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7KH REMHFWLYH RI WKLV LQGHSHQGHQW VWXG\ LV WR GHVLJQ DQG FUHDWH  DQ HFRPPHUFH
SURWRW\SHEDVHGRQWKHGHPDQGIURPWKHH[HFXWLYHV

7KLV LQGHSHQGHQW VWXG\ LVVXH KDV EHHQ ZRUNHG RQ GHVLJQ DQG GHYHORSPHQW RI H
FRPPHUFH SURWRW\SH WKDW ZRXOG EH DSSOLHG DV D JXLGHOLQH WR LQFUHDVH D VDOH FKDQQHO DQG VHUYLFH
RIIHULQJ WR FRQVXPHUV 7KHUHIRUH 2&& 3XEOLF &RPSDQ\ /LPLWHG¶V EXVLQHVV V\VWHP ZDV WDNHQ DV
P\FDVH VWXG\ZLWK LPSOHPHQWRI LQWHUQHWWHFKQRORJ\ DPRQJXVHUV ZKRZHUH FRQVLVWHGRI  PDMRU
JURXSV  HFRPPHUFH FXVWRPHUV ZKR FDQ DVVHVV WKH FRPSDQ\¶V ZHEVLWH DQG SLFN XS WKH
PHUFKDQGLVHIRU RQOLQH EX\LQJ DV ZHOO DV WR UHSO\RQ TXHVWLRQQDLUH LQ UHJDUG WR WKHLU VDWLVIDFWLRQ 
7KHFRPSDQ\¶VH[HFXWLYHVZKRFDQDVVHVVWRUHYLHZDQ\UHSRUWV\VWHPDGPLQLVWUDWRUVZKRFDQ
DFWLYDWHWRLQFUHDVHGHOHWHRUHGLWLQIRUPDWLRQDVZHOODVWRIUHTXHQWO\XSGDWHLW
7KHUHVXOWVRQHYDOXDWLRQRIWKLVV\VWHPIURPDPRQJSHRSOHDUHGLYLGHGLQWR
XVHUJURXSV:HHYDOXDWHWKHLUOHYHORIVDWLVIDFWLRQWRZDUGVWKHSURWRW\SHZHESDJHLQWHUPRI
LQIRUPDWLRQ¶VFUHDWLRQGHYHORSPHQWLPSURYHPHQWDQGGHOHWLRQ7KHUHVXOWVZHUHLQWKHUDQN
RIPRGHUDWHWRH[FHOOHQW)RUWKHHYDOXDWLRQRIDWWUDFWLRQDQGHDV\WRXQGHUVWDQGWKHV\VWHP
ZDVIRXQGLQWKHUDQNRIPRGHUDWHWRH[FHOOHQW


'HSDUWPHQWRI&RPSXWLQJ*UDGXDWH6FKRRO6LOSDNRUQ8QLYHUVLW\$FDGHPLF<HDU


6WXGHQW VVLJQDWXUH

,QGHSHQGHQW6WXG\$GYLVRU VVLJQDWXUH

จ

กิตติกรรมประกาศ


การค้น คว้า อิ ส ระฉบับ นี สํ า เร็ จ ได้ด้ว ยดี ก็ เ พราะได้รั บ ความอนุ เ คราะห์ แ ละได้รั บ
การศึกษาจากอาจารย์หลายท่าน โดยเฉพาะท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย
อาจารย์ทีปรึ กษา ซึ งได้ให้ความเมตตากรุ ณาเป็ นอย่างมาก ในการให้คาํ แนะนําในด้านต่าง ๆ พร้อม
ทังตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องและข้อเสนอแนะ ผูว้ ิจยั รู้สึกปลาบปลืมใจเป็ นอย่างยิงและมีกาํ ลังใจ
ทีจะทําวิจยั จนเป็ นที สําเร็ จ ผูว้ ิจยั จึงขอกราบขอบพระคุ ณท่านอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ
โอกาสนีและขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุ นีย ์ พงษ์พินิจภิญโญประธานกรรมการและรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริ วไพบูลย์ กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระทีได้เสี ยสละเวลาและกรุ ณาให้
คําแนะนําเพิมเติมในการแก้ไขปรับปรุ งการค้นคว้าอิสระฉบับนีให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณบุคคลทีให้ความร่ วมมือในการทดสอบระบบและตอบแบบสอบถาม
และแบบประเมินเป็ นอย่างดีและรวมไปถึงน้องสาว เพือนนักศึกษา เพือนร่ วมงาน ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
โอซี ซี จํากัด(มหาชน) และเจ้าหน้าทีทุกท่านทีคอยสนับสนุ นให้ความช่วยเหลื อในหลาย ๆ สิ งใน
การค้นคว้าอิสระนีให้สาํ เร็ จได้ดว้ ยดี
ผู ้วิ จ ัย จะลื ม เสี ย มิ ไ ด้ ที จะขอกราบขอบพระคุ ณ ก็ คื อ บิ ด า มารดา และปู่ ที ให้ ก าร
สนับ สนุ น ในด้า นการศึ ก ษา ตลอดจนผู้มี พ ระคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที ทํา ให้ผูว้ ิจ ัย มี ก ํา ลัง ใจจนสามารถ
ทําการค้นคว้าอิสระฉบับนีเสร็ จสมบูรณ์

การทําวิจยั ฉบับนีต้องอาศัยความทุ่มเทและอดทนอย่างต่อเนืองเป็ นเวลานาน คุณความดี
หรื อประโยชน์ทีได้รับจากการทําวิจยั ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอบมอบแด่บุพการี ผูม้ ีพระคุณทุกท่านและครู
อาจารย์ที ได้ป ระสิ ท ธิ ประสาทวิช าความรู้ ใ ห้ แ ก่ ผูว้ ิจ ัย มาตังแต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน และหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ขออภัยไว้ ณ ทีนี







ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ....................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................
สารบัญตาราง ............................................................................................................................
สารบัญภาพ ...............................................................................................................................
บทที
1 บทนํา.............................................................................................................................
กกกกกกกกความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา .................................................................
กกกกกกกกความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ..........................................................
กกกกกกกกขอบเขตของการวิจยั ...............................................................................................
กกกกกกกกขันตอนการศึกษา ...................................................................................................
กกกกกกกกประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ....................................................................................
2 ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง........................................................................................
กกกกกกกกธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) .......................................................................
กกกกกกกกเทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ................................................
กกกกกกกกรู ปแบบของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ..............................................
กกกกกกกกประเภทของการประยุกต์ใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ....................
กกกกกกกกความสัมพันธ์ของระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ..........................
กกกกกกกกกรอบแนวคิดของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์................................................................
กกกกกกกกประเภทสิ นค้าของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ..............................................................
กกกกกกกกข้อจํากัดเกียวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ..................................................................
กกกกกกกกเทคโนโลยีการสร้างเว็บเพจ ...................................................................................
กกกกกกกกระบบความปลอดภัย ............................................................................................
กกกกกกกกระบบธุ รกิจของ บริ ษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ....................................................
กกกกกกกกความต้องการ ..........................................................................................................
กกกกกกกกวิศวกรรมความต้องการ ..........................................................................................
กกกกกกกกContent Management System ...............................................................................
ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ญ
ฏ
1
1
2
2
3
3
4
4
7
7
8
9
11
11
12
13
18
18
20
21
22

บทที
หน้า
กกกกกกกกงานวิจยั ทีเกียวข้อง.................................................................................................. 25
กกกกกกกกการพัฒนาโปรแกรมเพือสนับสนุนการเปิ ดร้านค้าบนอินเทอร์ เน็ต
กกกกกกกก: กรณี ศึกษาสิ นค้าหัตถกรรมของภาคเหนือตอนบน ............................................... 25
กกกกกกกกการพัฒนาโปรแกรมด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับธุรกิจตัวแทนจําหน่าย
กกกกกกกก: กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยโพลิแฮนด์ จํากัด............................................................... 26
กกกกกกกกระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์สาํ หรับธุรกิจการเงินของห้างหุน้ ส่ วน
กกกกกกกกสามัญบุญรอด ลิสซิง .............................................................................................. 26
กกกกกกกกการวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ตน้ แบบเพือนําเสนอสารสนเทศขององค์การ
กกกกกกกกบริ หารส่ วนตําบล : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่ ....... 27
กกกกกกกกการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศของแบบจําลองพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกกประเภทธุรกิจกับผูบ้ ริ โภคกรณี ศึกษา : ร้านชวนหลงเซรามิค ................................ 28
กกกกกกกกA Visualization Approach for Modeling Trust in E-Commerce ......................... 29
กกกกกกกกDecision Support System Based E-Commerce Model and It’s Functioning ......... 29
กกกกกกกกE-Commerce Model Based on Sustainable Competitiveness ................................ 30
กกกกกกกกAssessing and Assuring Trust in E-Commerce Systems ....................................... 30
กกกกกกกกการนํางานวิจยั ทีเกียวข้องมาปรับใช้....................................................................... 31
3 วิธีดาํ เนินงานวิจยั .......................................................................................................... 32
กกกกกกกกขันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ........................................................ 32
กกกกกกกกแผนภาพแสดงขันตอนดําเนินการวิจยั ................................................................. 34
4 การดําเนินงานวิจยั ....................................................................................................... 35
กกกกกกกกการออกแบบฐานข้อมูล .......................................................................................... 35
กกกกกกกกความสัมพันธ์ของตาราง ......................................................................................... 51
กกกกกกกกดาต้าโฟลไดอะแกรม ............................................................................................. 53
กกกกกกกกการออกแบบบทบาทของผูใ้ ช้เว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ .................... 54
กกกกกกกกFunction Requirements จากผูต้ อบแบบสอบถาม................................................... 54
5 ผลการดําเนินงานวิจยั ................................................................................................... 58
กกกกกกกกการประเมินผลระดับความพึงพอใจ การใช้งานเว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอ
กกกกกกกกนิกส์ ....................................................................................................................... 58
ซ

บทที
หน้า
กกกกกกกกการประเมินผลโปรแกรมด้านความสวยงามและความง่ายของการใช้งานเว็บเพจ
กกกกกกกกต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype) .....................................
สรุ ปผลการดําเนินงานวิจยั ............................................................................................ 64
กกกกกกกกสรุ ปผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บเพจ ต้นแบบพาณิ ชย์
กกกกกกกกอิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce Prototype)................................................................ 64
กกกกกกกกสรุ ปผลการประเมินโปรแกรมด้านความสวยงามและความง่ายของการใช้งานเว็บ
กกกกกกกกเพจ ต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce Prototype) ............................... 64
กกกกกกกกปัญหาและอุปสรรคของต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce Prototype) 65
กกกกกกกกข้อจํากัดของต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce Prototype) ................ 65
กกกกกกกกข้อเสนอแนะของต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce Prototype) ......... 65
กกกกกกกกข้อค้นพบของต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype) .............. 66
กกกกกกกกการทําพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลอย่างไรกับธุรกิจของบริ ษทั ............................ 67
บรรณานุกรม .............................................................................................................................

68

ภาคผนวก .................................................................................................................................
กกกกกกกกภาคผนวก ก............................................................................................................
กกกกกกกกภาคผนวก ข............................................................................................................
กกกกกกกกภาคผนวก ค............................................................................................................

72
73
86
140

ประวัติผวู้ ิจยั ..............................................................................................................................

150

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที
หน้า
กก1กกกกกเปรี ยบเทียบระหว่างโอเอสคอมเมิร์ซกับโปรแกรมร้านค้าออนไลน์อืน................. 25
กก2กกกกกขันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ....................................................... 32
กก3กกกกกadministrator ......................................................................................................... 35
กก4กกกกกaddress_format ....................................................................................................... 35
กก5กกกกกaddress_book ......................................................................................................... 35
กก6กกกกกbanners .................................................................................................................. 36
กก7กกกกกbanners_history ...................................................................................................... 36
กก8กกกกกcategories ............................................................................................................... 37
กก9กกกกกcategories_description ........................................................................................... 37
กก10กกกกconfiguration .......................................................................................................... 37
กก11กกกกconfiguration_group ............................................................................................... 38
กก12กกกกcurrencies ............................................................................................................... 38
กก13กกกกcustomers .............................................................................................................. 39
กก14กกกกcustomers_basket ................................................................................................... 39
กก15กกกกcustomers_basket_attributes .................................................................................. 40
กก16กกกกcustomers_info ....................................................................................................... 40
กก17กกกกgeo_zones ............................................................................................................... 40
กก18กกกกlanguages ................................................................................................................ 40
กก19กกกกmanufacturers ......................................................................................................... 41
กก20กกกกmanufacturers_info ................................................................................................ 41
กก21กกกกorders ...................................................................................................................... 41
กก22กกกกorders_products .................................................................................................... 42
กก23กกกกorders_product_attributes ..................................................................................... 42
กก24กกกกorders_status ......................................................................................................... 43
กก25กกกกorders_status_history ............................................................................................ 43
กก26กกกกorders_total ........................................................................................................... 43
กก27กกกกproducts ................................................................................................................ 44
ญ

ตารางที
กก28กกกกproducts_attributes .................................................................................................
กก29กกกกproducts_options_values_to_products_options ……………………… ................
กก30กกกกproducts_description ............................................................................................
กก31กกกกproducts_notifications ..........................................................................................
กก32กกกกproducts_to_categories ........................................................................................
กก33กกกกproducts_options ...................................................................................................
กก34กกกกproducts_options_values ......................................................................................
กก35กกกกreviews ..................................................................................................................
กก36กกกกreviews_description ..............................................................................................
กก37กกกกsessions .................................................................................................................
กก38กกกกspecials ..................................................................................................................
กก39กกกกtax_class ................................................................................................................
กก40กกกกtax_rates ................................................................................................................
กก41กกกกwhos_online ..........................................................................................................
กก42กกกกcounter ..................................................................................................................
กก43กกกกzones .....................................................................................................................
กก44กกกกzones_to_geo_zones .............................................................................................
กก45กกกกpollquestion ..........................................................................................................
กก46กกกกpollchoice ..............................................................................................................
กก47กกกกcountries ................................................................................................................
กก48กกกกระดับความพึงพอใจในการประเมินผลของการใช้งานเว็บเพจ ส่ วนผูใ้ ช้บริ การพากกกกกกกกณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ......................................................................................
กก49กกกกระดับความพึงพอใจในการประเมินผลของการใช้งานเว็บเพจ ส่ วนผูบ้ ริ หาร ........
กก50กกกกระดับความพึงพอใจในการประเมินผลของการใช้งานเว็บเพจ ส่ วนผูด้ ูแลระบบ ...
กก51กกกกระดับความพึงพอใจในการประเมินผลของการใช้งานเว็บเพจ ด้านความสวยงาม
กกกกกกกกและความง่ายต่อการใช้งาน ..........................................................................

ฎ

หน้า
44
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
59
60
61
63

สารบัญภาพ
ภาพที
หน้า
ก1กกกกกรู ปแบบของธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ ...............................................................................
5
ก2กกกกกพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่ วนหนึงของธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ ..................................
7
ก3กกกกกความสัมพันธ์ของระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ........................................................
9
ก4กกกกกขันตอนการเปิ ดร้านเพือดําเนิ นพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ .............................................. 11
ก5กกกกกการทํางานในการรับส่ งข้อมูล ................................................................................... 14
ก6กกกกกWeb Hosting ............................................................................................................. 15
ก7กกกกกขันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบสร้างต้นแบบ .......................................... 16
ก8กกกกกแผนภาพการมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้ (User Participation)............................................... 17
ก9กกกกกภาพรวมการขาย บริ ษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ...................................................... 19
ก10กกกกขันตอนดําเนินการวิจยั .............................................................................................. 34
ก11กกกกความสัมพันธ์ของตาราง ........................................................................................... 51
ก12กกกกความสัมพันธ์ของตาราง ........................................................................................... 52
ก13กกกกดาต้าโฟลไดอะแกรมระดับ ................................................................................... 53
ก14กกกกการติดตังโปรแกรมAppServ ..................................................................................... 74
ก15กกกกการติดตังโปรแกรมAppServ ..................................................................................... 75
ก16กกกกการติดตังโปรแกรมAppServ ..................................................................................... 76
ก17กกกกการติดตังโปรแกรมAppServ ..................................................................................... 77
ก18กกกกการติดตังโปรแกรมAppServ ..................................................................................... 78
ก1 กกกกการตังค่า phpMyAdmin ............................................................................................ 82
ก20กกกกการตังค่า phpMyAdmin ............................................................................................ 82
ก21กกกกการตังค่า phpMyAdmin ............................................................................................ 83
ก22กกกกการตังค่า phpMyAdmin ............................................................................................ 83
ก23กกกกการตังค่า phpMyAdmin ............................................................................................ 84
ก24กกกกการตังค่า phpMyAdmin ............................................................................................ 85
ก25กกกกการตังค่า phpMyAdmin ............................................................................................ 85
ก26กกกกโครงสร้างเว็บเพจส่ วนหน้าร้านหน้าหลัก ................................................................. 87
ก27กกกกโครงสร้างเว็บเพจส่ วนหน้าร้านHeader ..................................................................... 87
ฏ

