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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบรานขายนาิกาออนไลน 2)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานตอระบบรานขายนาิกาออนไลน ผูวิจัยไดพัฒนาระบบรานขาย
นาิ ก าออนไลน ต ามกระบวนการของวงจรการพั ฒ นาระบบ (System Development Life Cycle:
SDLC) ระบบรานขายนาิกาออนไลน ทํางานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยนําเทคโนโลยี Laravel
Framework มาใช ในการพั ฒนาเว็บ แอปพลิเคชั น ในลั กษณะ Model-View-Control (MVC) และใช
Bootstrap Framework ในการจัด รูป แบบการแสดงผลให สามารถแสดงหนา เว็บ บนอุ ป กรณห ลาย
ประเภทได และใชโปรแกรม MySQL เปนฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลของระบบ ในการวิจัยนี้มีการ
สํารวจความพึงพอใจของผู ใชงานระบบจํานวน 20 คน โดยใชแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจเปน
เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลจากผูใชระบบ และวิเคราะหผลจากคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสํารวจพบวา ผูใชระบบมีความพึงพอใจตอระบบรานชายนาิกาออนไลนอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.533
คําสําคัญ: ระบบรานขายนาิกาออนไลน, การพัฒนาระบบ, ลาราเวลและบูสแทรปเฟรมเวิรค
Abstract
The objectives of this research are 1) to analyze, design and develop the online
watch shop system 2) to study the satisfaction of users to the online watch shop system.
To develop the online watch shop system, researcher used System Development Life
Cycle: SDLC and used Laravel and Bootstrap Frameworks to develop web application and
formatted contents on the web and used MySQL to store data. In this research, a survey
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of 20 users satisfaction was done using a questionnaire and analyzed the results with mean
and standard deviation. The survey results showed that users were satisfied with the watch
shop online system in a highest level, where the mean equals to 4.68 and the standard
deviation equals to 0.533.
Keywords : Online watch shop system, System development, Laravel and Bootstrap Framework
บทนํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามาเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต
ประจําวันของมนุษย เชน การเขาถึงขอมูลขาวสาร การทําธุรกรรมทางการเงิน การทําธุรกรรมทางพาณิชย
ซึ่งสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น การคาขายในปจจุบัน ไมมีความจําเปนตองมีหนา
รานเพื่อวางสินคาขายอีกตอไป การขายสินคาในรูปแบบเดิมๆ เจาของรานตองมีการลงทุนตอคาใชจา ยที่
เกิดขึ้นหลายอยาง เชน คาเชารานหรือพื้นที่สําหรับวางขายสินคา คาจางพนักงานขายสินคา คานํ้ามัน
คาใชจายในการเดินทางตางๆ ดังนั้นผูประกอบการรุนใหมๆ ที่ไมมีเงินทุนมาก หันมาขายสินคาผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันมีแนวโนมในการซื้อสินคาผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตมากขึ้นทุกป จากสถิติทางดาน E-commerce ในป พ .ศ .2563 (Ihdigital, 2020)
พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตชาวไทยมากกวา 90% คนหาสินคาและบริการที่นาซื้อผานทางชองทางออนไลน
ผูใชงานอินเทอรเน็ตชาวไทยกวา 85% เคยแวะเยี่ยมชมหนารานคา e-commerce และ 82% เคยสั่งซื้อ
สิ น ค า ผ า นช อ งทางการขายออนไลน มู ล ค า ทางการค า e-commerce แบบ B2C (Business-toCustomer) อยูที่ประมาณ 1.73 แสนลานบาท และมีอัตราการเติบโตอยูที่ 14% ตอป สินคาประเภท
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทําเงินได 3.63 หมื่นลานบาท อัตราการเติบโตอยูที่ 7.7% สินคาประเภทแฟชั่น
และความงาม ทําเงินได 3.25 หมื่นลานบาท อัตราการเติบโตอยูที่ 14%
จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบขายนาิกาออนไลน โดยใช
Laravel and Bootstrap Frameworks โดยที่ Laravel Framework เปน Framework ของภาษา PHP
ซึ ่ ง ในป จ จุ บ ั น นั ก พั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั น นิย มใช Framework นี ้ ใ นการพั ฒนาระบบงาน Laravel
Framework ทํางานในในลักษณะ Model-View-Control โดยที่สวนของ Model เปนสวนที่ใชติดตอกับ
ฐานขอมูล สวนของ View เปนสวนที่ใชในการแสดงทางหนาเว็บ และสวนของ Control เปนสวนที่ใชใน
การควบคุมการทํางานของระบบ ใชประมวลผลการทํางานตามที่ไดรับคําสั่งหรือขอมูลจากผูใชงาน สวน
Bootstrap Framework เป น Framework ของภาษา CSS ถู ก นํ า มาใชใ นการปรั บ แต ง รู ป แบบการ
แสดงผลขอมูลใหสามารถแสดงผลในอุปกรณที่มีขนาดแตกตางกันไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปน Framework
ที่นิยมใชกันในปจจุบัน นอกจากนี้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบรานขายนาิกาออนไลนขึ้นใชเอง มี
ความสอดคลองและตรงกับความตองการของผูใชงาน มากกวาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่เปดใหเขา
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ไปซื้อขายสินคาในปจจุบัน เพราะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของเว็บไดตามตองการ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ในงานวิจัยของ ปองพล ธูปทอง และคณะ (2561) ได
พัฒนาระบบจัดการขอมูลซื้อขายอุปกรณทางการเกษตร กรณีศึกษารานยิ่งเจริญการคา โดยมีวัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลซื้อขายอุปกรณทางการเกษตร กรณีศึกษารานยิ่งเจริญการคา 2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบจัดการขอมูลซื้อขายอุปกรณทางการเกษตร กรณีศึกษาราน
ยิ ่ งเจริ ญ การค า ผู  ว ิ จ ัย ไดพ ั ฒนาระบบงานโดยใช ภ าษา PHP และระบบจั ดการฐานข อมูล MySQL
ผลการวิจัยพบวา ลูกคาสามารถเลือกดูรายการสินคาไดจากหนาเว็บ สามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
สินคาได อีกทั้งระบบยังคํานวณคาใชจายใหอัตโนมัติ ทําใหการจัดการขอมูลการซื้อขายมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น และความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอการใชงานระบบจัดการขอมูลซื้อขายอุปกรณทาง
การเกษตร กรณีศึกษารานยิ่งเจริญการคา อยูในระดับมากที่สุด งานวิจัยของ ประภาวดี รัฐเมือง และคณะ
(2560) ไดพัฒนาระบบซื้อ-ขายสินคามือสองออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบซื้อ-ขาย
สินคามือสองออนไลน 2) ประเมินคุณภาพระบบซื้อ-ขายสินคามือสองออนไลน 3) สอบถามความพึงพอใจ
ของผูใชที่มีตอระบบซื้อ-ขายสินคามือสองออนไลน ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบซื้อ-ขายสินคามื อสอง
ออนไลน มีสวนประกอบการใชงาน 3 สวนคือ สวนของผูซื้อ สวนของผูขาย และสวนของผูดูแลระบบ
2) ผลการประเมินคุณภาพระบบซื้อ-ขายสินคามือสองออนไลน โดยรวมอยูในระดับมาก และ 3) ผลการ
สอบถามความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบซื้อ-ขายสินคามือสองออนไลนโดยรวมอยูในระดับมากทีส่ ุด
งานวิ จ ั ยของ ทิพ วรรณ เย็ น ใจรอด และคณะ (2559) ได พ ัฒนาระบบขายสินคา ออนไลนของบริษัท
Techwood Far-East จํา กัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มชองทางในการดําเนินธุรกิจ ลดงานดาน
เอกสาร รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงาน การพัฒนาระบบขายสินคาออนไลนของบริษัท Techwood
Far-East จํ า กั ด ได น ํ า เทคโนโลยี CodeIgniter Framework มาใช ใ นการพั ฒ นา Web Application
รวมกับ Bootstrap Framework เพื่อใหไดคุณสมบัติ Responsive ผลการประเมินจากพนักงานและ
เจ าของกิ จการ ระบบไดรับคะแนนเฉลี่ย 4.34 อยูในเกณฑดี งานวิจัยของ สุพัตรา มาตรา และคณะ
(2559) ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการรานขายเฟอรนิเจอรออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการรานขายเฟอรนิเจอรออนไลนที่มีคุณภาพ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอ
ระบบบริหารจัดการรานขายเฟอรนิเจอรออนไลน ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการราน
ขายเฟอรนิเจอรออนไลน ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนผูใชทั่วไป สวนสมาชิก และสวนของผูดูแลระบบ
โดยที่ระบบบริหารจัดการรานขายเฟอรนิเจอรออนไลนโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก 2) ผูใชงานมี
ความพึงพอใจตอระบบบริหารจัดการรานขายเฟอรนิเจอรออนไลนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบรานขายนาิกาออนไลน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานตอระบบรานขายนาิกาออนไลน
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วิธีการวิจยั
ผู  วิ จ ั ย ได พ ั ฒ นาระบบรา นขายนาิ กาออนไลน ตามกระบวนการของวงจรการพัฒ นาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ
ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2555: 50)
วงจรการพัฒนาระบบ ประกอบดวยขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
1.การวางแผนโครงการ (Project Planning)
ผูวิจัยไดศึกษาถึงความเปนไปได (Feasibility Study) ในการพัฒนาระบบรานขายนาิกาออนไลน
โดยศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค และศึกษาแนวคิด
การออกแบบและพัฒนาระบบของระบบอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง เชน ระบบจัดการขอมูลซื้อขาย
อุปกรณทางการเกษตร กรณีศึกษารานยิ่งเจริญการคา (ปองพล ธูปทอง และคณะ, 2561) ระบบซื้อ-ขาย
สินคามือสองออนไลน (ประภาวดี รัฐเมือง และคณะ, 2560) ที่ไดพัฒนาระบบขายสินคาออนไลนใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น ทําใหสามารถใชงานไดสะดวกและเพิ่มชองทางในการขายสินคา ระบบขายสินคา
ออนไลนของบริษัท Techwood Far-East จํากัด (ทิพวรรณ เย็นใจรอด และคณะ, 2559) ผูวิจัยจึงไดนํา
แนวคิ ด มาใช วางแผนในการพัฒ นาระบบร านขายนาิก าออนไลน โดยใช Laravel and Bootstrap
Frameworks
2. การวิเคราะห (Analysis)
ระบบรานขายนาิกาออนไลน แบงกลุมผูใชงานเปน สวนคือ สวนเจาของราน และสวนของ 2
สมาชิก แตละสวนสามารถทํางานกับระบบไดดังนี้
1) สมาชิก สามารถสมัครสมาชิก เพื่อเขาสูระบบ สั่งซื้อสินคา แจงชําระเงิน และติดตามสถานะการ
จัดสงสินคา
2) เจ าของราน สามารถเขาสูระบบ เพื่อจัดการขอมูลประเภทสินคา ขอมูลสินคา ตรวจสอบ
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รายการสั่งซื้อ ตรวจสอบการชําระเงิน แจงการจัดสงสินคา และแสดงรายงานตางๆ ที่ตองการ
จากการทํางานของผูใชงานดังกลาว สามารถแสดงการทํางาน และการไหลของขอมูลดวยแผนภาพ
บริบท (Context Diagram) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 2 แผนภาพบริบทระบบรานขายนาิกาออนไลน
3. การออกแบบ (Design)
ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาองคประกอบ
ของการออกแบบเว็บไซต องคประกอบในหนาเว็บไซต ผังเว็บไซต การใชสี ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ที่
เหมาะสมเพื่อออกแบบเว็บไซตใหนาสนใจ ในขั้นตอนการออกแบบผูวิจัยไดออกแบบหนารับขอมูล และ
หนาแสดงขอมูล ตัวอยางการออกแบบหนาจอของระบบซื้อขายนาิกาออนไลน แสดงดังภาพที่ 3 – 4

ภาพที่ 3 การออกแบบหนาแรกของระบบรานชายนาิกาออนไลน
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ภาพที่ 4 การออกแบบหนาตะกราสินคา
ในการพัฒนาระบบ ผูวิจัยไดศึกษาเทคโนโลยี Bootstrap Framework เพื่อใชในการออกแบบ
เว็ บแอปพลิ เคชั น ใหสามารถแสดงผลบนอุป กรณหลายประเภทได ผูวิจ ัยไดศึกษาศึกษาเทคโนโลยี
Laravel Framework เพื่อใชในการพัฒนาระบบ
4. การติดตั้ง (Implement)
การติดตั้งระบบรานขายนาิกาออนไลนเพื่อใชงานบนอินเทอรเน็ต จะใชโปรแกรม FileZilla ที่
เปนโปรแกรมประเภท FTP Client ทําการอัพโหลดไฟลขึ้นเซิรฟเวอร
5. การบํารุงรักษา (Maintenance)
การปรับปรุ งและแกไขทางดา นฮารตแวรหรือซอฟตแวรหรือการแกปญหาที่ผูใชระบบพบใน
ระหวางใชงานหรือเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ผลและอภิปรายผลการวิจยั

ภาพที่ 5 หนาแรกของระบบรานขายนาิกาออนไลน
