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บทคัดย่อ 

โครงงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากทางร้านมี
การขายทางเดียวคือเปิดร้านขายอย่างเดียว ทำให้ไม่สะดวกแก่ลูกค้าที่อยู่ไกล จึงพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์
กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans ระบบได้ออกแบบโดย WordPress , Xampp กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่กลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไป 
จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans แบบสอบถามความ
พึงพอใจในระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans  มีส่วนประกอบใน
การใช้งาน 3 ส่วน คือ ส่วนของลูกค้าทั่วไป สมาชิกและส่วนของผู้ดูแลระบบ  2.) ผลจากการศึกษาเพื่อหาคุณภาพของระบบ
บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ
และรูปแบบ ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ พบว่าการพัฒนาระบบฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใจมากเหมาะสมในการ
นำไปใช้งาน 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน Zeezaa 
Jeans ด้านการออกแบบและการรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้าน
คุณภาพของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ
บริหารจัดการร้านค้าออนไลน ์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการร้านค้า  การขายสินค้าออนไลน ์ ร้านขายกางเกงยีนส์ออนไลน์ 
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Abstract 

 This is a project for developing an online store management system by using case study from 
Zeezaa Jeans store. Aims to improve the process of marketing and to assess the satisfaction of using the 
online store management system. Wherewith, this is just a physical store causing inconvenience to 
customers who live far away to come to the shop. Therefore, this development of an online store 
management system from Zeezaa Jeans case study will be using the system called WordPress, Xampp. 
This research will sample a cross section of people who could be our customer or random for 100 people. 
The tools used in this study for developing an online store management system from Zeezaa Jeans case 
study will select the data from screening customer satisfaction questionnaires and complete the data 
collection for 100 people. The data analysis uses basic statistics which are mean and standard deviation. 
 The results of the research showed that 1) the development of online store management system 
from Zeezaa Jeans store case study has 3 components: the general customers, members and administrators 
2)  Results from the study to determine the quality of the online store management system, to study of 
Zeezaa Jeans store from 3 experts in terms of design and layout, quality and performance. Found that the 
development of the quality system is at a very satisfactory level, also is suitable for use 3) The results of 
inquiries of user satisfaction towards the online store management system from Zeezaa Jeans store case 
study for the design and layout, the mean is 4.42 and has the standard deviation of 0.72 which is very top-
level. For the content quality, the mean is 4.42 and has the standard deviation of 0.76 which is very high-
level. For the performance, the mean is 4.50 and has the standard deviation of 0.71 which is very top-level 
as well. Overall, the study of customer satisfaction towards the using of online store management systems 
from Zeezaa Jeans store case study is excellent. 
 

Keywords: Development Online store  Jeans store  Management system. 
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บทนำ 
ปัจจุบันการทำธุรกิจต่าง ๆ ได้มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุคของเทคโนโลยีที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในส่งผลให้รูปแบบการขายซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป  
(ลิ่วลักษณ์, 2561) จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบขึ้น ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น ด้วยช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย 
รวมทั้งประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าและบริการที่มีแนวโน้ม ลดต่ำลงจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของภาคธุรกิจ อีกทั้งยังมี
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  จึงทำให้ช่องทางออนไลน์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภค ได้เป็นอย่างดี การทำธุรกิจแบบออฟไลน์จึงต้องมีการปรับตัวไปตามเทคโนโลยี ทางร้าน Zeezaa Jeans จากเดิมไม่มีการ
ซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ จึงทำให้ผู้บริโภคต้องเดินทางมาดูสินค้าด้วยตนเองที่หน้าร้านจัดจำหน่ายซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควร
หากว่าผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อสินค้าจากทางร้านอยู่ห่างจากร้านมาก หรือเวลาในการเลือกซื้อสินค้ามีอย่างจำกัด ทางร้านจึงมี
ความคิดเข้าร่วมธุรกิจแบบ E-commerce หรือในช่ือภาษาไทยคือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถซื้อขายสินค้าได้ 24 ช่ัวโมง 
จึงขจัดปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางด้านเวลาและระยะทางออกไปได้ และสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสาร นำเสนอสินค้าใหม่ของทาง
ร้านค้า โปรโมช่ันต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูล 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans 
เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับสินค้าและตอบสนองความต้องการซื้อสินค้าของผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมผ่านทางระบบที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นอีก
ทางเลือกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งระบบจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าประเภทกางเกงยีนส์ ร้าน Zeezaa Jeans และ
ตอบสนองพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคภายใต้การแข่งกันการขายสินค้าด้วย e-Commerce ในปัจจุบัน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  
 2. เพื่อหาคุณภาพของระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  
 