ภาพที
หน้า
ก28กกกกโครงสร้างเว็บเพจส่ วนหน้าร้านColumn Left ............................................................ 88
ก29กกกกโครงสร้างเว็บเพจส่ วนหน้าร้านColumn Right.......................................................... 88
ก30กกกกโครงสร้างเว็บเพจส่ วนผูด้ ูแลระบบหน้าหลัก ............................................................ 88
ก31กกกกโครงสร้างของเว็บเพจ ............................................................................................... 89
ก32กกกกส่ วนบนของเว็บเพจ ................................................................................................... 89
ก33กกกกเนือหาเว็บเพจ ............................................................................................................ 90
ก34กกกกคอลัมน์ดา้ นซ้ายของเว็บเพจ ...................................................................................... 91
ก35กกกกคอลัมน์ดา้ นขวาของเว็บเพจ ...................................................................................... 92
ก36กกกกส่ วนท้ายเว็บเพจ......................................................................................................... 93
ก37กกกกลงทะเบียน ................................................................................................................. 93
ก38กกกกหมวดหมู่สินค้าของแบรนด์ KMA Cosmetics ........................................................... 94
ก39กกกกคําวิจารณ์ ................................................................................................................... 95
ก40กกกกสิ นค้าโปรโมชันราคาพิเศษ ....................................................................................... 95
ก41กกกกกรอกข้อมูลลงทะเบียน .............................................................................................. 96
ก42กกกกข้อความเตือนหากกรอกข้อมูลทีจําเป็ นไม่ครบ ......................................................... 97
ก43กกกกรายละเอียดสิ นค้า....................................................................................................... 97
ก44กกกกรายการสิ นค้าทีมีอยูใ่ นรถเข็น .................................................................................... 98
ก45กกกกข้อมูลการจัดส่ ง.......................................................................................................... 98
ก46กกกกข้อมูลการจัดส่ งเพือแก้ไขทีอยูจ่ ดั ส่ ง .......................................................................... 99
ก47กกกกข้อมูลการชําระเงิน..................................................................................................... 100
ก48กกกกยืนยันข้อมูลในการสังซือ........................................................................................... 101
ก49กกกกเสร็ จสิ นกระบวนการสังซือ ....................................................................................... 101
ก50กกกกการชําระเงินผ่าน paypal.com .................................................................................... 102
ก51กกกกการชําระเงินผ่าน secpay.com.................................................................................... 103
ก52กกกกข้อมูลบัญชีของฉัน .................................................................................................... 104
ก53กกกกหน้าหลักของเว็บเพจ ................................................................................................. 105
ก54กกกกหมวดหมู่สินค้าของแบรนด์Covermark ..................................................................... 105
ก55กกกกรายละเอียดสิ นค้า....................................................................................................... 106
ฐ

ภาพที
หน้า
ก56กกกกภาพขยายของสิ นค้า ................................................................................................... 106
ก57กกกกสิ นค้าทังหมด............................................................................................................. 107
ก58กกกกสิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษ ....................................................................................... 107
ก59กกกกค้นหาสิ นค้า ............................................................................................................... 108
ก60กกกกเลือกแบบสอบถาม .................................................................................................... 108
ก61กกกกเลือกตอบแบบสอบถาม ............................................................................................. 109
ก62กกกกผลการวัดระดับแบบสอบถาม ................................................................................... 109
ก63กกกกกรอบสิ งทีคุณควรรู ้ ................................................................................................... 110
ก64กกกกวาไรตีสาระดีๆ........................................................................................................... 110
ก65กกกกตรวจสอบสี แป้ ง ........................................................................................................ 111
ก66กกกกจัดส่ งและรับคืนสิ นค้า ............................................................................................... 111
ก67กกกกเมนูHeader ................................................................................................................. 111
ก68กกกกข้อมูลบัญชีของฉัน .................................................................................................... 112
ก69กกกกแผนผังเว็บไซต์ .......................................................................................................... 112
ก70กกกกวิธีการสังซือสิ นค้า ..................................................................................................... 112
ก71กกกกวิธีการชําระเงิน .......................................................................................................... 113
ก72กกกกแผนที ........................................................................................................................ 113
ก73กกกกติดต่อเรา .................................................................................................................... 114
ก74กกกกกรอบคําวิจารณ์สินค้า ................................................................................................ 114
ก75กกกกคําวิจารณ์สินค้า.......................................................................................................... 115
ก76กกกกใส่ User และ Password ............................................................................................. 115
ก77กกกกรายงานสรุ ปต่างๆ ...................................................................................................... 116
ก78กกกกโครงสร้างส่ วนผูด้ ูแลระบบ ....................................................................................... 117
ก79กกกกOnline Merchant Administration Tool ...................................................................... 117
ก80กกกกส่ วนบนของส่ วนผูด้ ูแลระบบ .................................................................................... 117
ก81กกกกส่ วนคอลัมน์ซา้ ยของส่ วนผูด้ ูแลระบบ....................................................................... 118
ก82กกกกส่ วนท้ายของส่ วนผูด้ ูแลระบบ ................................................................................... 118
ก83กกกกกรอบConfiguration................................................................................................... 119
ฑ

ภาพที
หน้า
ก84กกกกรายชือสมาชิก ............................................................................................................ 119
ก85กกกกแก้ไขข้อมูลสมาชิก .................................................................................................... 120
ก86กกกกรายการสังซือ ............................................................................................................. 121
ก87กกกกข้อมูลรายการสังซือ ................................................................................................... 121
ก88กกกกInvoice....................................................................................................................... 122
ก89กกกกPacking Slip .............................................................................................................. 122
ก90กกกกกรอบ Catalog............................................................................................................ 123
ก91กกกกCategories / Products ................................................................................................ 123
ก92กกกกCategories / Products ................................................................................................ 124
ก93กกกกกรอกรายละเอียดสิ นค้า ............................................................................................. 124
ก94กกกกแก้ไขรายละเอียดสิ นค้า.............................................................................................. 125
ก95กกกกข้อมูลสิ นค้า ............................................................................................................... 126
ก96กกกกCategories / Products ................................................................................................ 126
ก97กกกกปลายทางทีคัดลอกสิ นค้า ........................................................................................... 127
ก98กกกกProducts Attributes.................................................................................................... 127
ก99กกกกManufacturers ........................................................................................................... 128
ก100กกกแก้ไข Manufacturers ................................................................................................. 128
ก101กกกSpecials ...................................................................................................................... 129
ก102กกกแก้ไข Specials ........................................................................................................... 129
ก103กกกเพิม Specials .............................................................................................................. 129
ก104กกกProducts Expected ..................................................................................................... 130
ก105กกกแก้ไข Products Expected ........................................................................................... 130
ก106กกกWho’s Online ............................................................................................................ 131
ก107กกกBanner Manager ........................................................................................................ 131
ก108กกกกรอกข้อมูลแบนเนอร์ ................................................................................................ 132
ก109กกกแก้ไขข้อมูล Banner.................................................................................................... 132
ก110กกกกรอบ Modules .......................................................................................................... 133
ก111กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่านธนาคาร ................................................................................ 133
ฒ

ภาพที
หน้า
ก112กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่านธนาคาร ................................................................................ 134
ก113กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่านธนาคาร ................................................................................ 134
ก114กกกกรอบ Modules .......................................................................................................... 135
ก115กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน Paypal ................................................................................. 135
ก116กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน Paypal ................................................................................. 135
ก117กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน Paypal ................................................................................. 136
ก118กกกกรอบ Modules .......................................................................................................... 137
ก119กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน SECPay ............................................................................... 137
ก120กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน SECPay ............................................................................... 137
ก121กกกกําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน SECPay ............................................................................... 138
ก122กกกข้อมูลการชําระเงิน 3 วิธี ............................................................................................ 139

ณ

1

บทที
บทนํา
. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา (Statements and significance of the problems)
กกกกกกกกการดําเนิ นธุ รกิ จในยุค ปั จจุบ นั มีรูปแบบที เปลี ยนแปลงไปอย่า งมาก นับ ตังแต่
เทคโนโลยีทางการสื อสารเข้ามามีบทบาทต่อการดํารงชีวติ ของบุคคลในสังคม อันส่ งผลต่อเนืองไป
ยังรู ปแบบการดํารงชีวิต ทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค ลักษณะความต้องการของ
ตลาดมีการเปลี ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงโครงสร้างทางการดํา เนิ นการ และการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทวีความซับซ้อนมากขึน องค์การธุ รกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัว
เพือความอยู่รอดท่ามกลางกระแสความไม่แน่ นอนทีเกิ ดขึนจากอิทธิ พลของธุ รกิ จในยุคดิ จิตอล
ดัง กล่ า ว กลยุท ธ์ ในการบริ หารและการแข่ง ขันเพื อความสํา เร็ จ ในระยะยาว ย่อ มต้องการ
แนวความคิดในรู ปแบบใหม่ทีไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการธุ รกิจจากอดีตถึงปั จจุบนั ดังนันการ
พัฒนากลยุทธ์จึงจําเป็ นต้องนําเอาปั จจัยต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีการสื อสารสมัยใหม่ เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจอย่า งมาก กลไกในการดํา เนิ นธุ รกิ จรู ป แบบใหม่ ที รู้ จกั กัน ในนามพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้กลายเป็ นส่ วนสําคัญในการดําเนินธุ รกิจในปัจจุบนั และอนาคต
กกกกกกกกพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Commerce ) หรื ออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เริ ม
ขึนเมือประมาณปี
โดยเริ มจากการโอนเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ระหว่างหน่วยงาน และในช่วง
เริ มต้นหน่ วยงานทีเกี ยวข้องส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ๆ เท่านัน บริ ษทั เล็ก ๆ มีจาํ นวนไม่มาก
ต่อ มาเมื อมี การแลกเปลี ยนข้อมูล ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ได้
แพร่ หลายขึน ประกอบกับคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊ะได้มีการขยายเพิมอย่างรวดเร็ วพร้ อมกับการ
พัฒนาด้านอินเตอร์ เน็ตและเว็บ ทําให้หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กนั
มากขึน ในปัจจุบนั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครอบคลุมธุ รกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การ
ซื อขายสิ นค้า การซื อหุ น้ การทํางาน การประมูล และการให้บริ การลูกค้า
กกกกกกกกในการเริ มต้นทําธุ รกิจ การสร้างต้นแบบทางธุ รกิจเป็ นเทคนิค/เครื องมือทีมีความสําคัญ
เป็ นภาพจําลองกระบวนการคิดพิจารณาและช่วยผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจและเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุ รกิจ
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กกกกกกกกต้นแบบทีสร้ างขึนจากข้อกําหนดความต้องการของผูบ้ ริ หาร เป็ นการพัฒนาต้นแบบ
หรื อแบบจําลองขึนมาก่อน เพือให้ผใู้ ช้ทดลองใช้ หากมีปัญหาและข้อเสนอแนะ ก็จะนํามาปรับปรุ ง
ต้นแบบให้เหมาะสมต่อไป
กกกกกกกกสํ า หรั บ การค้น คว้า อิ ส ระฉบับ นี เป็ นการออกแบบและพัฒ นาต้น แบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype) ทีจะนําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการเพิมช่องทางการ
ขายและการบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกช่ องทางหนึ ง ซึ งผูว้ ิจยั ได้ยกกรณี ตวั อย่างเพือศึกษาระบบ
ธุรกิจของ บริ ษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการวิจัย (Goal and objective)
กกกกกกกก . เพือออกแบบและสร้างต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกก . เพือศึกษาวิธีการพัฒนาต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype) ใน
รู ปแบบต่าง ๆ
3. ขอบเขตของการวิจัย (Scope or delimitation of the study)
กกกกกกกกการค้นคว้าอิสระฉบับนี เป็ นการออกแบบและพัฒนาระบบ ในลักษณะเป็ นต้นแบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce Prototype) กรณี ศึกษา บริ ษทั โอซี ซี จํากัด (มหาชน) โดย
ทําการศึกษาเฉพาะด้านการขายผลิตภัณฑ์เครื องสําอางค์เท่านัน ระบบต้นแบบมีลกั ษณะดังนี
กกกกกกกก1. มีลกั ษณะเป็ นแบบ Client และ Server มีการรองรับความปลอดภัยพืนฐานทีใช้ใน
ระบบ E-Commerce ทัวไป
กกกกกกกก . มีการจําแนกบทบาทของผูใ้ ช้ได้แก่ ลูกค้า ผูบ้ ริ หาร และ ผูด้ ูแลระบบ
กกกกกกกก . มีระบบจัดการฐานข้อมูลสิ นค้า ข้อมูล Shopping Cart ระบบสอบถามความพึงพอใจ
ลูกค้า จัดการข้อมูลการสังซื อและติดต่อกับ Warehouse ระบบจัดการ Promotion ต่าง ๆ ทีเป็ น
คูปอง และโปรโมชันรายเดือน
กกกกกกกก . ออกรายงานสรุ ปยอดขายรายเดือน และรายปี รายงานสิ นค้ายอดนิ ยม รายงานสรุ ป
การประเมินความพึงพอใจของลู กค้า สรุ ปช่องทางการใช้โปรโมชันของลูกค้า รายงานการแสดง
Log File ของการเข้าใช้ระบบ
กกกกกกกกต้นแบบนีจะทํางานบนเครื อข่าย ความสามารถของเครื องคอมพิวเตอร์ พีซีทีใช้งานกับ
ต้นแบบต้องมี Windows XP SP3, RAM 256 เมกกะไบท์ และหน่วยความจําในเครื องคอมพิวเตอร์
พีซีอย่างน้อย 5 กิกะไบท์
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. ขันตอนการศึกษา (Process of the study)
กกกกกกกก . ศึกษาระบบการทําธุรกิจของ บริ ษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก . ศึกษาเทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกก . ศึกษาโปรแกรมทีใช้ในการสร้างเว็บเพจ
กกกกกกกก . วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกก . สร้างต้นแบบธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกก . ประเมินผลจากต้นแบบและนําเสนอ
กกกกกกกก . สรุ ปผลการดําเนินงานวิจยั และจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระ
. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ (Utilization Contribution)
กกกกกกกก . สามารถเข้าใจถึงต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce Prototype) แบบต่าง ๆ
กกกกกกกก . สามารถทราบถึงปัญหา ตลอดจนถึงข้อดีและข้อเสี ยของต้นแบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกก . สามารถทําการออกแบบและพัฒนาต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce
Prototype) ในรู ปแบบทีหลากหลาย

4

บทที
ทฤษฏีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
กกกกกกกกในบทนี จะกล่ าวถึ ง หัวข้อต่า งที เกี ยวข้องกับ พืนฐานธุ รกิ จอิ เล็กทรอนิ ก ส์ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีในการสร้างเว็บเพจ การสร้างต้นแบบทางธุ รกิจ ระบบธุ รกิจของ บริ ษทั
โอซี ซี จํากัด (มหาชน) วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบในการระบุความต้องการ และงานวิจยั
ทีเกียวข้อง
. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) (สิ ทธิศกั ดิ บุญมาก 2551)
กกกกกกกกธุ ร กิ จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Business) คื อรู ป แบบของการทํา ธุ รกิ จโดยอาศัย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ ระบบเครื อข่าย (Internet, Intranet หรื อ Extranet) เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการ และ การจัดการด้านการตลาดสําหรับองค์กร หรื อ หน่วยงาน หรื อ ส่ วนบุคคลเพือให้
เกิ ดความสะดวกรวดเร็ ว และ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยรู ป แบบของการใช้สื ออิ เล็ก ทรอนิ กส์ ระบบ
เครื อข่าย และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์กรแบบ ธุ รกิ จอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Business) นัน
สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนหลัก ๆ ดังนี
กกกกกกกก- ระบบลูกค้าสัมพันธ์ เช่น ใช้ในการแสดงสิ นค้า และ บริ การ รวมไปถึงการรับการ
สังซือสิ นค้าและบริ การ สถานภาพของสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ
กกกกกกกก- การติ ดต่ อกับ แหล่ งวัตถุ ดิบ เช่ น การค้นหาวัตถุ ดิบ การสังซื อวัตถุ ดิบ และ การ
ตรวจสอบสถานภาพของวัตถุดิบทีสังซือ
กกกกกกกก- การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรทีเกียวข้อง เช่น ธนาคาร กรมศุลกากร
กกกกกกกก- ลดขันตอนการทํางานและเพิมประสิ ทธิภาพ ในการทํางานขององค์กร
กกกกกกกก1.1 รู ปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business)
กกกกกกกกแบ่งออกเป็ น 3 ระดับแสดงในภาพที ดังนี
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ภาพที รู ปแบบของธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
ทีมา : สิ ทธิ ศกั ดิ บุญมาก, E-Business คืออะไร [ออนไลน์], เข้าถึงเมือ พฤษภาคม 2551. เข้าถึงได้
จาก http://www.makemany.com/how-to/e-business.html
กกกกกกกก
กกกกกกกกจากภาพที สามารถอธิบายได้ดงั นี
กกกกกกกก1. Integrated E-Business Solution Level 1 : นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื อข่าย
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการติดต่อลูกค้า
กกกกกกกก2. Integrated E-Business Solution Level 2 : นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื อข่าย
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการติดต่อลูกค้า ผูผ้ ลิตวัตถุดิบ และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร
กรมศุลกากร
กกกกกกกก3. Integrated E-Business Solution Level 3 : นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื อข่าย
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการติดต่อลูกค้า ผูผ้ ลิตวัตถุดิบ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร กรม
ศุลกากร และ ระบบงานต่าง ๆ ในองค์กรเช่นระบบบัญชี ระบบคงคลัง ระบบวางแผนการผลิต
กกกกกกกก1.2 ประโยชน์ทีจะได้รับของการปฏิรูปการจัดการ และ การบริ หารธุ รกิจแบบเก่าเข้ามา
สู่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business)
กกกกกกกกเพิมความง่ายสะดวกสบาย และ ความพึงพอใจแก่ลูกค้า : ลูกค้ามีศกั ยภาพในการค้นหา
สิ นค้า และบริ ก ารที ต้องการ รู ้ ข ้อมู ล เกี ยวกับ ราคาในการจัดจํา หน่ า ยทันที จํานวนสิ นค้า รู้
สถานะภาพของสิ นค้าและบริ การทีสังเช่น กําลังผลิต กําลังส่ ง ทําให้สามารถรู้ได้วา่ จะได้รับสิ นค้า
และบริ การทีแน่นอนภายในเมือใด
กกกกกกกกเพิมความสะดวกรวดเร็ วและความถูกต้องในการดําเนินงานทางธุ รกิจ : การนําระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื อข่าย และ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สามารถลดขันตอนในการดําเนิน
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ธุรกิจและกิจกรรมทางธุ รกิจได้
กกกกกกกกเพิมความรวดเร็ วและถูกต้องในการทํางานขององค์กร
กกกกกกกกลดต้นทุนในการดําเนิ นธุ รกิจ : การนําระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ระบบเครื อข่าย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสาร เช่น ค่าแฟกซ์ และ ค่า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด และ ซําซ้อน และ ลดค่าใช้จ่ายสํานักงานเช่น
กระดาษ และ จดหมายต่าง ๆ
กกกกกกกกเพิมช่ องทางในการขยายตลาด : ระบบร้านค้าออนไลน์พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ (ECommerce) สามารถทําให้ลูกค้าซือสิ นค้าและบริ การได้ตลอด 24 ชัวโมงจากทัวโลก
กกกกกกกกเพิมความได้เปรี ย บกับ คู่แข่ง ทางการค้า : รู ป แบบการดําเนิ นธุ รกิ จแบบ ธุ รกิ จ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Business)จะสามารถเพิมความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและมีช่องทางในการเข้าถึง
ลูกค้าเพิมขึน ซึ งนันก็หมายถึงว่าเราจะได้รับลูกค้าที เพิมมากขึนในอนาคต เนื องจากเกิดความ
สะดวกรวดเร็ ว และ ลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้มากจึงทําให้ ธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Business)เป็ น
กลยุทธ์สาํ คัญในการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุ รกิจ
กกกกกกกกธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Business) เป็ นกระบวนการดําเนิ นการทางธุ รกิจผ่านระบบ
เครื อข่าย ซึ งรวมระบบการจัดการต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต การตลาด การจัดจําหน่ายและยัง
รวมถึงการบริ หารงานด้วย ดังนัน ธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Business) จึงเป็ นมากกว่าการซื อขายบน
เครื อข่าย แต่เป็ นการเปลี ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ในการดําเนิ นธุ รกิ จทีเคยเป็ นมาในอดี ต
ในขณะทีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็ นกระบวนการการทําธุรกรรมผ่านเครื อข่าย เช่น
การซือขาย การแลกเปลียนข้อมูล การถ่ายโอนเงิน ดังนันพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จึง
เป็ นเพียงส่ วนหนึงของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ดังแสดงในภาพที