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1. ผลการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบรานขายนาิกาออนไลน ผูวิจยั สามารถวิเคราะห
ออกแบบ และพัฒนาระบบรานขายนาิกาออนไลน ไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีผูใช
ระบบ 2 สวนคือ สวนของสมาชิก และสวนของเจาของราน ตัวอยางหนาเว็บไซตระบบของการทํางาน
ของสมาชิก และเจาของราน แสดงดังภาพที่ 5-7 และการแสดงบนหนาจอที่มีขนาดเล็กแสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 6 หนารายการสั่งซื้อนาิกาของสมาชิก

ภาพที่ 7 หนารายการทํางานของเจาของราน
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ภาพที่ 8 การแสดงผลของระบบบนหนาจอที่มีขนาดเล็ก
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบที่มีตอระบบรานขายนาิกาออนไลน ในดานการ
ออกแบบ และดานประสิทธิภาพและความถูกตองของระบบ จากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอรจํานวน 20 คน ที่ใชการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลาก ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบรานขายนาิกาออนไลน
รายการ
คาเฉลี่ย
S.D.
1. ดานการออกแบบ
4.73
0.485
1.1 ความสวยงามและความทันสมัย
4.80
0.400
1.2 ความงายตอการใชงาน
4.70
0.458
1.3 ขนาดตั ว อั ก ษร รู ป แบบตั ว อั ก ษรอ า นง า ย 4.75
0.433
และสวยงาม
1.4 ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษรและขอมูล
4.80
0.400
1.5 การออกแบบรูปแบบ และการใชสี
4.60
0.735
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ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบรานขายนาิกาออนไลน (ตอ)
รายการ
คาเฉลี่ย
S.D.
ระดับ
2. ดานประสิทธิภาพและความถูกตองของระบบ
4.64
0.522
มากที่สุด
2.1 ระบบสามารถจัดการขอมูลสินคาไดถูกตอง
4.65
0.477
มากที่สุด
2.2 ระบบสามารถจัดการขอมูลการซื้อและขายไดถูกตอง 4.55
0.497
มากที่สุด
2.3 ระบบสามารถจัดการขอมูลบุคคลไดถูกตอง
4.50
0.671
มาก
2.4 ระบบสามารถออกใบสั่งซื้อสินคาไดถูกตอง
4.80
0.400
มากที่สุด
2.5 ระบบสามารถออกรายงานการซื้อ-ขายไดถูกตอง
4.45
0.740
มาก
2.6 ระบบมีความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
4.75
0.433
มากที่สุด
2.7 ระบบใชงานงาย ไมซับซอน
4.75
0.433
มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
4.68
0.533
มากที่สุด
หมายเหตุ : คา เฉลี่ ย 4.51-5.00 = มากที่สุด, 3.51-4.50 = มาก, 2.51-3.50 = ปานกลาง, 1.51-2.50 =
นอย, 1.00-1.50 = นอยที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบรานขายนาิกาออนไลน โดย
ภาพรวมผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.68, S.D. = 0.533) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานการออกแบบ ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.73,
S.D. = 0.485) รองลงมาไดแกดานประสิทธิภาพและความถูกตองของระบบ ผูใชมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (𝑥 = 4.64, S.D. = 0.522) เมื่อพิจารณาจากขอยอยในดานประสิทธิภาพและความถูกตองของ
ระบบ พบวา มี 2 หัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาหัวขออื่นๆ ไดแก หัวขอระบบสามารถออกรายงานการซื้อขาย
ได ถู กต อง ผู  ใช ระบบมีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥 = 4.45, S.D. = 0.740) ถัดไปไดแก หัวขอระบบ
สามารถจัดการขอมูลบุคคลไดถูกตอง ผูใชระบบมีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥 = 4.50, S.D. = 0.671)
จากผลการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบรานขายนาิกาออนไลน ผูวิจัยสามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้
1. ผูวิจัยไดวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบรานขายนาิกาออนไลน ตามกระบวนการของ
วงจรการพัฒนาระบบ โดยมีการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ ศึกษาผลงานวิจัยในหัวขอที่
ใกลเคียงและเกี่ยวของ จากนั้นทําการวิเคราะหหาความตองการของผูใชงาน ออกแบบหนาจอรับขอมูล
และแสดงผลขอมูล ออกแบบผังกระบวนการทํางาน ออกแบบการไหลของขอมูล และออกแบบฐานขอมูล
