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Abstract 
 The objectives of this research were 1)  to study concepts and methods 
develop of responsive online for product distribution system, 2) to evaluate 
efficiency of responsive online for product distribution system and 3)  to study the 
users’ satisfaction on support system using Clothing shop is a case study. This system 
has been designed and developed to increase the potential for customer service, 
and increase distribution channels.  The System development based on the 
development cycle of the Waterfall Model.  Using PHP language for build web - 
application and MySQL databases to manage databases. The efficiency of this system 
was tested by 3 computer system experts and the satisfaction of the users of the 
system by 30 users on the smartphone. Result of evaluation efficiency of the system 
was at the good level (  = 4.28 S.D. = 0.62), and satisfaction of the system was at the 
good level ( = 4.15 S.D. = 0.75). 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิด และวิธีการพัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้า

ออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ โดยใช้ร้านขายเส้ือผ้า เป็น
กรณีศึกษา ระบบนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า และ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ซึ่งระบบท่ีพัฒนามีลักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP 
ในการเขียนโปรแกรม และใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ 3 คน ผลการ
ประเมินคุณภาพระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28 S.D. = 0.62) และศึกษาความ       
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 30 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.14 S.D. = 0.75) 

 
ค ำส ำคัญ: ระบบจ ำหน่ำยสินค้ำ, เรซสปอนต์ซีฟ, ร้ำนขำยเส้ือผ้ำ 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนในการใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล 
ติดต่อส่ือสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหลายช่องทาง จึงควรส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็วในสังคมโลกาภิวัฒน์ (ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 2561) ดังนั้น ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่จึงต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาโอกาสและเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการซื้อขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ ผ่านหน้าร้านนั้นมีขีดจ ากัดในการจ าหน่าย
สินค้าค่อนข้างมากและการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้า อีกท้ังการเปิดขายหน้าร้านมีต้นทุนค่อนข้างสูง จึงท า
ให้มีการพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และปัจจุบันได้มีการน าเทคนิค Responsive 
เข้ามาพัฒนาในการออกแบบเว็บไซต์ส่วนของ Web layout เพื่อให้สามารถน าเสนอเนื้อหาหรือ 
Content ท่ีตอบสนองต่อการใช้งานบนอุปกรณ์ท่ีต่างกันเพื่อรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด 
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ Notebook Tablet โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ต่าง ๆ ท่ีมี
มาตรฐานขนาดหน้าจอท่ีแตกต่างกัน (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช, 2561) ท าให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย และใช้งานง่ายข้ึน 

ผู้วิจัยได้ออกแบบ พัฒนา และประเมินคุณภาพของระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บ
แอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ เพื่อรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน สร้างความสะดวกสบายให้กับ
ลูกค้า อีกท้ังยังเพิ่มช่องทางท่ีไม่มีขีดจ ากัดในการเลือกซื้อสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ
ยังสามารถสอบถามรายละเอียดของเส้ือผ้าได้เปรียบเสมือนกับลูกค้าได้ไปซื้อเส้ือผ้าท่ีร้านจัดจ าหน่าย
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เอง รวมท้ังโครงสร้างของเว็บไซต์ท่ีเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้จัดจ าหน่าย และลูกค้าอย่าง
สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด และวิธีการพัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
แบบเรซสปอนต์ซีฟ 

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบ
เรซสปอนต์ซีฟ  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบ
เรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา ร้านขายเส้ือผ้า 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

พัฒนาระบบระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร เป็นผู้ใช้งานระบบจ าหน่ายเส้ือผ้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบ
เรซสปอนต์ซีฟ  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผู้ใช้งานระบบจ าหน่ายเส้ือผ้า
ออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ จ านวน 30 คน 
 3.2 เครื่องมือในวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  3.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บ
แอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 
  3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอป
พลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา ร้านขายเส้ือผ้า ส าหรับผู้ใช้งาน 
 3.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.3.1 ตัวแปรต้น คือ ข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้งานระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วย
เว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ  
  3.3.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
แบบเรซสปอนต์ซีฟ และความพึงพอใจต่อรูปแบบระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
แบบเรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา ร้านขายเส้ือผ้า 
 3.4 ระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ พัฒนาขึ้นใน
รูปแบบ Web-Based Application ซึ่งสามารถจ าแนกขอบเขตของระบบออกเป็น 5 ระบบ ได้แก่ 
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  3.4.1 ระบบก าหนดสิทธิ์การใช้งาน สามารถ 1) ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ระบบ 2) ก าหนด
สิทธิ์การใช้งาน 
  3.4.2 ระบบตรวจรับสินค้า สามารถ 1) ตรวจสอบใบส่งสินค้า 2) ตรวจรับสินค้า 
  3.4.3 ระบบรับสมัครสมาชิก สามารถ 1) ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 2) จัดการข้อมูลสมาชิก
3) ตรวจรับการรับสมัครสมาชิกทางอีเมล 
  3.4.4 ระบบจ าหน่ายสินค้า สามารถ 1) จัดการข้อมูลการส่ังซื้อสินค้า 2) จัดการรายการ
สินค้าคงคลัง 3) จัดการรูปแบบการจัดส่งสินค้า 4) จัดการรายการแจ้งช าระเงิน 5) ยืนยัน/ยกเลิก
รายการส่ังซื้อสินค้า 6) จัดท าใบส่งสินค้า 7) พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 8) บันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้า 
  3.4.5 ระบบจัดท ารายงาน สามารถ 1) รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบ 2) รายงานข้อมูลสินค้า
คงคลัง 3) รายงานข้อมูลการตรวจรับสินค้า 4) รายงานข้อมูลสมาชิก 5) รายงานข้อมูลการจ าหน่าย
สินค้า 6) รายงานข้อมูลการยกเลิกรายการส่ังซื้อสินค้า 7) รายงานข้อมูลการรับช าระค่าสินค้า 8) 
รายงานข้อมูลการจัดส่งสินค้า 
 3.5 ขอบเขตทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
  3.5.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และระบบจ าลอง Web Server คือ Apache 
Web Server 2.2.8  
  3.5.2 เครื่องมือ และภาษาท่ีใช้ในพัฒนาระบบ คือ Adobe Dreamweaver CS6, 
Adobe Photoshop CS6, phpMyAdmin, ภาษา HTML, PHP, SQL, CSS, jQuery, JavaScript 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 

 ข้อมูลความต้องการ 
ของผู้ใช้ 

 การศึกษาเอกสาร
ต่าง ๆ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

กระบวนการท างาน 

 รวบรวมข้อมูลความ 
ต้องการของผู้ใช้ 

 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ และ
ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบ 
 วิเคราะห์และออกแบบ 
ระบบ 

 พัฒนาระบบ 
 ทดสอบระบบ 
 การด าเนินการทดลอง
และเก็บรวบรวมข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลลพัธ ์

 ระบบจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์เว็บแอปพลิเคชันแบบ
เรซสปอนต์ซีฟ 
 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอป
พลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
แบบเรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา 
ร้านขายเสื้อผ้า 
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5. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 5.1 รวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน โดยผู้พัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหา ความต้องการ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบ 
โดยข้อมูลท่ีได้จะน ามาเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินงาน และตัดสินใจในการพัฒนาระบบการ
ท างานแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  5.1.1 ด้านเจ้าของร้าน สามารถ ดูรายงานต่าง ๆ ท่ีมีในระบบ 
  5.1.2 ด้านผู้ดูแลระบบ สามารถ ก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน 
 5.1.3 ด้านพนักงาน สามารถ จัดการข้อมูลการตรวจรับสินค้า จัดการรายการส่ังซื้อสินค้า 
จัดการรายการแจ้งช าระเงิน ตรวจสอบหลักฐานการช าระเงิน ยืนยันรายการส่ังซื้อ จัดการข้อมูลการ
รับช าระค่าสินค้า จัดท าใบส่งสินค้า พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้า 
 5.1.4 ด้านสมาชิก สามารถ สมัครสมาชิก ยืนยันการสมัครสมาชิกทางอีเมล จัดการข้อมูล
ส่วนตัว และยืนยัน/ยกเลิกการส่ังซื้อสินค้า 
 5.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 
  5.2.1 ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ ยวข้องในการสร้างเว็บไซต์ด้วยเทคนิค
เรซสปอนต์ซีฟ ศึกษาการด าเนินธุรกรรมทางการค้าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ซื้อ-ขายสินค้า การจัดส่งสินค้า (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2556) 
  5.2.2 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2558) และฐานข้อมูล MySQL (My Structured 
Query Language) (ชาญชัย  ศุภอรรถกร, 2556) 
  5.2.3 ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model (with Iteration) มีท้ังหมด 6 
ขั้นตอน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)  
  5.2.4 ศึกษาการออกแบบเว็บเพจให้แสดงผลออกมาให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจออุปกรณ์
ซึ่งปัจจุบันมีขนาดท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเล่นเกมพกพา 
เป็นต้น โดยอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีต่าง ๆ เรซสปอนต์ซีฟ สามารถปรับขนาดของ
รูปภาพ และเลเอาท์ของเว็บให้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอ ท าให้ดูข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น (สหทัศน์
วชิระนภศูล, 2559)  
 5.3 การวิเคราะห์ระบบ ในการพัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบ
เรซสปอนต์ซีฟ ผู้วิจัยระบบได้ท าการวิเคราะห์ข้ันตอนการท างานของระบบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ดัง
ภาพท่ี 1 
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 5.4 การออกแบบระบบ เมื่อก าหนดความต้องการในแต่ละส่วนแล้ว ขั้นต่อมาด าเนินการ 
ออกแบบ Context Diagram ออกแบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  5.4.1 โครงสร้างของเว็บไซต์ เป็นแผนผังการเช่ือมโยงท้ังหมดภายในเว็บไซต์ ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังเว็บไซต์ 

 

ภาพที่ 1 System Flowchart การท างานของระบบ 
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  5.4.2 ออกแบบ Context Diagram เพื่อออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบ ดัง
ภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

  5.4.3 ออกแบบฐานข้อมูล โดยการออกแบบ ER-Diagram เป็นไดอะแกรมแสดง
ความสัมพันธ์กันระหว่างเอนทิต้ี เพื่อให้เข้าใจการติดต่อภายในระบบง่ายขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 7 
ตาราง คือ 1) สมาชิก 2) สินค้า 3) ตัวแทนจ าหน่าย 4) บัญชีธนาคาร 5) การจ าหน่าย และ 6) การ
ตรวจรับ 7) ประเภทสินค้า ดังภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ภาพที่ 4 ER-Diagram ของระบบงาน 
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  5.4.4 ออกแบบโครงสร้างหน้าหลักแสดงผลแบบปกติ และแสดงผลแบบเรซสปอนต์ซีฟ 
ของระบบจ าหน่ายเส้ือผ้าออนไลน์ ดังภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โครงสร้างหน้าหลักของเว็บไซต์แสดงผลแบบปกติ และแบบเรซสปอนต์ซีฟ 
 

 5.5 พัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ แบ่งการ
พัฒนาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การพัฒนาฐานข้อมูลด้วย MySQL ใช้โปรแกรม phpMyAdmin 
ในการสร้างฐานข้อมูล ส่วนท่ี 2 เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Adobe Dreamweaver CS6 
และ Adobe Photoshop CS6 ส่วนท่ี 3 ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้พัฒนาระบบได้แก่ ภาษา HTML, 
PHP, SQL, CSS, jQuery และ JavaScript 
 5.6 ทดสอบระบบผู้พัฒนาระบบได้ท าการทดสอบการท างานของระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นกับระบบ และท าการแก้ไขระบบหลังจากนั้นได้ให้ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ท าการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ จ านวน 3 ท่าน สรุปผลได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจากผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ 
1. ด้านการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 4.13 0.53 มาก 
2. ด้านการออกแบบฐานข้อมูล 3.25 0.30 ปานกลาง 