ขอบเขตของการวิจัย  
1.ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน  
 

2.ขอบเขตด้านระบบ 
 1) แอดมินระบบ   
 (1) จัดการข้อมูลสมาชิก  
 (2) จัดการข้อมูลสินค้า 
 (3) จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ  
 (4) จัดการข้อมูลการชําระเงิน  
 (5) เรียกดูรายงาน  
 2) สมาชิก  
  (1) จัดการข้อมูลสมาชิก  
  (2) ซื้อสินค้า  
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  (3) แจ้งการชําระเงิน  
  (4) ค้นข้อมูล / เรียกดสูินค้า   
  
 
 3) ผู้เข้าชมเว็บ 
   (1) สมัครสมาชิก  
  (2) ค้นข้อมูล / เรียกดสูินค้า  
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้สำหรับการทดลองวิจัย 
1.1 ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  
1.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบ 
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2.  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans  มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 

   2.1.1 ศึกษาปัญหาการพัฒนาระบบบริหารจดัการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans และ
ออกแบบภาพรวมของระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลนร์้านZeezaaJeans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพประกอบท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการทำงานของระบบ เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าให้เข้าไปเชื่อมต่อที่

เว็บไซต์จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้าสินค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า หลังจากนั้นทางร้านก็จะดำเนินการตามคำสั่ง

Database 

เว็บไซต์ จัดการข้อมูล
สินค้า 

ร้านค้า 

ชำระเงิน 

ลูกค้า 

จัดส่งสินค้า 

ภาพประกอบท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 
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ซื้อสินค้าจากนั้นเมื่อลูกค้าทำการชำระเงินผ่านธนาคาร เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลการชำระเงินแล้วทางจึง
ทำการจัดส่งสินค้า ไปยังลูกค้า 
  2.1.2 ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการไหลของระบบ Context Diagram ของระบบบริหารจดัการ
ร้านค้าออนไลน์ร้านZeezaaJeans 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเป็นการไหลของข้อมูลในระดับ 0 ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์
กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans บันทึกรายละเอียดระบบสั่งซื้อ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีการทำงาน ระหว่าง 
ข้อมูลที่ผู้ใช้งาน ส่งคำสั่งซื้อไปยังระบบ และระบบส่งข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูล และส่งข้อมูลกลับมายังผู้ใช้งาน 

2.1.3 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริหาร
จัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans   

  2.1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans    
 2.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans มีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพของระบบ
บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans  

2.2.2 ร่างแบบประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans  
2.2.3 นำแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 2.2.4 การหาคุณภาพของระบบซึ่งได้นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม (IOC) มีผลการ
ประเมินผ่านมาเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ส่วน (Rating 
Scale) โดยใช้มาตราส่วน ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ (Rensis, 1967) 
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมดีมาก 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมดี 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  

