบสมัครสมาชิกร้านอี๊ดแฟชั่น 3.3.2

 
ภาพที่ 3.12 Flowchart แสดงการท างานของระบบสมัครสมาชิก 

 Flowchart แสดงการท างานระบบของการเข้าสู่ระบบ 3.3.3

 
ภาพที่ 3.13 Flowchart แสดงการท างานระบบของการเข้าสู่ระบบ 
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 Flowchart แสดงการท างานของระบบสั่งซื้อสินค้า 3.3.4

 
ภาพที่ 3.14 Flowchart แสดงการท างานของระบบสั่งซื้อสินค้า 
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 Flowchart แสดงการท างานระบบการช าระเงิน 3.3.5

 
ภาพที่ 3.15 Flowchart แสดงการท างานระบบการสั่งซื้อและช าระเงิน 

 Flowchart แสดงการจัดการสินค้า 3.3.6

 
ภาพที ่3.16 Flowchart แสดงการท างานระบบแจ้งสถานะจัดส่งสินค้า 
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 Flowchart แสดงการท างานระบบการจัดส่งสินค้า 3.3.7

 
ภาพที่ 3.17 Flowchart แสดงการท างานระบบการจัดส่งสินค้า 

 Flowchart แสดงการท างานระบบรายงานสั่งซื้อสินค้า 3.3.8

 
ภาพที่ 3.18 Flowchart แสดงการท างานระบบรายงานสั่งซื้อสินค้า 

  



40 
 

3.4 การออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ 

 หน้าสมัครสมาชิก 3.4.1

 
ภาพที่ 3.19 หน้าสมัครสมาชิก 

 หน้าเข้าสู่ระบบ 3.4.2

 
ภาพที่ 3.20 หน้าเข้าสู่ระบบ 
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 หน้าสินค้า 3.4.3

 
ภาพที่  3.21 หน้าสินค้า 

 หน้าตะกร้าสินค้า 3.4.4

 
ภาพที่ 3.22 หน้าตะกร้าสินค้า 
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 หน้าสั่งซื้อสินค้า 3.4.5

 
ภาพที่ 3.23 หน้าสั่งซื้อสินค้า 

 หน้าแจ้งช าระเงิน 3.4.6

 
ภาพที ่3.24 หน้าแจ้งช าระเงิน 

 



43 
 

3.4.7 หน้า Account 

 

ภาพที่ 3.25 หน้า Account 

  



44 
 

3.5 การออกแบบสอบถามและความพึงพอใจ 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้สนใจเสื้อแฟชั่น ในการใช้บริการระบบสั่งซื้อเสื้อแฟชั่นจาก
ร้านอ๊ีดแฟชั่น แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการสั่งซื้อเสื้อแฟชั่นร้านอ๊ีดแฟชั่น แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ 

 กลุ่มตัวอย่าง 3.5.1

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อเสื้อแฟชั่นจากร้านอ๊ีดแฟชั่น 
ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และเข้าใช้งานระบบ จ านวน 100 คน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ส าหรับนักวิเคราะห์คุณภาพเว็บไซต์ส าหรับ3.5.2
ผู้เชี่ยวชาญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากสูตร 

      ̅    =      
  

 
 

   เมื่อ   ̅    แทนค่าเฉลี่ย 

        แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 

          แทนจ านวนของคะแนนกลุ่ม 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายที่นิยมใช้กันมาก

เขียนแทนด้วย S.D. หรือ 5 จากสูตร 

      =   √
    ̅    

   
 

เมื่อ      แทนค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทนค่าคะแนน 

   แทนจ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

   แทนผลรวม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติส าหรับวิเคราะห์วามพึงพอใจ 3.5.3

การก าหนดคะแนนของระดับวามพึงพอใจของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบ
เดียวแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 มากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 5 
 มาก มีคะแนนเท่ากับ 4 
 ปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3 
 น้อย มีคะแนนเท่ากับ 2 
 น้อยที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 1 
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 การแปลความหมายของระดับค่าคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณนั้นจะใช้หลักการทางสถิติ
หาค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.50-5.00 
 มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 3.50-4.49 
 ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.50-3.49 
 น้อย มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.50-2.49 
 น้อยที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.00-1.40 
  