E-Business
E-Commerce

การผลิต

ภาพที พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่ วนหนึงของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

7
2. เทคโนโลยีพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (ศูนย์การศึกษาบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย 2551)
กกกกกกกกการทํา ธรุ กิ จการค้าในรู ป แบบต่า ง ๆ บนระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เนต หรื อ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยผูซ้ ื อ (Customer) สามารถดําเนิ นการ เลือกสิ นค้า คํานวนเงิน
ตัดสิ นใจซื อสิ นค้า โดยใช้วงเงินในบัตรเครดิตได้โดยอัตโนมัติ ธุ รกิจ(Business) สามารถนําเสนอ
สิ นค้า ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า รับเงินชําระค่าสิ นค้า ตัดสิ นค้าจากคลังสิ นค้า และ
ประสานงานไปยังผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าโดยอัตโนมัติ ซึ งในกระบวนการดังกล่าวนีจะดําเนิ นการเสร็ จสิ น
บนระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
กกกกกกกก2.1 ข้อดีของการทําพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
กกกกกกกกลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร รวมทังค่าเช่าพืนทีขายหรื อการลงทุนในการ สร้าง
ร้าน ซึ งจะช่วยให้ตน้ ทุนของธุ รกิจตําลง
กกกกกกกกประหยัดเวลาและขันตอนทางการตลาด
กกกกกกกกเปิ ดให้บริ การ 24 ชัวโมง และให้บริ การได้ทวโลก
ั
กกกกกกกกมีช่องทางการจัดจําหน่ายมากขึนทังในประเทศและต่างประเทศ
กกกกกกกกสามารถทํากําไรได้มากกว่าระบบการขายแบบเดิม เนื องจากต้นทุนการผลิตและการ
จําหน่ายตํากว่า ทําให้ได้กาํ ไรจากการขายต่อหน่วยเพิมขึน
กกกกกกกกสามารถนําเสนอข้อมูลเกียวกับสิ นค้าได้เป็ นจํานวนมาก และสามารถสื อสารกับลูกค้า
ได้ในลักษณะ Interactive Market
กกกกกกกกปรับปรุ งหรื อ Update ข้อมูลเกียวกับสิ นค้าและบริ การได้ตลอดเวลา
กกกกกกกกสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับผูซ้ ือหรื อลูกค้า อาทิ ชือ ทีอยู่ พฤติกรรม การบริ โภค
สิ นค้าทีต้องการ เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการทําวิจยั และวางแผนการตลาด เพือผลิตสิ นค้าและบริ การ
ทีตรงกับความต้องการของตลาดมากขึน
กกกกกกกกสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กบั ธุ รกิจหรื อองค์กร ในเรื องของความทันสมัยและเป็ นโอกาสที
จะทําให้สินค้าหรื อบริ การเป็ นทีรู ้จกั ของคนทัวโลก
กกกกกกกกสามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายทีต้องการได้เร็ วและเสี ยเวลาน้อย
3. รู ปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (บุญเลิศอรุ ณพิบูลย์ 2550)
กกกกกกกกPure E-Commerce คื อการทํา ธุ รกรรมพาณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ (E-Commerce) ใน
รู ปแบบดิจิตอลทุกขันตอน
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กกกกกกกกPartial E-Commerce คือการทําธุ รกรรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทีบาง
ขันตอนยังอยู่ในรู ปแบบกายภาพ (Physical) การขนส่ งผ่านระบบขนส่ งปกติทวไป
ั การชําระเงิน
โดยใช้วธิ ี โอนผ่านธนาคาร หรื อ ATM
กกกกกกกกBrick and Mortar Organization คือองค์กรทีมีกระบวนการซื อขายสิ นค้าแบบทัวไปของ
องค์กรธุ รกิจ (Pure Physical) การซือสิ นค้าด้วยตนเอง หรื อสังซือผ่านพนักงาน (Sales)
กกกกกกกกClick and Mortar Organization คือองค์กรทีมีกระบวนการซื อขายสิ นค้าแบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในบางขันตอน หรื อ บางส่ วนของกระบวนการทังหมด
. ประเภทของการประยุกต์ ใช้ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (สํานักงานเลขานุ การ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2551)
กกกกกกกกธุ รกิจกับธุ รกิจ (Business to Business : B2B) หมายถึงธุ รกิจทีมุ่งเน้นการให้บริ การแก่
ผูป้ ระกอบการด้วยกัน โดยอาจเป็ นผูป้ ระกอบการในระดับเดียวกัน หรื อต่างระดับกันก็ได้ อาทิ
ผูผ้ ลิตกับผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตกับผูส้ ่ งออก ผูผ้ ลิตกับผูน้ าํ เข้า ผูผ้ ลิตกับผูค้ า้ ส่ งและค้าปลีก เป็ นต้น
กกกกกกกกธุรกิจกับผูบ้ ริ โภค (Business to Consumer : B2C) หมายถึงธุ รกิจทีมุ่งเน้นการบริ การกับ
ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค อาทิ การขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
กกกกกกกกธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government : B2G) หมายถึงธุ รกิจการบริ หารการค้าของ
ประเทศ เพือเน้นการบริ หารการจัดการทีดีของรัฐบาล
กกกกกกกกผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค (Consumer to Consumer : C2C) หมายถึงธุ รกิจระหว่างผูบ้ ริ โภค
กับผูบ้ ริ โภค ซึ งเป็ นการค้ารายย่อย อาทิ การขายของเก่าให้กบั บุคคลอืนๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
กกกกกกกกผูบ้ ริ โภคกับธุ รกิจ (Consumer to Business :C2B) หมายถึงธุ รกรรมทีเกิดขึนโดยบุคคล
ทัวไปทีใช้ Internet เพือขายสิ นค้า หรื อบริ การให้กบั องค์กร หรื อ บุคคลทัวไปทีมองหาผูข้ าย เพือ
ติดต่อ และทําธุรกรรมในรู ปแบบ Online
กกกกกกกกรัฐบาลกับธุ รกิจ (Government to Business/Citizens :G2B, G2C) หมายถึงรู ปแบบของ
หน่วยงานรัฐซือขายสิ นค้า บริ การ หรื อ สารสนเทศกับองค์กรเอกชน หรื อบุคคลทัวไป
กกกกกกกกMobile Commerce หมายถึงรู ปแบบการค้าในระบบไร้สาย (Wireless)บริ การดาวน์
โหลด Ring Tone ผ่านโทรศัพท์มือถือ
กกกกกกกกการใช้ทีไม่ได้มุ่งประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ (Non-Commercial EC) การใช้ในลักษณะนี
มักจะเกิดขึนกับองค์กรทีไม่ได้หวังกําไร อาทิเช่น โบสถ์ สมาคม และองค์กรการกุศลต่างๆ เพือเป็ น
ศูนย์กลางในการแลกเปลียนข้อมูล แนวความคิดรวมถึง บริ จาคสิ งของ เงินทองต่างๆ อาทิเช่ น
Website ของสมาคมสะมาริ ตนั ทีพัฒนาขึนเพือเป็ นศูนย์กลางแก่ผปู้ ระสบปั ญหา ได้พบปะพูดคุย
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รวมทังให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ ระสบปั ญหาเหล่านัน เพือมิให้ทาํ ร้ายตนเอง หรื อก่อปั ญหาร้ายแรงทาง
สังคมต่อไป ในทีนี ยังรวมถึ ง Website ทีจัดตังโดยรัฐบาลทีไม่มุ่งหวังในการทํากําไร อาทิเช่น
Website ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านภาษีอากรและข่าวสารต่างๆให้กบั ประชาชน เพือสร้างเสริ มความ
เข้าใจอันดีและให้ความรู ้กบั ประชาชน เป็ นต้น
กกกกกกกกเครื อข่ายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในองค์กร (Intrabusiness EC) เป็ นการนําเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานขององค์กร อาทิเช่นเป็ นการขาย
สิ นค้าออนไลน์ให้กบั พนักงาน การฝึ กอบรมพนักงานออนไลน์ และการใช้เครื อข่ายดังกล่าวเพือลด
ต้นทุนทางการติดต่อสื อสารต่าง ๆ ในองค์กร
. ความสั มพันธ์ ของระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) (ภาสกร เรื องรอง 2551)
กกกกกกกกการดํา เนิ น การธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) จํา เป็ นจะต้อ งมี
ความสัมพันธ์กบั ผูท้ ีเกียวข้อง โดยมีการประสานงานกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูท้ ีเกียวข้องในระบบ
การค้าบนอินเทอร์เน็ตหรื อ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แสดงดังภาพที มีดงั นี

ภาพที 3 ความสัมพันธ์ของระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ทีมา : ภาสกร เรื องรอง, E-Commerce [ออนไลน์], เข้าถึงเมือ มิถุนายน 2551. เข้าถึงได้จาก
http://www.thaiwbi.com/topic/E-Ecommerce/
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กกกกกกกกจากภาพที สามารถอธิบายได้ดงั นี
กกกกกกกกBANK ทําหน้าทีเป็ น Payment Gateway คือตรวจสอบ และอนุมตั ิวงเงินของผูถ้ ือบัตร
เมือมีการสังซือสิ นค้า และ/หรื อบริ การ ทางอินเทอร์เนตผ่านระบบของธนาคาร และธนาคารจะโอน
เงินค่าสิ นค้า และหรื อบริ การนัน ๆ เข้าบัญชีของร้านค้า สมาชิก
กกกกกกกกTPSP (Transaction Processing Service Provider) องค์กรผูบ้ ริ หาร และพัฒนา
โปรแกรม การประมวลผลการชําระค่าสิ นค้า และ/หรื อบริ การ ผ่านอินเทอร์ เนตให้กบั ร้านค้า หรื อ
ISPต่าง ๆ ผ่าน Gateway โดย TPSPสามารถต่อเชือมระบบให้กบั ทุก ๆ ร้านค้าหรื อทุก ๆ ISP และ
ทําการ Internetระบบชําระเงินผ่าน Gateway ของธนาคาร
กกกกกกกกCUSTOMER ลูกค้าสามารถชําระค่าสิ นค้า และ/หรื อบริ การได้ดว้ ย บัตรเครดิต, บัตร
เครดิตวีซ่า หรื อมาสเตอร์ การ์ ดจากทุกสถาบันการเงินทัวโลก ระบบหักบัญชีเงินฝากของธนาคาร
(Direct Debit)
กกกกกกกกMERCHANT ร้านค้าทีต้องการขายสิ นค้าและ/หรื อบริ การผ่านระบบ Internet โดยเปิ ด
Home Page บน Site ของตนเอง หรื อ ฝาก Home Pageไว้กบั Web Site หรื อ Virtual Mall ต่าง
ๆ เพือขายสิ นค้า และหรื อบริ การผ่า นระบบของธนาคาร ร้ านค้า จะต้องเปิ ดบัญชี และสมัครเป็ น
ร้านค้าสมาชิกพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กับธนาคารก่อน
กกกกกกกกISP (Internet Service Provider) องค์กรผูใ้ ห้บริ การเชื อมต่อระบบการสื อสารทาง
Internet ให้กบั ลูกค้า ซึ งอาจเป็ นร้ านค้าหรื อผูใ้ ช้ Internet ทัวไป โดย ISP รับและจดทะเบีย น
Domain หรื อ จะจัดตัง Virtual Mall เพือให้ร้านค้านํา Home Page มาฝากเพือขายสิ นค้า
กกกกกกกกขันตอนการเปิ ดร้านเพือดําเนินพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในภาพที
กกกกกกกก1. ศึกษาการเรี ยนรู้ทางด้านการสร้าง Homepage
กกกกกกกก2. ดําเนินการจดทะเบียน Domain กับทาง ISP
กกกกกกกก3. จดทะเบียนเพือขอโปรแกรมการชําระเงินผ่านทางอินเตอร์ เนตจากผูใ้ ห้บริ การ TPSP
กกกกกกกก4. ขออนุ มตั ิเปิ ดร้านและบัญชี เงินฝากจากธนาคาร เพือรองรับการชําระเงินของลูกค้า
ผ่านทางบัตรเครดิต
กกกกกกกก5. เริ มดําเนินธุ รกิจการค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิคส์ ขันตอนการเปิ ดร้าน ดังภาพที
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ภาพที ขันตอนการเปิ ดร้านเพือดําเนินพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทีมา : ภาสกร เรื องรอง, E-Commerce [ออนไลน์], เข้าถึงเมือ มิถุนายน 2551. เข้าถึงได้จาก
http://www.thaiwbi.com/topic/E-Ecommerce/
. กรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (บริ ษทั เอ็มฟามิกซ์ จํากัด 2551)
กกกกกกกกกรอบแนวคิดของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
กกกกกกกก1. แอพพลิเคชันของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกก2. ปัจจัยทางการบริ หาร
กกกกกกกก3. โครงสร้างพืนฐาน
. ประเภทสิ นค้ าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกกสําหรับสิ นค้าทีซือขายในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกได้ดงั นี
กกกกกกกก1. สิ นค้าทีมีลกั ษณะเป็ นข้อมูลดิจิตอล (Digital Products)
กกกกกกกก2. สิ นค้าทีไม่ใช่ขอ้ มูลดิจิตอล (Non-Digital Products)
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. ข้ อจํากัดเกียวกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
กกกกกกกกข้อจํากัดด้านเทคนิค
กกกกกกกก1. ขาดมาตรฐานสากลทีเป็ นทียอมรั บในด้านคุ ณภาพ ความปลอดภัย และความ
น่าเชือถือ
กกกกกกกก2. ความกว้างของช่องทางการสื อสารมีจาํ กัด
กกกกกกกก3. ซอฟต์แวร์ ยงั กําลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
กกกกกกกก4. ปั ญหาความเข้ากันได้ระหว่างอินเทอร์ เนตและซอฟต์แวร์ ของ E-commerce กับ
แอพพลิเคชัน
กกกกกกกก5. ต้องการ Web Server และ Network Server ทีออกแบบมาเป็ นพิเศษ
กกกกกกกก6. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตยังมีราคาแพงและไม่สะดวก
กกกกกกกกข้อจํากัดด้านกฎหมาย
กกกกกกกก 1. กฎหมายทีสามารถคุม้ ครองการทําธุรกรรมข้ามรัฐหรื อข้ามประเทศ ไม่มีมาตรฐานที
เหมือนกัน และมีลกั ษณะทีแตกต่างกัน
กกกกกกกก2. การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรื อลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมายหรื อไม่
กกกกกกกก3. ปั ญหาเกิดจากการทําธุ รกรรม เช่น การส่ งสิ นค้ามีลกั ษณะแตกต่างจากทีโฆษณาบน
อินเทอร์เน็ต จะมีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้หรื อไม่
กกกกกกกกข้อจํากัดด้านธุ รกิจ
กกกกกกกก1. วงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) จะสันลง เพราะการเข้าถึงข้อมูลทําได้ง่ายและ
รวดเร็ ว การลอกเลี ย นผลิ ตภัณ ฑ์จึง ทํา ได้รวดเร็ ว เกิ ดคู่แข่งเข้า มาในตลาดได้ง่า ย จะต้องมี ก าร
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เสมอ
กกกกกกกก2. ความพร้อมของภูมิภาคต่าง ๆ ในการปรับโครงสร้างเพือรองรับการเจริ ญเติบโตของ
E-Commerce มีไม่เท่ากัน
กกกกกกกก3. ภาษีและค่าธรรมเนียม จาก E-Commerce จัดเก็บได้ยาก ยังไม่มีกฎหมายคุม้ ครอง
กกกกกกกก4. ต้นทุนในการสร้าง E-Commerce ครบวงจรค่อนข้างสู ง เพราะรวมถึงค่า Hardware,
Software ทีมีประสิ ทธิ ภาพ ระบบความปลอดภัยทีน่าเชื อถือ การจัดการระบบเครื อข่าย ตลอดจน
ค่าจ้างบุคลากร
กกกกกกกก5. ประเทศกําลังพัฒนาต้องลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสูงมาก ในโครงสร้างพืนฐาน
กกกกกกกก6. เ งิ นสดอิเล็ กทรอนิ กส์ ทําให้เกิ ดการฟอกเงิ นได้ง่ายขึ น เนื องจากการใช้เงิ นสด
อิเล็กทรอนิกส์จะทําให้การตรวจสอบทีมาของเงินทําได้ยาก
กกกกกกกกข้อจํากัดด้านอืน ๆ
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กกกกกกกก1. การให้ขอ้ มูลทีเป็ นเท็จบนอินเตอร์ เน็ต มีมาก และมีการขยายตัวเร็ วมากกว่าการ
พัฒนาของอินเตอร์เน็ตเสี ยอีก
กกกกกกกก2. สิ ทธิ ส่วนบุ คคล (Privacy) ระบบการจ่ายเงิ น หรื อการให้ขอ้ มูลของลู กค้าทาง
อินเตอร์ เน็ตทําให้ผขู ้ ายทราบว่าผูซ้ ื อเป็ นใคร และสามารถใช้ซอร์ ฟแวร์ ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ หรื อ
ส่ ง Spam ไปรบกวนได้
กกกกกกกก3. E-Commerce เหมาะกับระบบเศรษฐกิจทีสามารถเชือถือและไว้ใจได้ทงผู
ั ซ้ ื อและ
ผูข้ าย รวมทังหน่วยงานทีเกียวข้อง
กกกกกกกก4. ยังไม่มีการประเมินผลการดําเนิ นงาน หรื อวิธีการทีดี ของ E-Commerce เช่น การ
โฆษณาผ่านทาง E-Commerce ว่าได้ผลเป็ นอย่างไร
กกกกกกกก5. จํานวนผูซ้ ื อ / ขาย ทีได้กาํ ไรหรื อประโยชน์จาก E-Commerce ยังมีจาํ กัด โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยซึ งสัดส่ วนของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตต่อประชากรตํามาก และการใช้ E-Commerce ใน
การซื อ/ขายสิ นค้า มีนอ้ ยมาก
. เทคโนโลยีในการสร้ างเว็บเพจ (พงศ์ตะวัน แสงสว่าง 2551)
กกกกกกกกBrowser (โปรแกรมทีใช้เรี ยกดูขอ้ มูลตลอดจนบริ การต่าง ๆ บนเครื อข่าย World Wide
Web) ทีนิยมใช้ ได้แก่ Netscape และ Internet Explorer
กกกกกกกก9.1 เครื องมือซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บ
กกกกกกกกกกกก9.1.1. Web Authoring Tools เป็ นโปรแกรมสร้างเว็บ ช่วยอํานวยความสะดวกใน
การสร้างเว็บเพจ ซึงโปรแกรมประเภทนี โดยมากไม่จาํ เป็ นต้องทราบ HTML ก็สามารถสร้างเว็บได้
เช่น FrontPage, Go Live, และ Dream Weaver
กกกกกกกกกกกก9.1.2. Visual Programming Tools เป็ นเครื องมือทีช่วยให้การเขียนโปรแกรมทํา
ได้ง่ายยิงขึน ด้วยลักษณะของ Interface เช่น Delphi, Visual Basic, และ Visual C++
กกกกกกกก . ภาษาในการสร้างเว็บ
กกกกกกกกกกกก9.2.1. Markup Language คือ ภาษาทีใช้ในการเขียนโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ ที
ต้องมีการกําหนด Tag เปิ ดปิ ด เพือแสดงผลลัพธ์ในลักษณะของเว็บเพจ ซึงสามารถแสดงผลได้ใน
รู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ เป็ นภาพกราฟิ ก ภาพนิง ภาพเคลือนไหว เสี ยง เช่น HTML, Dynamic HTML,
VRML, SGML, และ XML
กกกกกกกกกกกก9.2.2. Scripting คือส่ วนของโปรแกรมทีแทรกเข้าไป เพือประโยชน์ในการใช้งาน
เช่น CGI Script, Java, Java Applet, JavaScript, VBScript, C++, Perl, และ Active X
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กกกกกกกกCGI : Common Gateway Interface คือ วิธีทีเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายใช้ในการโต้ตอบ
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ดังภาพที ) โดยรับข้อมูลมาจากเครื องลู กข่ายผ่านอิ นเทอร์ เนต CGI
สามารถเรี ยกใช้โปรแกรมบนเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายได้ และสามารถส่ งข้อมูลจากลูกข่ายเข้าไป
ประมวลผลในเครื องแม่ข่ายแล้วส่ งค่าทีคํานวณเสร็ จกลับมาแสดงผลในลูกข่ายได้ เช่น
กกกกกกกก1. ข้อมูลคําสังซือ และระบบตระกร้าเงิน
กกกกกกกก2. คําสังค้นหารายการสิ นค้า
กกกกกกกก3. ข้อมูลแสดงผลการชําระเงิน
กกกกกกกก4. โปรแกรมนับจํานวนคนเยียมชมเว็บไซต์ (Hit Rate)