0 
ระบบบริหารจัดการ

ร้านค้าออนไลน์  
ร้านZeezaaJeans 

ลูกค้าท่ัวไป 

1.ข้อมูลสมาชิก 
2.ข้อมูลสินค้า 

1.สมัครสมาชิก 
2.ค้นหาสินค้า 

1.ข้อมูลสมาชิก 
2.ข้อมูลสินค้า 
3.ข้อมูลการสัง่ซื้อ 
4.ข้อมูลแจง้ชำระเงิน 

สมาชิก 

1.เข้าสู่ระบบ 
2.ค้นหาสินค้า 
3.สั่งซือ้สินค้า 
4.แจ้งชำระเงิน 

ผู้ดูแลระบบ 

1.เข้าสู่ระบบ 
2.จัดการสินค้า 
3.เพิ่มช่องทางการชำระเงิน 
4.จัดสง่สินค้า 
5.ออกรายงาน 

1.ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
2.ข้อมูลการจัดการสินค้า 
3.ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน 
4.ข้อมูลจัดส่งสินค้า 
5.ข้อมูลรายงาน 

ภาพประกอบท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการไหลของระบบ Context Diagram 
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  2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

2.2.5 สร้างแบบประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการรา้นค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans เป็น
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

  5 หมายถึง      มีคุณภาพระดับดีมาก  
  4 หมายถึง      มีคุณภาพระดับดี   
  3 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปานกลาง   
  2 หมายถึง      มีคุณภาพระดับพอใช้   
  1 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปรับปรุง  

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลหาความพึงพอใจระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans  ใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert)  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย 
(�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้    

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจระดับมาก    
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง    
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย   
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การวิจัยเพื่อพัฒนาและทดลองได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์
กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาสังเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบ 
นำมาสร้างเป็นแบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจและนำเสนอให้ผ ู ้เชี ่ยวชาญทั ้ง 3 ท่านตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและสอดคล้องจากนั้นนำไปเก็บข้อมูลโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 
   1) นัดกลุ่มทดลอง เพื่อขอความร่วมมือในการการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2) ประสานงานกับกลุ่มทดลอง เพื่อนำระบบไปดำเนินการทดลอง 
   3) ดำเนินการทดลองระบบ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตอบแบบประเมินและกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามแต่ละ
ชุดให้สมบูรณ์ และนำผลไปทำการวิเคราะห์ผลต่อไป 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาทำการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่กลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
1. ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans 
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1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ Admin  
 
 
 
 
 
 

 
 
จากภาพประกอบท่ี 3 เป็นส่วนของหน้าจอเข้าสู่ระบบของแอดมิน ประกอบไปด้วยดังนี้ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน โดยทำ

การกรอกข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อทำการเข้าสูร่ะบบหลังร้าน 
 
1.2 หน้าจอโฮมเพจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบท่ี 4 เป็นส่วนของหน้าหลักท่ีแสดงส่วนของเมนูดังนี้ หน้าแรก ร้านค้า ตะกร้าสินค้า บทความ 
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ช่องทางการชำระเงิน 

 
1.3 หน้าลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 3 ตัวอย่างเข้าสู่ระบบแอดมิน 

ภาพประกอบท่ี 5 ตัวอย่างหน้าสมัครสมาชิก 

ภาพประกอบท่ี 4 หน้าโฮมเพจ 
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จากภาพประกอบท่ี 5 เป็นส่วนของหน้าลงทะเบียนสำหรับลูกค้าท่ัวไปเข้ามาสมัครสมาชิก โดยมี ส่วนประกอบดังน้ี 
Usename , Password , ช่ือ-สกุล , เพศ , ที่อยู่ติดต่อ , เบอร์โทรศพัท์ , อีเมล์ , รูปภาพ 

 
1.4 หน้าจอจัดการสินค้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบท่ี 6 หน้าจอจัดการสินค้า สามารถทำการเพิม่สินค้า ลบสินคา้ แก้ไขข้อมูลสินค้าหรอืรายละเอียด 
และสามารถตรวจสอบสินคา้ที่คงเหลือในสต็อกสินค้า 
  
 1.5 หน้าแสดงสินค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพประกอบท่ี 7 หน้าแสดงสินค้า เป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดสินค้า รุ่น ราคา สี และขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 6 หน้าจัดการสินค้า 