3. ด้านการใช้งานแอพพลิเคช่ัน 4.62 0.46 มากท่ีสุด 
ผลการประเมินรวม 4.28 0.62 มาก 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจากผู้เช่ียวชาญ โดยผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.28 S.D. = 0.62)  
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 5.7 การติดต้ังระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ได้ท าการติดต้ังเพื่อใช้งานระบบใหม่ได้ทันที มาใช้
ในการพัฒนาระบบงาน เนื่องจากร้านท่ีน ามาใช้เป็นกรณีศึกษานั้น มีระบบงานเดิมเป็นเพียงหน้าเว็บ
เพจ (Page) ทางเฟซบุ๊ค (Facebook) ท่ีใช้ในการขายและโฆษณาสินค้า เท่านั้น ข้อดีของการติดต้ัง
แบบทันที คือ ระบบงานสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีระบบงานเดิม ง่ายต่อการวางแผน ต้นทุน
ต่ า และใช้เวลาน้อย เพิ่มความสะดวกในการพัฒนาระบบงาน และการบริหารจัดการภายในร้าน 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลจากการพัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ 
ใช้รูปแบบ Web-Based Application เพื่อช่วยในเรื่องการบริหารจัดการระบบให้สะดวก รวดเร็ว 
ง่ายต่อการใช้งาน และจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสมาชิกสามารถแสดงได้ท้ัง 2
แบบ คือ แสดงผลแบบปกติ และแสดงผลแบบเรซสปอนต์ซีฟ ดังนี้ 
 6.1.1 หน้าหลักของระบบ ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกชมรายการสินค้า สมัครสมาชิกซึ่ง
ระบบจะส่งข้อมูลตอบรับยืนยันการเป็นสมาชิกใน E-mail ของสมาชิกท่ีได้กรอกไว้ ท าการส่ังซื้อสินค้า
ได้ โดยผู้ใช้ระบบจะต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ซึ่งระบบจะมีการล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบตาม
สิทธิ์ที่ได้รับของผู้ใช้ โดยตรวจสอบจากอีเมลผู้ใช้และรหัสผ่านดังภาพท่ี 6  
 
  
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอหลักแบบปกติ และแบบเรซสปอนต์ซีฟ 
 6.1.2 ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบ โดยการกรอกช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ 
ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบดังนี้ เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบ ตรวจสอบ
ผู้ใช้ระบบก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ระบบ ดังภาพท่ี 7 
 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอส าหรับก าหนดสิทธิ์การใช้งาน 

 



10 

 

 6.1.3 เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ
สามารถดูรายละเอียดรายงานต่าง ๆ และค้นหาข้อมูลท่ีต้องการและพิมพ์ออกมาดูได้ ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอรายงาน 

 6.1.4 พนักงานเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบซึ่ง
พนักงาน สามารถ จัดการข้อมูลการตรวจรับสินค้าตรวจสอบรายการส่ังซื้อสินค้าตรวจสอบรายการ
แจ้งช าระเงินตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินยืนยันรายการส่ังซื้อบันทึกการรับช าระค่าสินค้าจัดท าใบ
ส่งสินค้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินบันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้าดังภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10 

ภาพที่ 9 หน้าจอตรวจรับสินค้า 

 

  

 

 

ภาพที ่10 หน้าจอรายการจัดส่งสินค้า 
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 6.1.5 สมาชิกเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบซึ่ง
สมาชิก สามารถ สมัครสมาชิก ยืนยันการสมัครสมาชิกทางอีเมล์จัดการข้อมูลส่วนตัวและยืนยัน/
ยกเลิกการส่ังซื้อสินค้า 

  1) สมัครสมาชิกเมื่อลูกค้าเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ท าการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนเมื่อลูกค้าได้ท าการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อมูลตอบรับยืนยันการเป็น
สมาชิกของร้านทางอีเมลของสมาชิกท่ีได้กรอกไว้ข้างต้น ดังภาพท่ี 11  