Client

CGI

Server

ภาพที การทํางานในการรับส่ งข้อมูล
ทีมา : พงศ์ตะวัน แสงสว่าง, โครงสร้างพืนฐานสําหรับระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์],
เข้ า ถึ ง เมื อ กรกฎาคม 2550. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://bc.homelinux.com/downloads/พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์.ppt
กกกกกกกกASP: Application Service Provider คือ ผูใ้ ห้บริ การระบบสารสนเทศทางธุ รกิจตาม
วัตถุ ประสงค์ทีลู กค้าต้องการ การให้บริ การดังกล่าวนี อาจรวมถึ ง การให้คาํ ปรึ กษาทางด้านการ
วิเคราะห์ความต้องการด้านระบบสารสนเทศทีสอดคล้องกับความต้องการทางธุ รกิจของลูกค้า การ
วิ เ คราะห์ อ อกแบบและพัฒ นาระบบสารสนเทศให้ ลู ก ค้า รวมทังการติ ด ตังและดู แ ลระบบ
สารสนเทศนันๆ ด้วย การให้บริ การ ASP นีอาจมีลกั ษณะเป็ นแบบครบวงจร โดยทีลูกค้าไม่ตอ้ งไป
ติดต่อว่าจ้างทีอืนอีกก็ได้ ตัวอย่าง ASP ในประเทศไทย ได้แก่
กกกกกกกก1. http://www.thaibiz.com
กกกกกกกก2. http://www.datamat.co.th
กกกกกกกก3. http://www.metrosystems.co.th
กกกกกกกกWeb Hosting: เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทีเป็ นแหล่งเก็บข้อมูลไฟล์เว็บเพจของแต่ละ
เว็บไซต์(ดังภาพที ) เพือให้เครื องลูกข่ายเรี ยกใช้ ในการเรี ยกใช้เว็บไซต์จากเครื องแม่ข่าย (Host)
สามารถเรี ยกผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ ทีติดตังอยูใ่ นเครื องลูกข่าย (Clients) ทีมีอยูจ่ าํ นวนมากด้วย
การเรี ยกเลขที IP Address ซึงในปัจจุบนั ถูกแทนทีด้วย Domain Name
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Web Hosting

ภาพที Web Hosting
ทีมา : พงศ์ตะวัน แสงสว่าง, โครงสร้างพืนฐานสําหรับระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์],
เข้ า ถึ ง เมื อ กรกฎาคม 2550. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://bc.homelinux.com/downloads/พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์.ppt
กกกกกกกกIDC : Internet Data Center คือองค์กรทีให้บริ การคุม้ ครองเก็บรักษาข้อมูลบน
เซิ ร์ฟเวอร์ แก่ ลูกค้า วิธีการเก็บรักษาอาจทําได้โดยการให้เช่ าเนื อทีบางส่ วนของเซิ ร์ฟเวอร์ (Web
Hosting) ให้เช่าเนื อทีทังหมดของเซิ ร์ฟเวอร์ (Dedicated Server) หรื อ รับเอาเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ของ
ลูก ค้ามาเก็บ รัก ษาไว้ที ศูนย์ (Co-Location) โดยจุ ด ขายของบริ การประเภทนี จะอยู่ที โครงสร้ า ง
พืนฐานทีทันสมัยและการดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ระบบกําลังไฟฟ้ าสํารอง ระบบดับเพลิงโดยไม่ใช้
นํา ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง วิศวกรทีตรวจตราระบบตลอดเวลา เพือรับรอง
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าในทุกสถานการณ์
กกกกกกกกตัวอย่างรายชือ IDC ในประเทศไทย ได้แก่
กกกกกกกก- http://www.arccyber.com
กกกกกกกก- http://www.shinbroadband.com
กกกกกกกก- http://www.d1asia.co.th
กกกกกกกก- http://www.pointasiaidc.com
กกกกกกกกFree Hosting: การลงทุนในการติดตังไฟล์ใน Hosting ทีกล่าวมา มีค่าใช้จ่ายอยูร่ ะหว่าง
10,000 – 15,000 ต่อเครื องต่อปี จึงเหมาะกับองค์กรทีใช้ประโยชน์จากธุ รกรรมบนอินเทอร์ เนต
โดยตรง การขอใช้บริ การ Free Host เหมาะกับธุ รกิ จขนาดเล็ก หรื อ Personal Web หรื อ
ผูป้ ระกอบการทีเริ มต้นทดลองใช้เว็บไซต์ในการทําการตลาด มีขอ้ เสี ยคือขนาดพืนทีน้อยไม่อิสระ
และมักมีโฆษณาของผูใ้ ห้บริ การ Free Host แอบแฝงเข้ามาเสมอ (Pop Up) ตามเงือนไขทีขอใช้ฟรี
Business Model ของ Free Hosting คือ Advertising Model โดยเรี ยกเก็บเงินค่าโฆษณาจากผูป้ ระ-
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สงค์ลงโฆษณา บนเว็บไซต์ของผูข้ อใช้บริ การ
กกกกกกกกตัวอย่าง Free Hostingได้แก่
กกกกกกกก- http://www.Netfirms.com
กกกกกกกก- http://geocities.yahoo.com
กกกกกกกก . การสร้างต้นแบบ (Prototyping)
กกกกกกกกการใช้ตน้ แบบ (Prototyping) ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ของระบบใหม่ แต่จาํ ลองให้มี
ขนาดเล็ก เพือให้ผูใ้ ช้ได้ทดลองใช้ก่อน และให้ขอ้ เสนอแนะเพือใช้ในการปรับปรุ งต้นแบบนี ให้
เหมาะสมต่อไป
กกกกกกกกขันตอนของวิธีการสร้างต้นแบบ(ดังภาพที 7)มี 4 ขันตอนดังนี
กกกกกกกกกกกก- การหาความต้องการพืนฐานของผูใ้ ช้
กกกกกกกกกกกก- การออกแบบต้นแบบ
กกกกกกกกกกกก- การนําต้นแบบไปทดลองใช้
กกกกกกกกกกกก- การปรับปรุ งต้นแบบ
ระบุความต้องการ
ออกแบบต้นแบบ
นําต้นแบบไปทดลองใช้

นําไปใช้เป็ นต้นแบบ

พอใจ

ไม่พอใจ
ผูใ้ ช้พอใจ

ภาพที 7 ขันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบสร้างต้นแบบ
กกกกกกกก . การวัดความสําเร็ จของระบบ
ความสําเร็ จของระบบมีตวั ชีวัดหลายตัว ตัวชีวัดทีนิยมมากทีสุ ดได้แก่
กกกกกกกกระดับการใช้งาน(Utilization)
กกกกกกกกความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อระบบ(User satisfaction)
กกกกกกกกประสิ ทธิภาพ(Efficiency)
กกกกกกกกประสิ ทธิผล(Effectiveness)

ปรับปรุ งต้นแบบ
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ปัจจัยทีนําไปสู่ ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของระบบ
กกกกกกกกแนวทางศึกษาทีเน้นปัจจัย(Factor Approach)
กกกกกกกกการมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้(User Participation) (ดังภาพที )
กกกกกกกก1. ทําให้ผใู ้ ช้มีบทบาทในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้
กกกกกกกก2. ทําให้เกิดทัศนคติทีดีต่อระบบ เนืองจากมีส่วนร่ วมในกระบวนการเปลียนแปลง
กกกกกกกกการได้นาํ ความรู ้ แ ละความเชี ยวชาญของผูใ้ ช้จะนํา ไปสู่ ก ารแก้ปั ญหาได้ดีกว่า การ
สนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร หากระบบงานได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารในทุกระดับ ก็จะมีแนวโน้ม
ทีทําให้ผใู้ ช้และเจ้าหน้าทีระบบสารสนเทศเกิดทัศนคติทีดีต่อระบบด้วย
ลักษณะของผู ้ใช ้
User
characteristics

บทบาทการมีสว่ น
ร่วม

คุณภาพของระบบ
IS
ปั จจัยการรับรู ้/เรียนรู ้
(cognitive factors)

การมีสว่ นร่วมของผู ้ใช ้
ชนิด(Type)
ระดับ(degree)

บรรยากาศองค์กร
(organizational climate)

ลักษณะการพัฒนาระบบ
ชนิดของการพัฒนาระบบ
ระดับ (stages)

ปั จจัยการจูงใจ
(motivational factors)

การยอมรับระบบ
IS

ภาพที แผนภาพการมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้(User Participation)
กกกกกกกก . ช่องว่างการสื อสารระหว่างผูอ้ อกแบบและผูใ้ ช้(User-designer communication gap)
กกกกกกกกโดยทัวไปความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ อกแบบระบบสารสนเทศและผูใ้ ช้เป็ นเรื องทีมักจะ
เกิ ด ปั ญ หา เนื องมาจากความแตกต่ า งในภู มิ ห ลัง ความสนใจ และการลํา ดับ ความสํา คัญ ของ
ผูอ้ อกแบบและผูใ้ ช้ และส่ งผลทําให้การสื อสารและการแก้ปัญหาร่ วมกันมักจะไม่ราบรื นเท่าทีควร
ระดับความซับซ้อนและความเสี ยง(level of complexity and risk)
กกกกกกกกความเสี ยงในการดําเนินการขึนอยูก่ บั ปัจจัย 3 ประการคือ
กกกกกกกก- ขนาดของโครงการ
กกกกกกกก- โครงสร้างของโครงการ
กกกกกกกก- ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี
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กกกกกกกก . แนวทางศึกษาทีเน้นกระบวนการ(Process Approach)
กกกกกกกกได้นาํ ทฤษฏีเกียวกับการเปลียนแปลงขององค์กร(Organization Change) หรื อแนวคิด
เรื องกระบวนการติดตัง (Implementation process) มาประกอบกัน เน้นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนใน
แต่ละช่วงเวลา ทําให้แนวทางนี มีการศึกษาถึงลักษณะการเปลี ยนแปลงไดนามิกได้ดีกว่าแนวทาง
แรก
กกกกกกกก . แนวทางศึกษาระบบเปิ ด(Open Systems Approach)
กกกกกกกกศึกษาแนวทางนีคือต้องการใช้กรอบแนวคิดทีมีความครอบคลุมโดยนําปั จจัยภายนอกที
เกี ยวข้อ งมาพิ จารณาด้วย แนวทางนี เหมาะสํา หรั บ ระบบสารสนเทศที เกี ยวข้องกับ ภายนอก
โดยเฉพาะลักษณะทีเชือมโยงสารสนเทศข้ามองค์กร(Inter-organization information systems)
. ระบบความปลอดภัย (บริ ษทั จ็อบออนไลน์ จํากัด 2551)
กกกกกกกกระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ จึง ต้องมีมาตรการ
ดังต่อไปนี
กกกกกกกกการระบุ ต ัว บุ ค คลและอํา นาจหน้า ที (Authentication & Authorization) คื อ
การระบุ ตัวบุคคลทีติดด่อว่าเป็ น บุคคลตามทีได้กล่าวอ้างไว้จริ ง และ มี อํานาจหน้าทีตามทีได้กล่าว
อ้างไว้จริ ง (เปรี ยบเทียบได้กบั การแสดงตัวด้วยบัตรประจําตัวซึ งมีรูปติดอยูด่ ว้ ย หรื อ การใช้ระบบ
ล็อคซึงผูท้ ีจะเปิ ดได้จะต้องมีกุญแจอยูเ่ ท่านัน เป็ นต้น)
กกกกกกกกการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) คือ การรักษาความลับของข้อมูลทีเก็บ
ไว้ หรื อส่ งผ่านทางเครื อข่ายโดยป้ องกันไม่ให้ผอู้ ืนทีไม่มีสิทธิ ลักลอบดูได้ (เปรี ยบเทียบได้กบั การ
ปิ ดผนึกซองจดหมาย การใช้ชองจดหมายทีทึบแสง การเขียนหมึกทีมองไม่เห็น เป็ นต้น)
กกกกกกกกการรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) คือ การป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลถูกแก้ใข โดย
ตรวจสอบไม่ได้ (เปรี ยบเทียบได้กบั การเขียนด้วยหมึกซึ งถ้าถูกลบแล้วจะก่อให้เกิดรอยลบขึน การ
ใช้โฮโลแกรมกํากับบนบัตรเครดิต เป็ นต้น)
ก ก ก ก ก ก ก ก ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ป ฎิ เ ส ธ ห รื อ อ้ า ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ (Non-repudiation)คื อ
การป้ องกันการปฎิ เสธว่าไม่ได้มีการส่ ง หรื อ รับข้อมูล จากฝ่ ายต่างๆทีเกียวข้อง หรื อ การป้ องกัน
การอ้างทีเป็ นเท็จว่าได้ รับหรื อ ส่ งข้อมูล (เปรี ยบเทียบได้กบั การส่ งจดหมายลงทะเบียน เป็ นต้น)
. ระบบธุรกิจของ บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั โอซีซี จํากัด(มหาชน) 2551)
กกกกกกกกบริ ษทั โอซี ซี จํากัด (มหาชน) ได้เปิ ดดําเนินกิจการมาเป็ นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ประกอบ
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ธุ รกิ จหลักในการจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์เครื องสํา อาง และ เครื องนุ่ งห่ มทีมี คุณ ภาพสู ง ภายใต้
เครื องหมายการค้าชันนํา ซึ งเป็ นทีรู้จกั อย่าง กว้างขวาง และได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายทัว
ประเทศ มีการวางจําหน่าย ผ่านเครื อข่ายคู่คา้ ทางธุรกิจ ครอบคลุมเกือบทุกช่องทางการขาย ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ชนนํ
ั าทีโดดเด่น ได้แก่ เครื องสําอาง “คัฟเวอร์ มาร์ ค” (COVERMARK) เครื องสําอาง “เค
เอ็มเอ” (KMA) ชุ ดว่ายนําและชุ ดชันในสตรี “กี ลาโรช” (Guy Laroche) และผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรง
ผม “ชิเชโด้ โปรเฟชชันนอล” (Shiseido Professional)
กกกกกกกกวิกฤติการณ์ทางการเงิ นทีเกิดขึนเมือหลายปี ก่อน ส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทย
อย่างรุ นแรงทังภาครัฐ ภาคธุ รกิจและประชาชน ทําให้เกิดความสู ญเสี ยทางทรัพยากรและความมัง
คังของประเทศอย่างใหญ่หลวง แนวทางการแก้ไขปั ญหาของรัฐบาลชุดก่อน ถึงแม้จะยังไม่เห็นผล
เป็ นทีเด่นชัดนัก แต่ก็เริ มมีการฟื นตัวจากจุดตําสุ ด นับตังแต่รัฐบาลชุ ดใหม่เข้ามาบริ หารประเทศ
มาตรการต่างๆ ทังทางด้านการเงิน การคลังและมาตรการเสริ มอืนๆ อีกมากมาย ก็ได้ถูกสานต่อโดย
มุ่งเน้นกระตุน้ เศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ผ่านองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างกว้างขวาง
ก่อให้เกิดการผลิต การบริ โภค การใช้จ่าย และการลงทุน ซึ งเป็ นแรงขับเคลือนให้สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมฟื นตัว และเริ มมีสัญญาณทีดีขึนเป็ นลําดับ