ภาพประกอบท่ี 7 หน้าแสดงสินคา้ 
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 1.6 หน้ายืนยันคำสั่งซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพประกอบท่ี 8 หน้านี้สามารถดูรายการสินค้าท้ังหมดทีเ่พิ่มเข้าตะกร้า รายละเอียด ราคารวม และช่องทาง
การชำระเงิน 
 
2. ผลของการหาคุณภาพระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans จากผู้เชี่ยวชาญ

ทั้ง 3 ท่าน 
ประเด็นวัดคุณภาพของระบบ �̅� S.D การแปลผล 

1. ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบเว็บไซต์    
1.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ 

การใช้งาน 
4.33 0.58 มาก 

 
1.2 ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมลูต่าง ๆ 4.67 0.58 มากที่สุด 
1.3 ความถูกต้องในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต ์ 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.44 0.53 มาก 
2. ด้านคุณภาพของเนื้อหา    
    2.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุง

อยู่เสมอ 
4.33 0.58 มาก 

    2.2 เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.67 0.58 มากที่สุด 
    2.3 ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.53 มากที่สุด 
    2.3 ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.53 มากที่สุด 
 
 

ภาพประกอบท่ี 8 หน้ายืนยันคำ
สั่งซื้อ 
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ตารางที่ 1(ต่อ) ผลการประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 

3. ด้านประสิทธิภาพ    
    3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ได ้
4.00 0.00 มาก 

    3.2 มีความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรมข้อมลูตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

    3.3 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.33 0.58 มาก 
รวม 4.33 0.50 มาก 

รวมทุกด้าน 4.44 0.51 มาก 
 
จากตารางที่ 1 จากการประเมินคุณภาพของระบบฯ จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(�̅� = 4.44 S.D. = 0.51) โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านการออกแบบและการรูปแบบอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.44 , S.D.= 0.53) เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ (�̅�= 4.67 , S.D. = 0.58) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ 
การใช้งาน (�̅�= 4.33 , S.D. = 0.58) และ ความถูกต้องในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์ (�̅�= 4.33 , S.D. = 0.58)  
 ด้านคุณภาพของเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด(�̅�= 4.56 S.D. = 0.53) เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับเนื้อหา (�̅�= 4.67 , S.D. = 0.58) เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (�̅�= 4.67 , 
S.D. = 0.58) และ ความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ(�̅�= 4.33 , S.D. = 0.58)  
 ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.33 S.D.= 0.50) เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ระบบมีมีความ
เหมาะสมในการใช้งานโปรแกรมข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้  (�̅�= 4.67 , S.D. = 0.58) เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน(�̅�= 4.33 , S.D. = 0.58) และ เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
(�̅�= 4.00 , S.D. = 0.00)  
 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans จากกลุ่มทดลอง 
  จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน ซึ่งแบ่งตามลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ผู้วิจัยพบว่าเพศชาย มีจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 เพศหญิง มีจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 แบ่งตามช่วง
อายุผู้วิจัยพบว่า ช่วงอายุ 20 - 30 ปี มีจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 ช่วงอายุ 31 – 40  ปี มีจำนวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.00 ช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ช่วงอายุ  50 ปีขึ้นไป มีจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00 แบ่งเป็นระดับการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ปริญญาตรี มี
จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 ปริญญาโท มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และแบ่งตามอาชีพ ผู้วิจัยพบว่า 
ข้าราชการ มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 เกษตรกร มีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ธุรกิจส่วนตัวมีจำนวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.00 บริษัทเอกชน มีจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 พนักงานราชการ จำนวน 12 คน คิดเปน็ร้อยละ 
12.00 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

“สร้างสรรค์งานวจิัยบนฐานของนวัตกรรม  
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1208 