ภาพที่ 11 หน้าจอสมัครสมาชิกแบบปกติและแบบเรซสปอนต์ซีฟ 
 

  2) ส่ังซื้อสินค้า สมาชิกสามารถเลือกดูสินค้าได้ตามท่ีต้องการ และท าการส่ังซื้อได้
ทันที หากไม่ต้องการสินค้านั้นและท าการยกเลิกได้ เมื่อสมาชิกเลือกซื้อสินค้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
สมาชิกจะต้องท าการยืนยันการส่ังซื้อ และพิมพ์ใบส่ังซื้อสินค้าได้ จากนั้นสมาชิกท าการแจ้งช าระเงิน 
และแก้ไขข้อมูลในส่วนของท่ีอยู่ในการจัดส่งสินค้าได้ ท้ังนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสินค้าใน
การส่ังซื้อได้ ดังภาพท่ี 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 หน้าจอรายการสั่งซ้ือสินค้าแบบปกติและแบบเรซสปอนต์ซีฟ 
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 6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
แบบเรซสปอนต์ซีฟ ของผู้ใช้ระบบ จ านวน 30 คน สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ 

1)  ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการยอมรับ
เทคโนโลยี 

4.05 0.80 มาก 

2) ด้านความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือ 4.08 0.75 มาก 
3) ด้านความสวยงามของเว็บแอพพลิเคชัน 4.27 0.66 มาก 
4) ด้านส่งเสริมการตลาด การส่ือสารกับผู้บริโภค 4.22 0.72 มาก 
5) ด้านราคา คุณภาพ ความหลากหลายของสินค้าในเว็บ
แอพพลิเคช่ัน และความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง 

4.08 0.78 มาก 

ผลการประเมินรวม 4.14 0.75 มาก 

 จากตารางท่ี 2 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท้ัง 5 ด้าน โดยผู้ใช้ระบบ พบว่า 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.14 S.D. = 0.75)  

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 ระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา ร้านขาย
เส้ือผ้า ใช้แนวทางในการพัฒนาระบบ ดังนี้ ขั้นแรก ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ขั้นท่ีสอง วิเคราะห์ระบบจ าหน่ายสินค้า ขั้นที่สาม ออกแบบโครงสร้าง Context 
Diagram ฐานข้อมูล และออกแบบหน้าเว็บไซต์ ขั้นที่ส่ี น าผลลัพธ์จากการออกแบบระบบมาใช้ในการ
ด าเนินการพัฒนาระบบ ซึ่ งเครื่องมือท่ีใช้ ในการพัฒนา ได้แก่ Photoshop, Dreamweaver, 
Apache, phpMyadmin, ภ าษ า  HTML, PHP, SQL, CSS, jQuery แ ล ะ  JavaScript ขั้ น ท่ี ห้ า 
ทดสอบและแก้ไขปรับปรุงระบบหลังจากการพัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิ   
เคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ เพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาด จากนั้นท าการด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ี
พบเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น และขั้นท่ีหก บ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งท้ังหกขั้นตอนท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้  จะ
สอดคล้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model 6 
ขั้นตอน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) 
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 จากผลประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจากผู้เช่ียวชาญ สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบท้ัง 3 ด้าน พบว่า การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.28 S.D. = 0.62) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา  ลีรุ่งนาวา

รัตน์ และดวงกมล  โพธิ์นาค (2559: 37) ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้ าหนักโดยใช้การช่วย
เลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของระบบจากผู้เช่ียวชาญ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.24 SD. = 0.59) เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า ด้านการใช้งานแอพพลิเคช่ันผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.50 SD. = 0.51) 

ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.11 SD. = 0.62) ด้านการ

ออกแบบฐานข้อมูล ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.04 SD. = 0.55) 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบบนสมาร์ทโฟน จ านวน 30 คน พบว่าการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.14 S.D. = 0.75) ดังนั้น กระบวนการพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งาน

ได้จริงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์  เกียรติรัศมี  (2558: บทคัดย่อ) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 4 
ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ยอมรับเทคโนโลยี 2) ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคลและความสวยงามของเว็บแอปพลิเคชัน 3) 
ด้านราคา คุณภาพ ความหลากหลายของสินค้าในเว็บแอปพลิเคชัน และความตรงต่อเวลาในการ
จัดส่ง 4) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การส่ือสารกับผู้บริโภค และความมีช่ือเสียงของแอปพลิเคชัน  
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ 
กรณีศึกษา ร้านขายเส้ือผ้า ควรมีการให้ผู้เช่ียวชาญหลากหลายด้าน ท าการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบเพื่อให้ระบบตรงตามการใช้งานส าหรับผู้ใช้ระบบมากขึ้น 
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