ภาพที 9 ภาพรวมการขาย บริ ษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
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ทีมา : บริ ษทั โอซี ซี จํากัด (มหาชน), “Sale and Distribution,” เอกสารในการประชุมเตรี ยมความ
พร้อมสู่ ระบบSAP, 2548. (อัดสําเนา)
กกกกกกกกจากภาพที ได้แสดงช่องทางการขายของบริ ษทั โอซีซี จํากัด(มหาชน) มีดงั นี
กกกกกกกกห้างสรรพสิ นค้า (Dept. Store), ร้านเสริ มสวย(Beauty Salon), ร้านค้าปลี กรายย่อย
(Small Retailer), โชว์รูมสาขา(Showroom) และงานกิจกรรมพิเศษ(Events)
. ความต้ องการ ( Requirements ) (พรภัทรา ภัทรจารี 2551)
กกกกกกกกความต้องการ ถือเป็ นวัตถุดิบสําคัญในการผลิ ตซอฟต์แวร์ เพือสร้างข้อกําหนดความ
ต้องการของลูกค้า เพือให้ซอฟต์แวร์ทีถูกพัฒนาขึนตรงกับความต้องการทีแท้จริ ง
กกกกกกกก12.1. จําแนกความต้องการด้านซอฟต์แวร์ได้เป็ น ระดับ คือ
กกกกกกกกกกกก12.1.1 ความต้องการของผูใ้ ช้ (User Requirements)
กกกกกกกกกกกก กกกกแสดงถึ งความคาดหวัง ในบริ การ หรื อการทํา งานทีได้จากระบบและ
เงือนไขทีระบบจะต้องทําตาม ถือเป็ นความต้องการในระดับสู งสุ ด
กกกกกกกกกกกก12.1.2 ความต้องการด้านระบบ (System Requirements)
กกกกกกกกกกก กกกกกกเป็ นการกําหนดการทํางาน ฟังก์ชนั และบริ การต่างๆ ของระบบในระดับ
รายละเอียด และจัดทําเป็ นข้อกําหนดหน้าทีของระบบ (Functional Specification)
กกกกกกกกความต้องการด้านซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ ความต้องการของระบบ
เพราะเป็ นการรวบรวมคุ ณ สมบัติ ด้า นเทคนิ ค ของซอฟต์ แ วร์ ที แสดงถึ งคํา สั งและบริ ก ารที
ซอฟต์แวร์สามารถทําได้ภายใต้ระบบหนึง ๆ
กกกกกกกก12.1.2. ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่
กกกกกกกกกกกก12.2.1 ความต้องการทีเป็ นหน้าทีหลัก (Functional Requirements)
กกกกกกกกกกกกกกกก กเป็ นความต้องการทีเป็ นหน้าทีหลัก ซึ งทําหน้าทีใดๆ ตามที กําหนดไว้ใน
ส่ วนการทํางานหรื อบริ การทีซอฟต์แวร์ นนควรมี
ั
ในมาตราฐาน IEEE 830 Functional Requirement
ประกอบด้วย Introduction, Input, Process and Output
กกกกกกกกกกกก12.2.2 ความต้องการทีไม่ใช่หน้าทีหลัก (Non- Functional Requirements)
กกกกกกกกกกก กกกกกเป็ นความต้องการทีไม่เกียวข้องโดยตรงกับหน้าที หรื อฟั งก์ชนั หลักของ
ระบบ เช่ น ความต้องการด้านผลิ ตภัณฑ์ ความต้องการขององค์กร และความต้องการจากปั จจัย
ภายนอก เช่น การทํางานร่ วมกัน ด้านกฎหมาย ด้านจริ ยธรรม และด้านความปลอดภัย
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. วิศวกรรมความต้ องการ( Requirements Engineering ) (พรภัทรา ภัทรจารี 2551)
กกกกกกกกวิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering) หมายถึง กระบวนการทีจะทําให้
วิศ วกรซอฟต์แวร์ เข้า ใจและเข้า ถึ ง ความต้องการของลู ก ค้า ได้อย่า งแท้จริ ง ด้ว ยการสกัด ความ
ต้องการ ตรวจสอบ และนิยามความต้องการ เพือนําไปสร้างเป็ นข้อ กําหนดความต้องการด้านระบบ
หรื อซอฟต์แวร์ ที จะใช้เป็ นจุ ดเริ มต้น ในการพัฒ นาระบบในขันตอนต่อไป(Jawadekar 2004)
นอกจากนี วิศวกรรมความต้องการยังรวมไปถึ งกระบวนการควบคุ มการเปลียนแปลงของความ
ต้องการทีจะเกิ ดขึนด้วย เรี ยกว่า “การจัดการความต้องการ (Requirements Management)” ดังนัน
การทํา วิศ วกรรมความต้อ งการจึ ง ช่ ว ยให้ซ อฟต์แ วร์ ที ผลิ ตออกมา สามารถแก้ปั ญหาหรื อ ช่ ว ย
สนับสนุนการทํางานของลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการทีแท้จริ ง
กกกกกกกก13.1 เทคนิคการเก็บรวบรวมความต้องการ
กกกกกกกกกกกก13.1.2 การสัมภาษณ์ (Interview) นิยมใช้มากทีสุ ด
กกกกกกกกกกกก13.1.3 การแสดงลําดับเหตุการณ์ (Scenario) เตรี ยมคําถามตามลําดับงานของผูใ้ ช้
กกกกกกกกกกกก13.1.4 สร้างต้นแบบ (Prototype) เช่น ออกแบบจอภาพบนกระดาษ เพือทดสอบ
การยอมรับความต้องการในเบืองต้น
กกกกกกกกกกกก13.1.5 การประชุม (Meeting) เป็ นการเรี ยกกลุ่มบุคคลทีเกียวข้องมาประชุม เพือ
ขอความคิดเห็นและความต้องการ
กกกกกกกกกกกก13.1.6 การสังเกต (Observation) โดยตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทํา งานของ
ผูใ้ ช้ ซึงเป็ นวิธีทีดีแต่ค่าใช้จ่ายสู ง
กกกกกกกก13.2 ลักษณะของความต้องการทีดี
กกกกกกกกกกกก13.2.1. มีความเทียงตรง (validity)
กกกกกกกกกกกก13.2.2. มีความสอดคล้อง (consistency)
กกกกกกกกกกกก13.2.3. มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (completeness)
กกกกกกกกกกกก13.2.4. มีความเป็ นไปได้ (feasibility)
กกกกกกกกกกกก13.2.5. สามารถพิสูจน์ได้ (verifiability)
กกกกกกกก13.3 การออกแบบในการระบุความต้องการ (Analysis Design)
กกกกกกกกกกกก13.3.1 Structured Method
กกกกกกกกกกกกกกกกStructured Design (Constantine and Yourdon 1979)
กกกกกกกกกกกกกกกกStructured System Analysis (Gane and Sarson 1979)
กกกกกกกกกกกกกกกกJackson System Development (Jackson 1983)
กกกกกกกกกกกก13.3.2 Model-driven Development
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กกกกกกกกกกกกกกกกProcess Models Data Flow Diagrams
กกกกกกกกกกกกกกกกData Models Entity Relationship Diagrams
กกกกกกกกกกกก13.3.3 Data Object
กกกกกกกกกกกกกกกกExternal Entities (User, Printer, sensor)
กกกกกกกกกกกกกกกกThings (Report, Signal)
กกกกกกกกกกกกกกกกEvent (Interrupt, Alarm)
กกกกกกกกกกกกกกกกOrganization Units (Division, Term)
กกกกกกกกกกกกกกกกPlaces (Manufacturing Floor)
กกกกกกกกกกกกกกกกStructures (Employee Record)
กกกกกกกกกกกก13.3.4 ER Diagram
กกกกกกกกกกกก13.3.5 Data Flow Diagram
กกกกกกกกกกกกกกกกเป็ นรู ปภาพ
กกกกกกกกกกกกกกกกมีเพียง 4 สัญลักษณ์
กกกกกกกกกกกกกกกกมีลกั ษณะTop-Down
กกกกกกกกกกกกกกกกสื อความเข้าใจง่าย
กกกกกกกกกกกก13.3.6 Context Diagram
กกกกกกกกกกกกกกกกHighest level in a data-Flow Diagram
กกกกกกกกกกกกกกกกOnly One Process
กกกกกกกกกกกกกกกกNo Data Store
กกกกกกกกกกกกกกกกOverview Bird’s Eye View
. Content Management System (สถาบันซีเอ็มเอสไทยแลนด์ 2553)
กกกกกกกก Content Management System เรี ยกย่อ ๆ ว่า CMS เป็ นระบบทีนํามาช่วยในการสร้าง
และบริ หารเว็บไซต์แบบสําเร็ จรู ป โดยในการใช้งาน CMS นันผูใ้ ช้งานแทบไม่ตอ้ งมีความรู้ในด้าน
การเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ตัวของ CMS เองจะมีโปรแกรมแถมมาและสามารถ
แทรกเองได้มากมายเช่น webboard ระบบจัดการป้ ายโฆษณา ระบบนับจํานวนผูช้ ม แม้แต่กระทัง
ตระกร้าสิ นค้า และอืน ๆ อีกมากมาย
กกกกกกกก CMS เป็ นเหมือนโปรแกรม โปรแกรมหนึง ทีมีผพู้ ฒั นามาจากภาษาคอมพิวเตอร์ทีใช้
ในเว็บไซต์ เช่น PHP , Python , ASP , JSP ซึงในปัจจุบนั มีคนใจดีพฒั นา CMS ฟรี ขึนมามากมาย
ตัวอย่างเช่น osCommerce, Zen-Cart, Magento, PrestaShop และ ECShop เป็ นต้น
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กกกกกกกก แน่นอนว่าผูพ้ ฒั นาระบบ CMS ฟรี ทีกล่าวมาข้างต้นนันล้วนเป็ นมืออาชีพทีมีฝีมือใน
เรื องของ เว็บไซต์เป็ นอย่างยิง ทังการเขียนโปรแกรมทีรัดกุม การออกแบบเนวิเกชันทีดี ทําให้
ภาพรวมของเว็บไซต์ทีใช้ CMS นันออกมาในแนวมืออาชีพอย่างมาก
กกกกกกกก ข้อดีของ CMS
กกกกกกกกกกกก 1. ผูใ้ ช้งานไม่จาํ เป็ นต้องมีความรู้เรื องการทําเว็บไซต์ เพียงแค่เคยพิมพ์ หรื อเคย
โพสข้อความในอินเทอร์เนต ก็สามารถมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเองได้
กกกกกกกกกกกก 2. ไม่เสี ยเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ ไม่เสี ยเงินจํานวนมาก
กกกกกกกกกกกก 3. ง่ายต่อการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอย่างให้เราหมด
กกกกกกกกกกกก 4. มีระบบจัดการทีเราสามารถหามาใส่ เพิมได้มากมาย อย่างเช่น ระบบแกลลอรี
กกกกกกกกกกกก 5. สามารถเปลียนหน้าตาเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ เพียงแค่โหลดทีม (Theme) ของ CMS
กกกกกกกก ข้อเสี ยของ CMS
กกกกกกกกกกกก 1. ในกรณี ทีผูใ้ ช้ตอ้ งการออกแบบทีม (หน้าตาของเว็บ) เอง จะต้องใช้ความรู้
มากกว่าปรกติ เนื องจาก CMS มีหลายๆระบบมารวมกันทําให้เกิดความยุง่ ยาก สําหรับผูท้ ีไม่มี
ความรู้
กกกกกกกกกกกก 2. ผูใ้ ช้จะต้องศึกษาระบบ CMS ทีผูพ้ ฒั นาสร้างขึนมา เช่นจะต้องใส่ ขอ้ ความลง
ตรงไหน จะต้องแทรกภาพอย่างไร ซึ งจะลําบากเพียงแค่ช่วงแรกเท่านัน
กกกกกกกกกกกก 3. ในการใช้งานจริ งนันจะมีความยุง่ ยากในการ set up ครังแรกกับ web server
แต่ปัจจุบนั ก็มีผบู ้ ริ การ web server มากมายทีเสนอลงและ set up ระบบ CMS โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
กกกกกกกก14.1 Zen-Cart (บริ ษทั โนบักซอฟต์แวร์ จํากัด 2553)
กกกกกกกกZen-Cart เป็ นโปรแกรมทีใช้ในการขายของ Shopping cart ซึ งสามารถนําไปใช้ได้
ง่ายดายไม่วา่ คุณจะเป็ น เจ้าของธุ รกิจ , นักออกแบบ หรื อจะเป็ นใครก็ตามโดยคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของโปรแกรมคือ คุณสามารถ ติดตังได้ดว้ ยตัวของคุณเองแม้จะไม่มีพืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ก็ตาม
ภายในมีร้านค้า Shopping online ให้เลือกมากกว่า 100 ร้าน ซึงรองรับ
กกกกกกกกกกกก- ออกแบบร้านค้าตามแบบของคุณเอง
กกกกกกกกกกกก- ออกแบบและพัฒนาได้ตลอด
กกกกกกกกกกกก- ความสามารถไม่มีขีดจํากัด
กกกกกกกกกกกก- สามารถติดตังได้ทุกที
กกกกกกกก14.2 Magento (สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส 2553)
กกกกกกกก Magento เป็ น E-Commerce Solution ขนาดใหญ่ทีเป็ นโอเพ่นซอร์ ส ซึ งมีผใู้ ช้ใน
ต่างประเทศให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก โดย Magento นีสามารถ run ได้เดียว ๆ ไม่ตอ้ งอาศัย Core
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System คือ เป็ นทัง CMS และ E-Commerce Solution ในตัว เหมาะสําหรับร้านค้าขนาดใหญ่ อาจ
ต้องอาศัยความเข้าใจ และความเชี ยวชาญเป็ นอย่างมากในการนําไปใช้ เนื องจากความสามารถ
ระบบทีมีมาให้นนมี
ั มากมาย การ Config ให้เข้ากับความต้องการของเราจึงยากไปด้วย ซึ งนอกจาก
Magento จะมีระบบ CMS แล้ว ยังมีระบบรองรับเนือหาเว็บไซต์ได้หลายภาษา (Multi Lingual)
กกกกกกกก14.3 Prestashop (แดง โฮโมฮ็อกซ์ 2553)
กกกกกกกก Prestashop เป็ น CMS ตัวหนึ งทีไว้ทาํ ร้านขายของออนไลน์ (e-Commerce) เป็ น
OpenSource ทีมี Feature ครบถ้วน เหมาะสําหรับสําหรับบริ ษทั หรื อคนทีจะเปิ ดร้านค้าออนไลน์
เป็ นของตัวเอง โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธ์ ถ้าเราลองใช้แล้วชอบใจเราอาจจะ
Donate ให้เขาเพือเป็ นทุนในการพัฒนาTool ต่อเนืองไปก็ได้
กกกกกกกก14.4 ECShop (บริ ษทั อีซีช๊อปไทย จํากัด 2553)
กกกกกกกก ECShop (E-commerce Chinese Shop) รู ปแบบหน้าตาจะเป็ นแพ็ทเทิ ร์นทีสามารถเห็น
ได้บ่อยในเว็บขายสิ นค้าของจีน ECShop เป็ นระบบทีพัฒนามาจากทางจีน ในด้านดีไซน์ไม่หนีกนั
มากกับระบบอืน ๆ จะเปลียนไปก็เพียงแค่โครงสี หรื อ สี ของธี ม และการเพิมฟี เจอร์ ลูกเล่น เช่นเพิม
แฟรชหรื อสไลด์เข้าไป แต่เรื องคุณสมบัติของตัวระบบการจัดการร้านค้า สามารถยอมรับได้วา่ สร้าง
มาได้ตรงใจระบบการค้าขายแบบคนเอเซียจริ ง ๆ เหมาะทีจะนํามาใช้ได้ไม่ยาก ข้อเสี ยคือ เนืองจาก
เป็ นสคริ ปต์จีน เวบซัพพอร์ ทก็เป็ นภาษาจีน แต่มี ecshopthai.com คอยช่วยเหลือปัญหาพืนฐาน
กกกกกกกก14.5 osCommerce (จักรพงษ์ แก้วบุญเรื อง 2553)
กกกกกกกก osCommerce (โอเอสคอมเมิร์ซ) ย่อมาจาก Open Source Commerce เป็ นโปรแกรม
จัดการร้านขายของออนไลน์ในลักษณะอีคอมเมิร์ซ ทํางานกับ อาปาเช่เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ พีเอชพี และ
MySQL และเป็ นซอฟต์แวร์ ทีผูใ้ ช้นาํ มาใช้ได้ฟรี ภายใต้ลิขสิ ทธิสัญญาอิสระของGPL
กกกกกกกกโอเอสคอมเมิ ร์ซเริ มต้นในเดื อนมีนาคม ค.ศ.
ในประเทศเยอรมนี โดย Harald
Ponce de Leon ในปั จจุบนั โอเอส คอมเมิร์ซ อยูใ่ นขันตอนการพัฒนา และรุ่ นล่าสุ ดคือรุ่ น . โดย
มีผใู ้ ช้งานหลายพันคนทัวโลก สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลโอเอสคอมเมิร์ซหรื อดาวน์โหลดโค้ดได้ที
เว็บไซต์ oscommerce.com แต่ในการแก้ไขโอเอสคอมเมิร์ซในบางส่ วน อาจต้องแก้ในรู ปแบบของ
ภาษา PHP ซึงต้องมีความรู้ความเข้าในเรื องของภาษา PHP บ้าง
กกกกกกกกงานวิจยั ฉบับนีได้เลือกใช้โปรแกรมโอเอสคอมเมิร์ซ เนืองจากเหตุผลดังต่อไปนี
กกกกกกกกกกกก1. ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับซอฟต์แวร์ เพราะเป็ นโอเพ่นซอร์ ชจึงช่วยลดทุนในการ
สร้างร้านค้าออนไลน์ ไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การรายเดือน เพราะเป็ นร้านค้าออนไลน์ทีสร้างขึนเอง
กกกกกกกกกกกก2. โอเอสคอมเมิร์ซมีโครงสร้างทีไม่ซับซ้อนและทําความเข้าใจได้ง่าย สามารถ
แก้ไขส่ วนประกอบและข้อมูลร้านค้าออนไลน์ได้ไม่ยาก และสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา
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กกกกกกกกกกกก3. โอเอสคอมเมิร์ซมีความปลอดภัยสู ง สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าและตรวจสอบได้
รวมถึงสามารถติดตามลูกค้าทีออนไลน์อยูใ่ นขณะนันได้ดว้ ย
กกกกกกกกกกกก4. โอเอสคอมเมิร์ซเป็ นซอฟต์แวร์ทีเปิ ดเผยซอร์ ชโค้ดสามารถแก้ไขได้ การติดตัง
โอเอสคอมเมิร์ซไม่ยาก มีคู่มือภาษาไทยหลายเล่ม โอเอสคอมเมิร์ซมีหน้าเว็บเพจภาษาไทยให้ใช้ก
กกกกกกกก ข้อเปรี ยบเทียบระหว่างโอเอสคอมเมิร์ซกับโปรแกรมร้ านค้าออนไลน์อืน ๆ ซึ ง
ยกตัวอย่างมาเปรี ยบเทียบจํานวน โปรแกรมได้แก่ Zen-Cart, Magento, PrestaShop และ ECShop
ตารางที เปรี ยบเทียบระหว่างโอเอสคอมเมิร์ซกับโปรแกรมร้านค้าออนไลน์อืน
osCommerce Zen-Cart
Magento
PrestaShop
เวอร์ชนั
อัพเดทล่าสุด
ขนาดไฟล์ Zip
ตารางข้อมูล