 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans จาก
กลุ่มทดลอง 100 ท่าน 

ประเด็นวัดคุณภาพของระบบ �̅� S.D การแปลผล 
1. ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบเว็บไซต์    
   1.1 เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.25 0.68 มาก 
   1.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.53 0.70 มากท่ีสุด 
   1.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.41 0.71 มาก 
   1.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่าน 

ได้ง่าย 
4.40 0.73 มาก 

   1.5 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 4.51 0.76 มากที่สุด 
รวม 4.42 0.72 มาก 

2. ด้านคุณภาพของเนื้อหา   มาก 
    2.1 เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.37 0.69 มาก 
    2.2 การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหา 4.41 0.83 มาก 
    2.3 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา  4.40 0.83 มาก 
    2.4 ความเหมาะสมในการจัดเรียงลำดับเนื้อหา 4.42 0.78 มาก 
    2.5 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.47 0.75 มาก 

รวม 4.42 0.76 มาก 
3. ด้านประสิทธิภาพ   มาก 
    3.1 ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.46 0.70 มาก 
    3.2 ช่วยประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า 4.39 0.73 มาก 
    3.3 ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.64 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.71 มากที่สุด 
รวมทุกด้าน 4.44 0.73 มาก 

จากตารางที่ 2 จากการประเมินคุณภาพของระบบฯ จากกลุ่มทดลอง 100 ท่าน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี  
(�̅�= 4.44  S.D.= 0.73) โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านการออกแบบและการรูปแบบอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.42 S.D.= 0.72) เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ (�̅�= 4.53 , S.D. = 0.70) ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้   
(�̅�= 4.51 , S.D. = 0.76) สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม (�̅�= 4.41 , S.D. = 0.71) ขนาดตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่าน ได้ง่าย (�̅�= 4.40 , S.D. = 0.73) และ เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 
(�̅�= 4.25 , S.D. = 0.68)  
 ด้านคุณภาพของเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.42 S.D.= 0.76) เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา (�̅�= 4.47 , S.D. = 0.75) ความเหมาะสมในการจัดเรียงลำดับเนื้อหา (�̅�= 4.42 , S.D. = 0.78) การแบ่ง
หมวดหมู่ของเนื้อหา (�̅�= 4.41 , S.D. = 0.83) ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา (�̅�= 4.40 , S.D. = 0.83) และ 
เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย(�̅�= 4.37 , S.D. = 0.69)  
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 ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.50 S.D.= 0.71) เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ระบบมี
ประโยชน ์ต ่อผ ู ้ ใช ้ งาน  (�̅�= 4.64 , S.D. = 0.69) ความรวดเร ็วในการประมวลผล (�̅�= 4.46 , S.D. = 0.70) และ  
ช่วยประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า (�̅�= 4.39 , S.D. = 0.73)  
 
สรุปผลการวิจัย 

การจัดทำระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans เป็นการเผยแพร่ข้อมูล สินค้าของ
ร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าท่ีสนใจสินค้าของทางร้านเลือกชมสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย
ที่สนใจสินค้าประเภทกางเกงยีนส์ ได้เลือกชมและสามารถสั่งซื้อผ่านทางระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  

จากการประเมินคุณภาพของระบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าภาพรวมของระบบฯ อยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.44  S.D. = 0.51)  โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการออกแบบและการรูปแบบภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�= 4.44  S.D. = 0.53) ด้านคุณภาพของเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.56  S.D. = 0.53)ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅�= 4.33  S.D. = 0.50) จากการประเมินความพึงพอใจของระบบฯ จากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 100 ท่าน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ภาพรวมของระบบฯอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅�= 4.44  S.D.= 0.73) โดยแยกรายละเอียด
ออกเป ็นแต ่ละด ้าน ด ั งนี้ ด ้ านการออกแบบและการร ูปแบบอย ู ่ ในระด ับพอใจมาก  (�̅�=4.42  S.D.= 0.72) 
ด้านคุณภาพของเนื้อหาอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅�=4.42  S.D.= 0.76)  ด้านประสิทธิภาพของระบบภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ
มาก (�̅�=4.50  S.D.= 0.71) 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans 
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบขึ้นมาจากโปรแกรม Word press โดยใช้ในการ
ควบคุมระบบและใช้ Xampp ในการทดสอบเว็บไซต์ Adobe Photoshop CS6 ในการสร้างภาพ พื้นหลังและภาพสินค้าของ
เว ็บไซต ์ซ ึ ่ ง ได ้ เสร ิมระบบโดยใช ้  Plugin ได ้แก ่  Simple WordPress Membership ใช ้ ในการทำระบบล ็อคอิน 
WooCommerce เป็น plugin หน้าหลักท่ีใช้ ในการจัดการเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมด WooCommerce confirm payment ใช้
ในการแจ้งชำระ ระบบมีขอบเขตการทำงานครอบคลุมตั้งแต่การสมัครสมาชิก จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลสินค้า 
สอดคล้องกับ อัคคพล วิศิษฎ์ชัยนนท์ ได้พัฒนาระบบซื้อขายสินค้าการเกษตรออนไลน์ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
เว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน พบว่าโดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 รองลงมา ด้านเนื้อหาและ
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25 (วิศิษฎ์ชัยนนท์, 2558)  
 ผลจากการศึกษาเพื่อหาคุณภาพของระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและรูปแบบ ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ พบว่าการพัฒนาระบบ
ฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใจมากเหมาะสมในการนำไปใช้งาน  สอดคล้องกับ Barnes and Vidgen (2014) ได้ศึกษาความพึง
พอใจทางด้านเทคโนโลยีสื่อสังคมและเว็บไซต์ วิจัยในครั้งนี้ได้สร้างแบบจําลองความพึงพอใจทางด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม เริ่มตั้งแต่
ความพึงพอใจส่วนตัว รูปแบบการพัฒนาและทดสอบการเข้าใช้เว็บไซต์ของ บริษัท ยูทิลิตี้ขนาด ใหญ่ของยุโรปและรอบสองของการ
สำรวจ ผลปรากฏว่า เทคโนโลยีส ื ่อสังคมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจส่วนบุคคล  (Barnes & Vidgen, 2014) 
การออกแบบและพัฒนาได้ออกแบบตามมาตรฐานการทำเว็บไซต์ โดยเน้นเนื้อหาข้อมูล เกี่ยวกับหลักการพัฒนาเว็บไซต์  
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ผลจากการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa 
Jeans ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและรูปแบบ ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากสามารถนำไปใช้งานได้ สอดคล้องกับ จริยา พะนะเสน และ แสงเพ็ชร พระฉาย ได้พัฒนา
เว็บไซต์ส่งเสริมการขายผ้าไหม กรณีศึกษา อบต.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา การประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาเป็นกลุ่มแม่บ้านผลิตผ้าไหมอบต.ประทาย จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามประเมินคุณภาพเว็บไซต์ 
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ผลการพัฒนาเว็บไซต์พบว่า ผู้ใช้เว็บไซต์มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ส่งเสริมการขาย
ผ้าไหม กลุ่มแม่บ้าน อบต. ประทาย โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ในด้านเนื้อหามีคะแนนคุณภาพเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
ในด้านการ ออกแบบมีคะแนนคุณภาพเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ซึ่งอยู่ระดับดี และในภาพรวมมีคะแนนคุณภาพเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
ซึ่งอยู่ใน ระดับดี (พะนะเสน และ พระฉาย, 2559) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สำหรับผู้สนใจพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ ควรศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ใหต้รงตามมาตรฐานการทำเว็บไซต์ 
โดยเน้นเนื้อหาข้อมูล และองค์ประกอบของเว็บไซต์ให้ครบถ้วน 
 2. ควรศึกษาโปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่ใช้อยู่แล้ว เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการ
นำเสนอของระบบ  
 3. ควรออกแบบให้รูปแบบของเว็บไซต์งานได้ง่าย และน่าสนใจมากขึ้น 
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