46 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์การซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์  
ร้านอ๊ีดแฟชั่น 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น เพ่ือ
ผู้จัดท าระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ จะได้น าข้อมูลมาพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ ร้านอ๊ีด
แฟชั่น ให้ตรงกับความต้องการของท่านและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานมากท่ีสุด 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
 2. อายุ 
  15-25 ปี    16-35 ปี    36 ปีขึ้นไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว  
ตอนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บไซต์ระบบ
ซ้ือ-ขาย เสื้อผ้าออนไลน์ 

ความพึงพอใจต่อระบบการซื้อขาย
เสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีด

แฟชั่น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 
1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายใน
การเข้าถึงระบบ 

     

2. มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่      

3. กระบวนการการท างานของระบบมี
ความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน 

     

4. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่
ซับซ้อน 
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ข้อเสนอและอ่ืนๆ: ถ้าไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นให้ระบบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ความพึงพอใจต่อระบบการซื้อขาย
เสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีด

แฟชั่น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในเว็บไซต์ 

     

2. ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์      

3. ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 

     

4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล      

ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1. ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรง
กับความต้องการ 

     

2. ใช้เวลาในการดาวน์โหลดที่รวดเร็ว      

3. มีความถูกต้องในการเยืองโยงข้อมูล      

4. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้
งานระบบ 

     



 
  

 บทที่ 4

ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

พัฒนาระบบระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบการซื้อขาย

เสื้อผ้าออนไลน์ โดยจะแสดงการท างานของระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน

ในส่วนต่างๆ ซึ่งมีการสร้างระบบในรูปแบบเว็บไซต์ในการขายเสื้อผ้าแบบออนไลน์ โดยแยกเมนู

เนื้อหาเป็นเมนูหลักๆได้ดังนี้ 

- สินค้า 
- ตะกร้าสินค้า 
- สั่งซื้อและช าระ 
- แจ้งช าระ 
- My Account 
- เข้าสู่ระบบ 
- สมัครสมาชิก 

4.1 ผลการด าเนินงานเว็บไซต์  

 หน้าส าหรับ ผู้ดูแลระบบ 4.1.1

 หน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ 4.1.1.1

 

ภาพที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ 
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 หน้าเว็บไซต์ 4.1.1.2
 

 

ภาพที่ 4.2 หน้าเว็บไซต์ 
 

 หน้าสินค้า 4.1.1.3
 

 

ภาพที่ 4.3 หน้าสินค้า 
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 หน้าค าสั่งซื้อ 4.1.1.4
 

 

ภาพที่ 4.4 หน้าค าสั่งซื้อ 
 

 

 รายการแจ้งช าระเงิน 4.1.1.5

 

ภาพที่ 4.5 รายการแจ้งช าระเงิน 
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 ส าหรับสมาชิก 4.1.2

 หน้าสมัครสมาชิก 4.1.2.1

 
ภาพที่ 4.6 หน้าสมัครสมาชิก 

 หน้าเข้าสู่ระบบของสมาชิก 4.1.2.2

 
ภาพที่ 4.7 หน้าเข้าสู่ระบบของสมาชิก 

 หน้าสินค้า 4.1.2.3

 
ภาพที่ 4.8 หน้าสินค้า 
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 หน้าตะกร้าสินค้า 4.1.2.4
 

 
ภาพที่ 4.9 หน้าตะกร้าสินค้า 

 

 หน้าสั่งซื้อและช าระเงิน 4.1.2.5

 

ภาพที่ 4.10 หน้าสั่งซื้อและช าระเงิน 
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 ช่องทางการช าระเงิน 4.1.2.6

 

ภาพที่ 4.11 ช่องทางการช าระเงิน 

 

 หน้าแจ้งช าระเงิน 4.1.2.7

 

ภาพที่ 4.12 หน้าแจ้งช าระเงิน 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การท าโครงงานครั้งนี้น าผลลัพธ์จากการประเมินผลระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น น ามาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน
อ๊ีดแฟชั่น 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน
อ๊ีดแฟชั่น 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที ่4.1 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 67 67 
หญิง 33 33 
รวม 100 100% 

ตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
67 และเพศหญิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 

 

ตารางที่ 4.2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-25 ปี 76 76 
26-35 ปี 24 24 

รวม 100 100% 
ตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมากมีอายุ 15-25ปีจ านวน76 คน คิดเป็นร้อยละ 

76 และรองลงมาอายุ 26-35 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีด
แฟชั่น 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น ด้านการออกแบบและจัดการรูปแบบ 

ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
1.  รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงระบบ 4.50 0.58 มากที่สุด 
2. มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.58 0.55 มากที่สุด 
3. กระบวนการการท างานของระบบมีความรวดเร็วใน
การเรียกใช้งาน 

4.57 0.62 มากที่สุด 

4. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 4.69 0.47 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.59 0.56 มากที่สุด 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้ระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้งานระบบการซื้อขายเสื้อผ้า
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การออกแบบให้ใช้งานง่าย 
เมนูไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย = 4.69,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.47) อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงระบบ ( ค่าเฉลี่ย = 4.50,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 0.58) 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์กรณีศึกษา
ร้านอี๊ดแฟชั่น ด้านคุณภาพของเนื้อหา 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.37 0.63 มาก 
2. ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ 4.55 0.63 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.58 0.55 มากที่สุด 
4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 4.60 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.53 0.59 มากที่สุด 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้ระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ 

กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น ด้านคุณภาพของเนื้อหา ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้งานระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไล น์ 
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กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
(ค่าเฉลี่ย=4.60 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.55) อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความสะดวก
ในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ (ค่าเฉลี่ย=4.37 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) 

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น ด้านประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรงกับความต้องการ 4.35 0.66 มาก 
2. ใช้เวลาในการดาวน์โหลดที่รวดเร็ว 4.30 0.75 มาก 
3. มีความถูกต้องในการเยืองโยงข้อมูล 4.41 0.62 มาก 
4. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 4.68 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.63 มาก 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้ระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ 

กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น ด้านประสิทธิภาพ ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้งานระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน
อ๊ีดแฟชั่น อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 
(ค่าเฉลี่ย= 4.68 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ใช้เวลาใน
การดาวน์โหลดที่รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย= 4.30 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.66) 

ตารางที่ 4.6 สรุปภาพรวมความพึงพอใจในระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น ทั้ง 3 ด้าน 

ความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
อันดับ 

1. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ 

4.59 0.56 มากที่สุด 1 

2. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา 4.53 0.59 มากที่สุด 2 

3. ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ 4.44 0.63 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.52 0.59 มากที่สุด  
ตารางที่ 4.6 สรุปภาพรวมความพึงพอใจในระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษา

ร้านอ๊ีดแฟชั่น ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและการรูปแบบ ผลการประเมินอยู่ในระดับความพึง
พอใจ อันดับที่ 1 ด้านคุณภาพของเนื้อหา ผลการประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจ อันดับที่ 2 ด้าน 
ประสิทธิภาพผลการประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจ อันดับที่ 3



 
  

 บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป อภิปรายผล 

การจัดท าระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น เพ่ือเผยแพร่และเพ่ือ
สะดวกต่อการซื้อขายเสื้อผ้าแบบออนไลน์ ให้ลูกค้าทั่วไปที่สนสินค้าได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้อง
เดินทางมาซื้อถึงร้าน สินค้ามีให้เลือกบนเว็บไซต์ สามารถดูและสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ทันที ขอสรุปผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ เพ่ือพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่นและ 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น ได้สรุป
ข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์ดังนี้ 
 เนื้อหาบนเว็บไซต์ระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น มีดังนี้ 

- สินค้า 
- ตะกร้าสินค้า 
- สั่งซื้อและช าระเงิน 
- แจ้งช าระเงิน 
- My account 
- เข้าสู่ระบบ 
- สมัครสมาชิก 