2.2rc2a
30 ม.ค.
. MB
47
Apache
MySQL
PHP 3,4.1
ความต้องการ
Linux,
ของระบบ
Windows,
Mac OS X,
Solaris
คู่มือภาษาไทย
เล่ม
ติดตัง
ง่าย
โปรแกรม
รองรับเว็บเพจ
มี
ภาษาไทย

1.3.8a
พ.ย. 2007
4.297 MB
95
Apache 1.3.x
MySQL 3.2x
PHP 4.3.2
Linux,
Windows,
Mac OS

1.2.1.2
มี.ค.
16.165 MB
212
Apache 1.3.x,2.x
MySQL 4.1.20
PHP 5.2.0
Linux,
Windows

ไม่มี

ECShop
2.6.1
ธ.ค.
10.2 MB
75
Apache
MySQL 3.23
PHP 4.1
Linux,
Windows

ไม่มี

1.1
ธ.ค.
6.228 MB
117
Apache
1.3,IIS6
MySQL 4.1.14
PHP 5.0
Linux,
Windows,
Mac OS
ไม่มี

ปานกลาง

ยาก

ง่าย

ปานกลาง

มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
กกกกกกกก15.1 เรื อง การพัฒนาโปรแกรมเพื อสนับ สนุ นการเปิ ดร้ า นค้าบนอิ นเทอร์ เน็ ต :
กรณี ศึกษาสิ นค้าหัตถกรรมของภาคเหนือตอนบน (พุทธชาติ ศิริบุตร 2544)
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กกกกกกกกงานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ เพือช่วยให้เจ้าของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถใช้
เป็ นเครื องมื อช่ วยในการเปิ ดร้ า นค้า บนอินเตอร์ เน็ ตด้วยตนเอง โดยผูป้ ระกอบการหรื อร้ า นค้า
สามารถลงทะเบี ย นเปิ ดร้ า นค้า ผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ด้ว ยตนเอง และยัง สามารถเพิ มเติ ม
เปลี ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อมูลของร้ านค้าได้ด้วยตนเอง สําหรับ ลู กค้าก็สามารถเข้า เยียมชมและ
สังซือสิ นค้าได้จากทางเว็บไซต์ของร้านค้า
กกกกกกกกผลจากการประเมินการทํางานของระบบจากผูใ้ ช้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มร้านค้า และกลุ่มลูกค้า
สําหรับในส่ วนของกลุ่มร้านค้า ได้มีการทดสอบการเปิ ดร้านค้า พบว่าร้านค้าสามารถใช้งานได้ง่าย
และมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนในกลุ่มลูกค้า จะเป็ นการจําลองการซื อสิ นค้าจากร้ านค้าทีได้เปิ ดไว้แล้ว
พบว่าระบบสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถนําไปใช้งานจริ งได้
กกกกกกกก15.2 เรื อง การพัฒนาโปรแกรมทางด้านพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์สําหรับธุ รกิ จตัวแทน
จําหน่าย : กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยโพลิแฮนด์ จํากัด (ชาญศิลป์ อุทธโยธา 2546)
กกกกกกกกงานวิจยั นี มี วตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนาโปรแกรมทางด้านพาณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ ของ
บริ ษทั ไทยโพลิแฮนด์ จํากัด ตามแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นการหาความต้องการของผูใ้ ช้งาน
เกียวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิส์ทีชัดเจน โดยการสัมภาษณ์ผใู้ ช้งาน 3 กลุ่มคือ กรรมการบริ ษทั ลูกค้า
และผูผ้ ลิ ต เกียวกับข้อมูลพืนฐานทีต้องการจัดเก็บ กระบวนการทํางาน รายงานต่าง ๆ และความ
ต้องการอืน ๆ ด้านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา ได้มีการพิจารณาในส่ วนของการค้นหาทางเลือก
จากโปรแกรมทีได้มีการพัฒนาไว้แล้วทางอินเตอร์เน็ต และทําการเปรี ยบเทียบกับความต้องการของ
ผูท้ ี ใช้ง าน และพัฒนาปรั บ ปรุ งให้ส อดคล้องกับ ความต้อ งการ โดยได้มี ก ารนําเอาแนวคิ ด การ
วิเคราะห์การตัดสิ นใจ (Decision Analysis) ของ Kepner-Tregoe มาประยุกต์ใช้
กกกกกกกกสํา หรั บการประเมิ นผลการใช้ง านพบว่า โดยภาพรวมโปรแกรมอิ เล็กทรอนิ กส์ ที ผู้
ศึ ก ษาได้ท าํ การคัด เลื อ กครั งนี สามารถใช้ง านอยู่ใ นเกณฑ์ ดี แต่ มี ส่ ว นที ต้อ งปรั บ ปรุ ง คื อ การ
แสดงผลกราฟฟิ ก ความเร็ วในการแสดงผล และปั ญหาที ในบางครังไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ผู้
ศึกษาได้จดั เตรี ยมคู่มือเพือใช้เป็ นแนวทางในการใช้งาน ให้คาํ แนะนําในระหว่างการใช้งาน และมี
การพัฒนาปรับปรุ งโปรแกรมบางส่ วน โดยพิจารณาจากความต้องการและผลจากการประเมินของ
ผูใ้ ช้ และจัดทีมงานรั บผิดชอบเกียวกับการดูแลเว็บไซต์ในด้านการปรับปรุ งข่าวสารให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ และการวัดผลการใช้งานเพือช่วยในการตัดสิ นใจเรื องการปรับปรุ งเว็บไซต์อย่างต่อเนือง
กกกกกกกก15.3 เรื อง ระบบการจัดการลู กค้า สัมพันธ์ออนไลน์สํา หรับ ธุ รกิ จการเงิ นของห้า ง
หุน้ ส่ วนสามัญบุญรอด ลิสซิ ง (ดาวรุ่ ง มีหล้า 2549)
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กกกกกกกกงานวิ จยั นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพือพัฒ นาระบบการจัดการลู ก ค้า สัม พันธ์ ออนไลน์และ
ฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์ สําหรับธุ รกิจการเงินของห้างหุ ้นส่ วนสามัญบุญรอด ลิสซิ ง วิธีการศึกษา
ประกอบด้วยการศึ ก ษาระบบงานทีใช้อยู่ ระบุปั ญหาที เกิ ดขึ นเก็บ รวบรวมข้อมู ล กํา หนดความ
ต้องการของระบบใหม่ การออกแบบระบบ และการพัฒนาโปรแกรม โดยพัฒนาขึนเพือใช้งานบน
ระบบลีนุกซ์ และใช้ภาษา เจ เอส พี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใช้โปรแกรมฐานข้อมูล มาย
เอส คิว แอล เป็ นเครื องมือในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ
กกกกกกกกผลการทดสอบพบว่าสามารถนําระบบสารสนเทศดังกล่าวทีพัฒนาขึนไปใช้กบั การ
บริ หารจัดการข้อมูลของห้างหุ ้นส่ วนสามัญบุญรอด ลิสซิ ง แทนระบบการทํางานเดิมได้ ทําให้การ
ดําเนิ นการต่าง ๆ ของผูจ้ ดั การและพนักงาน มีความสะดวกรวดเร็ วยิงขึน และเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการสําหรับด้านอืน ๆ ต่อไปได้
กกกกกกกก15.4 เรื อง การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ตน้ แบบเพือนําเสนอสารสนเทศขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ (กฤษณ์ กิจระการ
2551)
กกกกกกกกงานวิจยั นี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาสภาพและความต้องการของผูใ้ ช้สารสนเทศบน
เว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษารู ปแบบสารสนเทศบนเว็บไซต์
และสร้างต้นแบบเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั มี 3 กลุ่ม
ตามขันตอนของการวิจยั กลุ่มตัวอย่างในขันตอนแรกประกอบด้วย กรรมการและเจ้าหน้าทีใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล และบุคคลทัวไปทีเคยเข้าใช้บริ การในเว็บไซต์องค์การบริ หารส่ วนตําบล
จํานวนรวมทังสิ น 165 คน ขันตอนที 2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นเว็บไซต์ดีเด่นประจําปี 2548-2549 ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในต่างประเทศจํานวน 15 เว็บไซต์ ส่ วนขันตอนที 3 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผูเ้ ชียวชาญประเมินต้นแบบเว็บไซต์ จํานวน 6 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
แบบสอบถาม 2 ฉบับและแบบประเมินเว็บไซต์ตน้ แบบ 1 ฉบับ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
กกกกกกกกผลการวิจยั ปรากฏดังนีกรรมการและเจ้าหน้าที อบต. มีความต้องการในระดับมากทีสุ ด
ได้แก่ ข้อมูลเกียวกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลในด้านประวัติและพันธกิจ การพัฒนาท้องถินและ
งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบล การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว การอํานวยความ
สะดวกในการติดต่อกับประชาชนเรื องข่าวสารประชาสัมพันธ์ การอํานวยความสะดวกในการ
ติดต่อกับภาครัฐหรื อหน่วยงานอืน การประชุมผ่าน VDO conference และการติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าทีภายใน อบต.ให้ความสําคัญขององค์ประกอบบนเว็บไซต์
ด้านการออกแบบและสื อ คือ การจัดวางรู ปภาพ สี พืนหลัง รู ปแบบ ขนาดและสี ตวั อักษร การใช้
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เสี ยง และภาพเคลือนไหวบรรยายเนื อหา ให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบบนเว็บไซต์ดา้ นการ
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ระดับมาก ได้แก่ อันดับ 1 การส่ งข้อความผ่านมือถือ และอันดับ 2 กระดาน
สนทนาบุคคลทัวไป มีความต้องการสารสนเทศในเว็บไซต์ระดับมาก คือ ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมในท้องถิน การพัฒนาท้องถินและงบประมาณ การบริ การของ อบต. การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทียวภายในท้องถิน สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ การอํานวยความสะดวกในการติดต่อกับ อบต.
และประชากรในท้องถิ นอืนผลการศึกษาองค์ประกอบและรู ปแบบของเว็บไซต์องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ นในต่างประเทศทีได้รับรางวัลดี เด่นในปี 2548 และ 2549 พบว่าองค์ประกอบ
สารสนเทศทีการนําเสนอมากทีสุ ดคือ ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการทําธุ รกิจและข้อมูลการจ้างงาน
ส่ วนองค์ประกอบในหน้าโฮมเพจมีการนําเสนอข่าวและประกาศจากองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ น
และการสื บค้นข้อมูลมากทีสุ ด
กกกกกกกกผลการประเมินเว็บไซต์ตน้ แบบของผูเ้ ชียวชาญพบว่า ทุกข้อทีมีความเหมาะสมระดับ
มากคือ การออกแบบสารสนเทศทีนําเสนอโดยรวม และ ความต่อเนื องของการนําเสนอสารสนเทศ
ส่ วนในด้านการออกแบบเว็บไซต์ตน้ แบบ ส่ วนการประเมินด้านการออกแบบเว็บไซต์ตน้ แบบ
พบว่า ข้อทีมีความเหมาะสมระดับมากทีสุ ด คือ การออกแบบสี และการใส่ องค์ประกอบอืนๆ เช่น
เว็บบอร์ด อีเมล์ และเคาน์เตอร์สาํ หรับการนับจํานวนผูช้ ม นอกนันมีความเหมาะสมในระดับมาก
กกกกกกกก15.5 เรื อง การออกแบบสถาปั ต ยกรรมสารสนเทศของแบบจํา ลองพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุ รกิจกับผูบ้ ริ โภคกรณี ศึกษา : ร้านชวนหลงเซรามิค (อรอนงค์ ศรี พธูราษฎร์
2549)
กกกกกกกกงานวิ จ ัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อศึ ก ษาการออกแบบสถาปั ต ยกรรมสารสนเทศของ
แบบจํา ลองพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภทธุ ร กิ จ กับ ผู้บ ริ โ ภค ที มี ค วามเหมาะสมกับ สิ น ค้า
เครื องปั นดิ น เผาร้ า นชวนหลงเซรามิ ค โดยศึ ก ษาตามกรอบแนวความคิ ด การออกแบบ
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ การตลาดอินเตอร์เน็ต และการออกแบบเว็บไซต์
กกกกกกกกวิธีการศึกษาประกอบด้วยการศึ กษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร และ
รวบรวมข้อมู ลทุติยภูมิจากงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง ตํารา เอกสารต่าง ๆ ผลการจากศึกษาพบว่าความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ของเว็บไซต์ แบ่งเป็ น ความต้องการด้านข้อมูล สารสนเทศ ส่ วนประประยุกต์
การใช้ง าน และการออกแบบหน้าจอ เมื อทํา การวิ เคราะห์ แบ่งหมวดหมู่ข ้อมูล แล้ว ผูศ้ ึ ก ษาได้
ออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศของแบบจําลองพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วทําการทดสอบ
กกกกกกกกจากการประเมินผลการทดสอบพบว่า ผูท้ าํ การทดสอบมีความพึงพอใจในระดับสู งต่อ
แบบจํา ลองพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผูท้ ดสอบสามารถเข้า ถึ ง ข้ อมู ล ที ต้อ งการได้ง่ า ย เว็บ ไซต์มี
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รู ปแบบทีเรี ยบง่ายเหมาะกับเว็บไซต์เชิงพาณิ ชย์ อีกทังสื อถึงเอกลักษณ์ของร้าน และความเป็ นสากล
การจัดองค์ประกอบส่ วนต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กกกกกกกก15.6 เรื อง A Visualization Approach for Modeling Trust in E-Commerce (Pourshaid
and Tran 2007 : 285-288)
กกกกกกกกงานวิจยั นี ได้ออกแบบ Model พิสูจน์วา่ ชื อเสี ยงสามารถสร้างความไว้วางใจ ระหว่าง
Trustee (Book Store) และ Truster (Book Buyer) และเพือสามารถนิยามความไว้วางใจ และการ
สร้าง process ของความไว้วางใจ การนําเสนอนี ช่วยสนับสนุ นความเข้าใจในคํานิ ยามได้มากขึน
และส่ ว นประกอบของความไว้วางใจที สนับ สนุ นการน่ า ไว้ว างใจ (trustworthiness) ซึ งมันเป็ น
จุดเริ มต้นทีดีสําหรับการออกแบบ Trust Management System ด้วยทรรศนะของความต้องการที
สมบูรณ์มาก
กกกกกกกกผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรณี ศึกษา การขายหนังสื อมือสองออนไลน์ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการออกแบบเป็ น
model คือ Truster’s Goals in trust process และ Trustee Tasks to build the trust แล้วนํา model
มารวมกัน สร้างเป็ น model ใหม่คือ Effects of Trustee’s behavior on truster’s goals Model โดย
เลือกใช้เพียงแค่ component เดียวเท่านันทีนํามาเป็ นตัวทดสอบใน Trust Management System คือ
Reputation(การมีชือเสี ยง)
กกกกกกกกผลสรุ ปคือ ถ้า Trustee มีชือเสี ยงจะส่ งผลให้ Truster ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
กกกกกกกก15.7 เรื อง Decision Support System Based E-Commerce Model and It’s Functioning
(Patel 2006 : 513-517)
กกกกกกกกงานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจจากแบบจําลองพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ งได้เตรี ยมความสะดวกไว้ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีเข้ามาเยียมชม
เว็บ ไซต์ และแบบจํา ลองที สร้ า งขึ นมานี สามารถส่ ง เสริ ม ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจของ
แอพพลิเคชันพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกกวัตถุประสงค์พืนฐานของระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจคือช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือก
ซือสิ นค้าหรื อบริ การจากเว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ต แบบจําลองนี สร้างจากแนวคิด “Keep it simple as
possible you can” ขณะทีกําลังนําเสนอข้อมูลให้กบั ลูกค้า เริ มจากทีลูกค้าได้เปิ ดเว็บไซต์ และได้
เห็นข้อมูลทีจําเป็ นเกียวกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การ และลูกค้าได้ทาํ การให้ขอ้ มูลกับระบบ หลังจากนัน
ระบบจะทําการวิเคราะห์และแสดงสิ นค้าหรื อบริ การตัวนันทีลูกค้าได้ให้ขอ้ มูลมา ถ้าลูกค้าสนใจก็
ให้ทาํ การชําระเงิน หรื อถ้าลูกค้ายังไม่สนใจระบบจําเก็บข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การนันไว้ ในการล็อค
อินเข้าเว็บไซต์ครังต่อไปจะแสดงข้อมูลเกียวสิ นค้าหรื อบริ การของลูกค้าทีระบบได้วิเคราะห์ไว้ใน
ครั งก่ อน เพือให้ลูก ค้า ได้ทาํ การตัดสิ นใจกับสิ นค้า หรื อบริ ก ารตัวนันอีก แบบจําลองนี สามารถ
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ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพก็ต่อเมือลูกค้าได้เข้ามาใช้บริ การและระบบมีการจัดเตรี ยมข้อมูลและ
ทางเลือกไว้ให้กบั ลูกค้าได้มากพอ
กกกกกกกกผลการวิจยั จากเทคโนโลยีทีได้ทดลองใช้กบั แอพพลิเคชันพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ งใน
ความเป็ นจริ งไม่มีอะไรทีสามารถจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์บนอินเทอร์ เน็ต ดังนัน
นัก พัฒ นาแอพพลิ เ คชันพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้อ งทํา ให้ แ น่ ใ จว่ า แอพพลิ เ คชันพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดายและมีความสมบูรณ์มากพอ เพือให้ลูกค้าเกิ ด
ความไว้วางใจและเชือใจในแอพพลิเคชันพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกก15.8 เรื อง E-Commerce Model Based on Sustainable Competitiveness (Bai, Cai and
Qian 2006 : 14-20)
กกกกกกกกงานวิจยั นี ได้ศึ กษาเกี ยวกับการแข่ง ขัน ทางพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
พิจารณาState-of-the-Art ของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แบบย่อ ๆ และทําการวิเคราะห์แบบจําลองที
แตกต่างกัน บนพืนฐานของแบบจําลองพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B, B2C, C2C และ C2B และ
แบบจําลองทีสัมพันธ์กนั ในธุ รกิ จทีคล้าย ๆ กัน ด้วยการนําเสนอแบบจําลอง 3S คือ แสดง(Show)
ค้นหา(Search)และขาย(Sale)
กกกกกกกกแบบจําลอง 3S ประกอบด้วย Online Show การแสดงข้อมูลและการโฆษณาสิ นค้าและ
บริ การแบบออนไลน์บนอินเตอร์ เนตด้วยข้อมูลและรู ปภาพทีแปลกใหม่ E-Commerce Search การ
ค้นหาบนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยเทคโนโลยีแอดวานซ์เซิ ร์ททีเป็ นหนึงเดียว Sale Channels ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย ทีมีกระบวนการขายทีทันสมัยและสมบูรณ์แบบบนอินเทอร์ เนต การค้าบนอิ น
เทอร์ เ นตที สมบู ร ณ์ ด้ว ยกระบวนการOnline Transaction การเพิ มประสิ ท ธิ ภาพ และการลด
Transaction Cost เพิมผลกําไรและผลประโยชน์ร่วมกัน
กกกกกกกกผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์ เนตได้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ งในการ
จัดการวัฒนธรรมการซื อและแบบจําลองธุ รกิจ ดังนันแบบจําลองพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีการ
พัฒนาและปรับเปลียน นวัฒตกรรมแบบจําลองใหม่ในงานวิจยั นี ได้ผสมผสานเข้ากันกับการพัฒนา
พาณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ อย่างแท้จริ ง ควรใช้แบบจําลอง 3S กับ 1.การในแสดงผลิ ตภัณฑ์แบบ
ออนไลน์และช่ องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2.เทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในรู ปแบบ
ช่องทางการตลาดแบบใหม่ 3.เทคโนโลยีในการค้นหาบนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาการค้า
บนอินเทอร์เนตจะแผ่ขยายกว้างออกไปโดยผ่านการวิเคราะห์จากแบบจําลอง 3S
กกกกกกกก15.9 เรื อง Assessing and Assuring Trust in E-Commerce Systems (Zhang and Wang
2006 : - )
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กกกกกกกกงานวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือนําเสนอแบบจําลองการคํานวณทีซึ งสามารถพัฒนาบน
ระบบพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ ไ ด้และการวัดระดับความไว้วางใจจะถูก นํา เข้ามาใช้และประเมิ น
ทัศนคติ ความคิ ดเห็ นและความประสงค์ของผูใ้ ช้ แบบจํา ลองนี แบ่ งเป็ น ลัก ษณะด้ว ยกัน คื อ
ประเมินระดับความไว้วางใจของระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบค้าปลีกบนอินเทอร์เนต
กกกกกกกกผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอแบบจําลองการไว้วางใจคือ ERC2G เป็ นการผสมผสานความคิด
ระหว่างระบบชือเสี ยง(Reputation System)กับแบบจําลองการคํานวณความไว้วางใจ(Mathematical
trust model) และ 5 ตัวหลัก คือ E(Experiences)ประสบการณ์ R(Recommendation)การสนับสนุน
C(Credentials)ผูจ้ ดั C(Certificates)การรับรอง และG(Guarantee)เครื องรับประกัน ซึ งใช้เป็ นเกณฑ์
ในการวัดระดับความวางไว้ใจของการค้าปลีกบนอิเทอร์ เนต
กกกกกกกกผลการวิจยั การประเมิน ระดับความไว้วางใจของระบบพาณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ ของ
แบบจําลองการคํานวณนี ได้ถูกพิจารณาแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ ประเมินความไว้วางใจของระบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และจัดเตรี ยมนักพัฒนาพร้อมกับความคิดหรื อคําแนะนํา เมือถึงเวลาทีจะมี
การพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เกิดขึนในอนาคต การทีจะสามารถสร้างความไว้วางใจได้
ต้องมาจากกระบวนการความต้องการทีนําไปสู่ ความไว้วางใจ ดังนันต่อจากนีการปรับปรุ งและการ
เพิมพูนความน่าไว้วางใจจะเป็ นวัตถุประสงค์หลักทีต้องทําให้สาํ เร็ จในอนาคต
. การนํางานวิจัยทีเกียวข้ องมาปรับใช้
กกกกกกกกจากการนํางานวิจยั มาอ้างอิง เรื องทีได้นาํ มาปรับใช้คือ
กกกกกกกกการทีตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริ ษทั ทีจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การมีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับ จะทํา
ให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และลูกค้าจะเกิดความเชือมันทีจะซือผลิตภัณฑ์และบริ การ
กกกกกกกกการใช้โปรแกรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที ได้มีการพัฒนาไว้แล้ว นํามาเปรี ยบเทียบกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน และพัฒนาปรับปรุ ง ให้สอดคล้องกับความต้องการ เป็ นอีกทางเลือก
หนึ งที สามารถใช้ ใ นการพัฒ นาโปรแกรมพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทํา ให้ ช่ ว ยลดต้น ทุ น และ
ประหยัด เวลาในการพัฒ นา และมี อ อฟชันของโปรแกรมให้ เ ลื อ กใช้ที หลากหลายและเป็ น
สถาปั ตยกรรมทีไปในทางเดียวกัน
กกกกกกกกการเก็บข้อมูลของลูกค้าทีเข้ามาใช้งานเว็บไซต์แต่ละคนทีสนใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ
ไว้ในระบบ เมือมีการเข้าใช้ระบบในครังต่อไป ระบบจะแสดงข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การทีผูใ้ ช้คนนัน
สนใจในครังก่อนออกมา ทําให้ผใู ้ ช้ได้เห็นและมีโอกาสทีจะตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหรื อบริ การตัวนัน
อีกครัง เป็ นการเพิมโอกาสในการขายอีกทางหนึง
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการค้นคว้าอิสระฉบับนี มีเป้ าหมายเพือออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางธุ รกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการเพิมช่องทางการขายและการบริ การ ซึ งได้กาํ หนดขันตอนและระยะเวลา
ในการดําเนินการวิจยั แสดงในตารางที
ขันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ตารางที ขันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั
ลําดับ