ที่ใชในระบบ จากนั้นจึงพัฒนาระบบโดยใช Laravel and Bootstrap Frameworks จนไดระบบรานขาย
นาิกาออนไลนตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหและออกแบบไว
2. จากผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบรานขายนาิกาออนไลน โดยภาพรวมความพึง
พอใจของผูใชระบบอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของปองพล ธูปทอง และคณะ (2561)
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ที่ปรากฏความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอการใชงานระบบจัดการขอมูลซื้อขายอุปกรณทางการเกษตร
กรณีศึกษารานยิ่งเจริญการคา อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของประภาวดี รัฐเมือง และ
คณะ (2560) ที่ปรากฏวาผลการสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบซื้อ-ขายสินคามือสอง
ออนไลนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับผลงานวิจัยของงานวิจัยของ สุพัตรา มาตรา และ
คณะ (2559) ที่ปรากฏวาผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบริหารจัดการรานขายเฟอรนิเจอรออนไลนโดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด
สรุปผลการวิจยั
1. การพั ฒ นาระบบร า นขายนาิ กาออนไลน โ ดยใช Laravel and Bootstrap Frameworks
สามารถพัฒนาระบบไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด ระบบที่พัฒนาสามารถแสดงผลบนอุปกรณที่มี
ขนาดหนาจอแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานตอระบบรานขายนาิกาออนไลน ผูใชงานมีความพึง
พอใจตอระบบอยูในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.68, S.D. = 0.533) ดานการออกแบบผูใชงานมีความพึง
พอใจตอความสวยงาม ความทันสมัย และความรวดเร็วในการแสดงผล ในขณะที่การออกแบบรูปแบบ
และการใชสีผูใชงานมีความพึงพอใจนอยกวาหัวขออื่นๆ ดานประสิทธิภาพและความถูกตองของระบบ
ผูใชมีความพึงพอใจตอการออกใบสั่งซื้อสินคาที่มีความถูกตอง ในขณะที่การออกรายงานการซื้อขาย
ผูใชงานมีความพึงพอใจนอยกวาหัวขออื่นๆซึ่งจําเปนตองปรับรูปแบบรายงานใหมีความหลากหลายและ
ตรงความตองการของผูใชงานใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะ จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการพัฒนาระบบใหมีการจัดการขอมูลใหมีความถูกตอง ไมมีขอผิดพลาดในการ
ทํางาน
2. ควรพัฒนาระบบการขายนาิกาในรูปแบบ Mobile Application เพื่อเปนการเพิ่มชองทาง
และทางเลือกใหแกผูบริโภค

เอกสารอางอิง
ทิพวรรณ เย็นใจรอด, นํ้าเพ็ญ เปลี่ยนมา และพงศกรณปุบผา โสมตระกูล .(2559). ระบบขายสินคา
ออนไลนของบริษัท Techwood Far-East Co.,Ltd. Using Codelgniter and Bootstrap
Frameworks. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 1.
หนา 395-405. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม.ิ
72

ปที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประภาวดี รัฐเมือง และทิพวิมล ชมภูคํา .(2560)การพัฒนาระบบซื้อ .-ขายสินคามือสองออนไลน .การ
ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3หนา . 1-6มหาสารคาม .:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ปองพล ธูปทอง และแกวใจ อาภรณพิศาล. (2561). ระบบจัดการขอมูลซื้อขายอุปกรณทางการเกษตร
กรณีศึกษา รานยิ่งเจริญการคาการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิชาการระดับ .ชาติ
UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. หนา 1796-1809. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
สุพัตรา มาตรา และทิพวิมล ชมภูคํา .(2559) .ระบบบริหารจัดการรานขายเฟอรนิเจอรออนไลน .การ
ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2หนา . 1-7มหาสารคาม .:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ .(2555)กรุงเทพฯ .การวิเคราะหและออกแบบระบบ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Ihdigital .(2020) .สถิ ต ิ ด  า น E-commerce ในช ว งที ่ ผ  า นมาของประเทศไทย สื บ ค น จาก .
https://www.ihdigital.co.th/thailand-e-commerce-2020/.

73