 มีส่วนประกอบในการใช้งาน 3 ส่วน คือ  
- ส่วนของลูกค้าทั่วไป  
- สมาชิก 
- ส่วนของผู้แลระบบ  

การพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ ได้ออกแบบโดย WordPress,Appserv,Photoshop 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ เจ้าของร้าน ลูกค้า และบุคคลทั่วไป จ านวน 
100 คน ในการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์  กรณีศึกษาร้านอ๊ีด
แฟชั่น  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ สามารถแบ่งเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ ด้านการออกแบบและการรูปแบบ ด้านคุณภาพของเนื้อหา และด้านประสิทธิภาพ 
การก าหนดคะแนนของระดับความพึงพอใจของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว แบ่งเป็น 5 
ระดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ 
ข้อมูลทั่วไป 
สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด เป็นเจ้าของร้าน ลูกค้า ร้านอ๊ีดแฟชั่น จ านวน 100 คน 

คิดเป็นร้อยละ ส่วนมากเป็นผู้ชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และเพศหญิง จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 ตามล าดับ 

ข้อมูลความพึงพอใจของเว็บไซต์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน พบว่า ผู้ที่

ความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ด้านคุณภาพของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 อยู่ในเกณฑ์มาก ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรท าความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม จะ

ได้น าความต้องการมาวิเคราะห์และออกแบบ เพ่ือจะได้เข้าใจกับรายละเอียดของระบบงานมากข้ึน 
2. ควรศึกษาภาษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่โปรแกรมใช้อยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ควบคุมและน าเสนอของระบบ 
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ภาคผนวก 

 



 
  

ภาคผนวก ก 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์การซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์  

ร้านอ๊ีดแฟชั่น 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีดแฟชั่น เพ่ือ

ผู้จัดท าระบบการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ จะได้น าข้อมูลมาพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ ร้านอ๊ีด
แฟชั่น ให้ตรงกับความต้องการของท่านและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานมากท่ีสุด 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
 2. อายุ 
  15-25 ปี    16-35 ปี    36 ปีขึ้นไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว  
ตอนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บไซต์ระบบ
ซ้ือ-ขาย เสื้อผ้าออนไลน์ 

ความพึงพอใจต่อระบบการซื้อขาย
เสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีด

แฟชั่น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 
1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายใน
การเข้าถึงระบบ 

     

2. มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่      

3. กระบวนการการท างานของระบบมี
ความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน 

     

4. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่
ซับซ้อน 
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ข้อเสนอและอ่ืนๆ: ถ้าไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นให้ระบบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ความพึงพอใจต่อระบบการซื้อขาย
เสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอ๊ีด

แฟชั่น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในเว็บไซต์ 

     

2. ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์      

3. ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 

     

4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล      

ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1. ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรง
กับความต้องการ 

     

2. ใช้เวลาในการดาวน์โหลดที่รวดเร็ว      

3. มีความถูกต้องในการเยืองโยงข้อมูล      

4. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้
งานระบบ 

     



 
  

ภาคผนวก ข 

คู่มือการใช้งาน 

1. สมัครสมาชิก เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

 
 
 

2. เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ Login ผู้ใช้สามารถลงชื่อ Username และ Password ที่ท าการสมัครแล้ว เพื่อเข้าสู่
ระบบ 
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3. เข้าสู่หน้าสินค้า คลิกเลือกรูปแบบ เพ่ือเลือกไซส์เสื้อ 

 
 

4. จากนั้นคลิกเลือกไซส์ แล้วหยิบใส่ตะกร้า 

 
 

  



66 
 

5. หน้าตะกร้าสินค้า เลือกวิธีการจัดส่ง 

 
 
 

6. หน้าการสั่งซื้อและช าระเงิน ใส่รายละเอียดชื่อที่ในการจัดส่ง 
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7. เลือกรูปแบบการช าระเงิน มีให้เลือก 2 แบบ คือ ช าระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคาร หรือ แบบเก็บ
ปลายทาง 

 
 

8.  หน้าแจ้งช าระเงิน ใส่ข้อมูลแนบหลักฐานการโอน 

 
 

 



 
  

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลผู้จัดท า 
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