7

ขันตอนในการดําเนินการวิจยั
ศึกษาระบบการทําธุ รกิจของ บริ ษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
ศึกษาเทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาโปรแกรมทีใช้ในการสร้างเว็บเพจ
วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
สร้างและทดลองใช้งานต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประเมินผลต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์และนําเสนอ
สรุ ปผลการดําเนินงานวิจยั และจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระ

กกกกกกกก . ศึกษาระบบการทําธุ รกิจของ บริ ษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก . ศึกษาเทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกก . ศึกษาโปรแกรมสร้างเว็บเพจ
กกกกกกกกโปรแกรมทีนํามาศึกษาเพือใช้ในการสร้างเว็บเพจ Photoshop 7.0,
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ระยะเวลา
( เดือนที )
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oscommerce2.2RC2a, AppServ, Macromedia Dreamweaver 8.0 และ Notepad
กกกกกกกก . วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกกนําข้อมูลทีได้จากการศึกษาค้นคว้าและจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพือออกแบบ
ต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกก . สร้างและทดลองใช้งานต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกกนําผลการวิเคราะห์และออกแบบมาสร้างเป็ นต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กกกกกกกก . ประเมินผลต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์และนําเสนอ
กกกกกกกกสรุ ปผลสําหรับต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้สร้างขึนโดยให้กลุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี
เกียวข้องได้ทดลองใช้ และใช้แบบประเมินในการประเมินผลความคิดเห็น
กกกกกกกก . สรุ ปผลการดําเนินงานวิจยั และจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระ
กกกกกกกกนําข้อมูลทีได้จากผลการดําเนินการวิจยั มาสรุ ปผลและจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระ
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แผนภาพแสดงขันตอนดําเนินการวิจัย

ศึกษาระบบการทําธุรกิจของ บริ ษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)

ศึกษาเทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาโปรแกรมทีใช้ในการสร้างเว็บเพจ

วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างและทดลองใช้งานต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประเมินผลจากการสร้างต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาและปรับปรุ งต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

เสนอแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้

สรุ ปผลการดําเนินงานวิจยั และจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระ
ภาพที 10 ขันตอนดําเนินการวิจยั

35

บทที 4
การดําเนินงานวิจัย
. การออกแบบฐานข้ อมูล
กกกกกกกก1.1 Database ฐานข้อมูลทีใช้คือ MySQL Database มีจาํ นวนตารางทีใช้ในฐานข้อมูล
ทังสิ น 45 ตาราง
ตารางที 3 administrator ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลผูด้ ูแลระบบ
ฟิ ลด์
ชนิด
user_name
varchar(32)
user_password
varchar(40)

คําอธิบาย

เพิมเติม

ชือ
รหัสผ่าน

PK

ตารางที address_format ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลฟอร์ แมททีอยู่
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
address_format
varchar(128) ฟอร์แมททีอยู่
address_summary
varchar(48)
ฟอร์มแมททีอยูย่ อ่

ตารางที 5 address_book ตารางสําหรับเก็บข้อมูลทีอยูท่ งหมดของลู
ั
กค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
customers_id
int(11)
ลําดับลูกค้า
entry_gender
char(1)
เพศ
entry_firstname
varchar(32) ชือ
entry_lastname
varchar(32)
นามสกุล
varchar(64)
entry_street_address
เลขที ถนน
35

เพิมเติม
PK
f,m

เพิมเติม
PK
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ตารางที 5 (ต่อ)
ฟิ ลด์
entry_suburb
entry_postcode
entry_city
entry_country_id
entry_zone_id
entry_company
entry_state

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

varchar(32)
varchar(10)
varchar(32)
int(11)
int(11)
varchar(32)
varchar(32)

ตําบล
รหัสไปรษณี ย ์
จังหวัด
ลําดับประเทศ
ลําดับพืนที
อาคาร/องค์กร
State for tax

NULL

ตารางที 6 banners ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลป้ ายโฆษณา
ฟิ ลด์
ชนิด
banners_title
varchar(64)
banners_url
varchar(255)
banners_image
varchar(64)
banners_group
varchar(10)
banners_html_text
text
expires_impressions
int(7)
expires_date
datetime
date_scheduled
datetime
date_added
datetime
date_status_change
datetime
status
int(1)

ไทย = 209
All local = 0
NULL
NULL

คําอธิบาย

เพิมเติม

ชือป้ ายโฆษณา
url ป้ ายโฆษณา
รู ปป้ ายโฆษณา
กลุ่มป้ ายโฆษณา
Html text
Expires impressions
Expires date
Date scheduled
วันทีสร้าง
วันทีเปลียนสถานะ
สถานะ

PK

ตารางที 7 banners_history ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลประวัติป้ายโฆษณา
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิ บาย
banners_title
varchar(64)
ชือป้ ายโฆษณา
banners_shown
int(5)
จํานวนแสดง

NULL
0
NULL
NULL
NULL
1

เพิมเติม
PK
0
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ตารางที 7 (ต่อ)
ฟิ ลด์
banners_clicked
banners_history_date

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

int(5)
datetime

จํานวนคลิก
วันทีเวลาเริ มบันทึก

0

ตารางที 8 categories ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลหมวดหมู่สินค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
categories_id
int(11)
ลําดับหมวดหมู่
categories_image
varchar(64) ชือภาพหมวดหมู่
parent_id
int(11)
เลขลําดับของหมวดหมู่
sort_order
int(3)
ลําดับแสดงหมวดหมู่
date_added
datetime
วันทีเพิม
last_modified
datetime
แก้ไขล่าสุ ด

เพิมเติม
PK
NULL
0
NULL
NULL
NULL

ตารางที 9 categories_description ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลรายละเอียดการหมวดหมู่สินค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
เพิมเติม
categories_id
int(11)
ลําดับหมวดหมู่ PK
categories_name
varchar(32) ชือหมวดหมู่

ตารางที 10 configuration ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลคอนฟิ กค่าต่าง ๆ
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
configuration_id
int(11)
ลําดับคอนฟิ ก
configuration_title
varchar(255)
หัวข้อคอนฟิ ก
configuration_key
varchar(255)
Configuration key
configuration_value
varchar(255)
ค่าคอนฟิ กทีกําหนด

เพิมเติม
PK
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ตารางที 10 (ต่อ)
ฟิ ลด์
configuration_description
sort_order
last_modified
date_added
use_function
set_function
configuration_group_id

ชนิด

คําอธิบาย

varchar(255)
int(5)
datetime
datetime
varchar(255)
varchar(255)
int(11)

คําอธิบายคอนฟิ ก
เรี ยงลําดับ
ปรับปรุ งล่าสุ ด
วันทีสร้าง
ฟังก์ชนที
ั ใช้
ฟังก์ทีเซต
เลขกลุ่มคอนฟิ ก

ตารางที 11 configuration_group ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลกลุ่มคอนฟิ ก
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
configuration_group_id
int(11)
เลขกลุ่มทคอนฟิ ก
configuration_group_title
varchar(64) หัวข้อกลุ่มคอนฟิ ก
configuration_group_description
varchar(255) คําอธิบายกลุ่ม
sort_order
int(5)
เรี ยงลําดับ
visible
int(1)
ให้แสดง

ตารางที 12 currencies ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลค่าเงิน
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
code
char(3)
โค้ดค่าเงิน
title
varchar(32) ชือค่าเงิน
symbol_left
varchar(12) สัญลักษณ์ดา้ นหน้า
symbol_right
varchar(12) สัญลักษณ์ดา้ นหลัง
decimal_point
char(1)
สัญลักษณ์จุด
thousands_point
char(1)
สัญลักษณ์หลักพัน

เพิมเติม
NULL
NULL
NULL
NULL

เพิมเติม
PK

NULL
1

เพิมเติม
PK
NULL
NULL
NULL
NULL
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ตารางที 12 (ต่อ)
ฟิ ลด์
decimal_places
value
last_updated

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

char(1)
float(13,8)
datetime

จํานวนทศนิยม
ค่าเงิน
ปรับปรุ งล่าสุ ด

NULL
NULL
NULL

ตารางที 13 customers ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลลูกค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
customers_id
int(11)
ลําดับลูกค้า
customers_gender
char(1)
เพศ
customers_firstname
varchar(32) ชือ
customers_lastname
varchar(32) นามสกุล
customers_dob
date
วันเกิด
customers_email_address
varchar(96) อีเมล์
customers_default_address_id
int(11)
customers_telephone
varchar(32) โทรศัพท์
customers_fax
varchar(32) แฟกซ์
customers_password
varchar(40) รหัสผ่าน

ตารางที 14 customers_basket ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลสิ นค้าในตระกร้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
customers_id
int(11)
ลําดับลูกค้า
products_id
tinytext
ลําดับสิ นค้า
customers_basket_quantity
int(2)
จํานวนในตระกร้า
final_price
decimal(15,4) ราคาสุ ดท้าย
customers_basket_date_added
char(8)
วันทีเพิมในตระกร้า

เพิมเติม
PK
f,m

0000-00-00
NULL
NULL

เพิมเติม
PK
PK
NULL
NULL
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ตารางที 15 customers_basket_attributes ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลสิ นค้าในตระกร้าทีมีออฟชัน
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
เพิมเติม
customers_id
int(11)
ลําดับลูกค้า
PK
products_id
tinytext
ลําดับสิ นค้า
PK
products_options_id
int(11)
ลําดับออฟชัน
products_options_value_id
int(11)
ลําดับค่าออฟชัน
ตารางที 16 customers_info ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลย่อยของลูกค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
customers_id
int(11)
ลําดับลูกค้า
customers_info_date_of_last_logon
datetime ล็อคออนล่าสุ ด
customers_info_number_of_logons
int(5)
จํานวนล็อคออน
customers_info_date_account_created
datetime วันทีสร้าง
customers_info_date_account_last_modified datetime ปรับปรุ งล่าสุ ด
global_product_notifications
int(1)
ตารางที 17 geo_zones ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูล geo_zones
ฟิ ลด์
ชนิด
geo_zone_id
int(11)
geo_zone_name
varchar(32)
geo_zone_description
varchar(255)
last_modified
datetime
date_added
datetime
ตารางที 18 languages ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลภาษา
ฟิ ลด์
ชนิด
code
char(2)
name
varchar(32)

เพิมเติม
PK
NULL
NULL
NULL
NULL
0

คําอธิบาย

เพิมเติม

ลําดับgeo zone
ชือgeo zone
คําอธิบายgeo zone
ปรับปรุ งล่าสุ ด
วันทีสร้าง

PK

NULL

คําอธิบาย

เพิมเติม

โค้ดภาษา
ชือภาษา

PK
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ตารางที 18 (ต่อ)
ฟิ ลด์
image
directory
sort_order

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

varchar(64)
varchar(32)
int(3)

ภาพภาษา
ชือทีอยูภ่ าษา
ลําดับทีแสดง

NULL
NULL
NULL

ตารางที 19 manufacturers ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลแบรนด์สินค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
manufacturers_id
int(11)
ลําดับแบรนด์
manufacturers_name
varchar(32) ชือแบรนด์
manufacturers_image
varchar(64) ภาพแบรนด์
date_added
datetime
วันทีสร้าง
last_modified
datetime
ปรับปรุ งล่าสุ ด

เพิมเติม
PK
NULL
NULL
NULL

ตารางที 20 manufacturers_info ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลURLและสถิติคลิกแบรนด์สินค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
เพิมเติม
manufacturers_id
int(11)
ลําดับแบรนด์
PK
manufacturers_url
varchar(255) url แบรนด์
url_clicked
int(5)
จํานวนทีคลิกแบรนด์ 0
date_last_click
datetime
ปรับปรุ งล่าสุ ด
NULL

ตารางที 21 orders ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลการสังซือสิ นค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิ บาย
orders_id
int(11)
ลําดับการซือ
customers_id
int(11)
ลําดับลูกค้า

เพิมเติม
PK
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ตารางที 21 (ต่อ)
ฟิ ลด์
address_book_id
address_delivery_id
address_billing_id
payment_method
last_modified
date_purchased
orders_status
currency
currency_value

ชนิด

คําอธิบาย

int(11)
int(11)
int(11)
varchar(255)
datetime
datetime
int(5)
char(3)
decimal(14,6)

ลําดับการเก็บทีอยู่
ลําดับการเก็บทีอยูจ่ ดั ส่ ง
ลําดับการเก็บทีอยูบ่ ิล
วิธีชาํ ระเงิน
ปรับปรุ งล่าสุ ด
วันทีซือ
สถานะ
ค่าเงิน
ราคา

ตารางที 22 orders_products ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลรายการสิ นค้าทีสังซือ
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
orders_id
int(11)
ลําดับซือ
products_id
int(11)
ลําดับสิ นค้า
final_price
decimal(15,4) ราคาสุ ดท้ายต่อชิ น
products_tax
decimal(7,4)
ภาษี
products_quantity
int(2)
จํานวนถูกทีซือ

เพิมเติม

NULL
NULL
NULL
NULL

เพิมเติม
PK
PK

ตารางที 23 orders_product_attributes ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลสิ นค้าทีสังซือแบบมีออฟชัน
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
เพิมเติม
orders_id
int(11)
ลําดับซือ
PK
products_id
int(11)
ลําดับสิ นค้าทีมีออฟชัน PK
products_options
varchar(32) ชือออฟชันสิ นค้า
PK
products_options_values
varchar(32) ค่าออฟชัน
PK

43
ตารางที 23 (ต่อ)
ฟิ ลด์
options_values_price
price_prefix

ชนิด

คําอธิบาย

decimal(15,4) ราคาออฟชัน
char(1)
เพิม , ลด

ตารางที 24 orders_status ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลสถานะการสังซือ
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
orders_status_id
int(11)
ลําดับสถานะ
orders_status_name
varchar(32) ชือสถานะ
public_flag
int(11)
Public flag
downloads_flag
int(11)
Downloads flag

ตารางที 25 orders_status_history ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลประวัติสถานะการสังซือ
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
orders_id
int(11)
ลําดับการสังซือ
orders_status_id
int(5)
ลําดับสถานะ
date_added
datetime
วันทีสร้าง
customer_notified
int(1)
Customer notified
comments
text
คอมเมนต์

ตารางที 26 orders_total ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลยอดรวมการสังซือสิ นค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
orders_id
int(11)
ลําดับซือ
class
varchar(32) Class title
title
varchar(255) หัวข้อ

เพิมเติม
+,-

เพิมเติม
PK
1
0

เพิมเติม
PK
PK
0
NULL

เพิมเติม
PK
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ตารางที 26 (ต่อ)
ฟิ ลด์
text
value
sort_order

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

varchar(255) ยอดเงินตัวอักษร
decimal(15, ) ยอดเงินตัวเลข
int(11)
เรี ยงลําดับแสดง

ตารางที 27 products ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลสิ นค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
products_id
int(11)
products_quantity
int(4)
products_model
varchar(12)
products_image
varchar(64)
products_price
decimal(15,4)
products_date_added
datetime
products_last_modified
datetime
products_date_available
datetime
products_weight
decimal(5,2)
products_status
tinyint(1)
manufacturers_id
int(11)
products_ordered
int(11)
products_tax_class_id
int(11)

คําอธิบาย

เพิมเติม

ลําดับสิ นค้า
จํานวนสิ นค้าในสต๊อก
รหัสสิ นค้า
ภาพสิ นค้า
ราคาสิ นค้า
วันทีสร้าง
วันทีปรับปรุ ง
กําหนดสิ นค้าเข้า
นําหนักสิ นค้า
สถานะสิ นค้า
เลขทีแบรนด์
จํานวนทีถูกซือไปแล้ว
รู ปแบบภาษี

PK

ตารางที 28 products_attributes ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลออฟชันสิ นค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
products_attributes_id
int(11)
ลําดับ
products_id
int(11)
ลําดับสิ นค้า

NULL
NULL

NULL
NULL
Active,inactive

NULL
0

เพิมเติม
PK
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ตารางที 28 (ต่อ)
ฟิ ลด์
options_id
options_values_id
options_values_price
price_prefix

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

int(11)
int(11)
decimal(15,4)
char(1)

ลําดับออฟชัน
ลําดับค่าออฟชัน
ราคาออฟชัน
ราคาบวกลบ

+,-

ตารางที 29 products_options_values_to_products_options ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลลําดับค่าและลําดับ
ออฟชันสิ นค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
เพิมเติม
products_options_id
int(11)
ลําดับออฟชัน
PK
products_options_values_id
int(11)
ลําดับค่าออฟชัน PK

ตารางที 30 products_description ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลรายละเอียดสิ นค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
products_id
int(11)
ลําดับสิ นค้า
products_name
varchar(64) ชือสิ นค้า
products_description
text
คําอธิบายสิ นค้า
products_url
varchar(255) url ของสิ นค้า
products_viewed
int(5)
จํานวนทีคลิกดู

เพิมเติม
PK
NULL
NULL
0

ตารางที 31 products_notifications ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลสิ นค้าประกาศแจ้ง สิ นค้าตัวใดถูกซื อไป
ร่ วมกับสิ นค้าตัวใดบ้าง
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
เพิมเติม
products_id
int(11)
ลําดับสิ นค้าทีแจ้ง PK
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ตารางที 31 (ต่อ)
ฟิ ลด์
customers_id
date_added

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

int(11)
datetime

ลําดับลูกค้าทีแจ้ง
วันทีสร้างการแจ้ง

PK

ตารางที 32 products_to_categories ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลสิ นค้าต่อหมวดหมู่สินค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
products_id
int(11)
ลําดับสิ นค้า
categories_id
int(11)
ลําดับหมวดหมู่ยอ่ ย

ตารางที 33 products_options ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลออฟชันของสิ นค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
products_options_id
int(11)
ลําดับออฟชัน
products_options_name
varchar(32) ชือออฟชัน

เพิมเติม
PK
PK

เพิมเติม
PK

ตารางที 34 products_options_values ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลค่าออฟชันของสิ นค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
เพิมเติม
products_options_values_id
int(11)
ลําดับค่าออฟชัน PK
products_options_values_name
varchar(64) ค่าออฟชัน

ตารางที 35 reviews ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลคําวิจารณ์สินค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
reviews_id
int(11)
products_id
int(11)

คําอธิบาย

เพิมเติม

ลําดับวิจารณ์
ลําดับสิ นค้า

PK
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ตารางที 35 (ต่อ)
ฟิ ลด์
customers_id
reviews_rating
date_added
last_modified
reviews_read

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

int(11)
int(1)
datetime
datetime
int(5)

ลําดับลูกค้า
ค่าความนิยม
วันทีวิจารณ์
ปรับปรุ ง
จํานวนทีได้ถูกอ่าน

NULL
NULL
NULL
NULL

ตารางที 36 reviews_description ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลรายละเอียดคําวิจารณ์สินค้า
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
reviews_id
int(11)
ลําดับวิจารณ์
reviews_text
text
คําวิจารณ์

ตารางที 37 sessions ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลเชสชัน
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
sesskey
varchar(32) เชสชันคีย ์
expiry
int(11)
expiry
value
text
ค่า

ตารางที 38 specials ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลสิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษ
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
products_id
int(11)
ลําดับสิ นค้า
specials_new_products_price
decimal(15,4) ราคาใหม่
specials_date_added
datetime
วันทีสร้าง
specials_last_modified
datetime
ปรับปรุ ง

0

เพิมเติม
PK

เพิมเติม
PK

เพิมเติม
PK
NULL
NULL

48
ตารางที 38 (ต่อ)
ฟิ ลด์
expires_date

ชนิด

คําอธิบาย

เพิมเติม

datetime

สิ นสุ ดราคาพิเศษ

NULL

ตารางที tax_class ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูล tax class
ฟิ ลด์
ชนิด
tax_class_id
int(11)
tax_class_title
varchar(32)
tax_class_description
varchar(255)
last_modified
datetime
date_added
datetime
ตารางที 40 tax_rates ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูล tax rates
ฟิ ลด์
ชนิด
tax_rates_id
int(11)
tax_zone_id
int(11)
tax_class_id
int(11)
tax_priority
int(5)
tax_rate
decimal(7,4)
tax_description
varchar(255)
last_modified
datetime
date_added
datetime

คําอธิบาย

เพิมเติม

ลําดับ tax class
ชือ tax class
คําอธิบาย tax class
ปรับปรุ งล่าสุ ด
วันทีสร้าง

PK

คําอธิบาย

เพิมเติม

ลําดับ tax rates
ลําดับ tax zone
ลําดับ tax class
Tax priority
Tax rate
Tax description
ปรับปรุ งล่าสุ ด
วันทีสร้าง

PK

ตารางที 41 whos_onlineใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลลูกค้าทีกําลังออนไลน์
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
customer_id
int(11)
ลําดับลูกค้า
session_id
varchar(128) เลขเซสชัน
ip_address
varchar(15) เลขไอพีเครื อง

NULL

1

NULL

เพิมเติม
PK
PK
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ตารางที 41 (ต่อ)
ฟิ ลด์
time_entry
time_last_click
last_page_url

ชนิด

คําอธิบาย

varchar(14)
varchar(14)
text

เวลาแรกเข้า
เวลาคลิกล่าสุ ด
url หน้าล่าสุ ด

ตารางที 42 counter ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลนับจํานวนการเข้าชมหน้าเว็บเพจ
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
startdate
char(8)
วันทีเริ มนับ
counter
int(12)
จํานวนนับ

ตารางที 43 zones ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลโซน
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
zone_id
int(11)
ลําดับโซน
zone_country_id
int(11)
ลําดับโซนประเทศ
zone_code
varchar(32) โค้ดโซน
zone_name
varchar(32) ชือโซน

ตารางที 44 zones_to_geo_zones ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูล zones to geo zones
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
zone_country_id
int(11)
ลําดับโซนประเทศ
zone_id
int(11)
ลําดับโซน
geo_zone_id
int(11)
ลําดับ geo zone
last_modified
datetime
ปรับปรุ งล่าสุ ด
date_added
datetime
วันทีสร้าง

เพิมเติม

เพิมเติม
PK

เพิมเติม
PK

เพิมเติม
PK

NULL
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ตารางที 45 pollquestion ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลหัวข้อแบบสอบถาม
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
QuestionNO
int(4)
ลําดับหัวข้อ
QuestionName
varchar(250) หัวข้อคําถาม

ตารางที 46 pollchoice ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลตัวเลือกแบบสอบถาม
ฟิ ลด์
ชนิด
คําอธิบาย
QuestionNo
int(4)
ลําดับหัวข้อ
ChoiceNo
int(4)
ลําดับตัวเลือก
ChoiceName
varchar(100) ชือตัวเลือก
Score
int(4)
คะแนน

ตารางที 47 countries ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลประเทศ
ฟิ ลด์
ชนิด
countries_id
int(11)
countries_name
varchar(64)
countries_iso_code_2
char(2)
countries_iso_code_3
char(3)
address_format_id
int(11)

เพิมเติม
PK

เพิมเติม
PK
PK

คําอธิบาย

เพิมเติม

ลําดับประเทศ
ชือประเทศ
โค้ดประเทศ ตัว
โค้ดประเทศ ตัว
ลําดับฟอร์แมททีอยู่

PK
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กกกกกกกก1.2 ความสัมพันธ์ของตาราง

52
กกกกกกกก1.3 ความสัมพันธ์ของตาราง(ต่อ)

53
กกกกกกกก1.4 ดาต้าโฟลไดอะแกรม

54
. การออกแบบบทบาทของผู้ใช้ เว็บเพจต้ นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกก . ลูกค้า คือ ผูท้ ีเข้าชมเว็บไซต์ ผูเ้ ข้ามาซือสิ นค้าบนเว็บไซต์ หรื อค้นหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์
กกกกกกกกกกกก . . แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั และสิ นค้า
กกกกกกกกกกกก . . จัดระบบการสังซือสําหรับลูกค้าแต่ละคน
กกกกกกกกกกกก . . มีการลงทะเบียนเพือเก็บข้อมูล
กกกกกกกกกกกก . . สามารถเขียนคําวิจารณ์สินค้า
กกกกกกกกกกกก . . สามารถเช็คสถานะการสังซือ
กกกกกกกก . ผูบ้ ริ หาร คือ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โอซีซี จํากัด(มหาชน)
กกกกกกกกกกกก . . แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั และสิ นค้า
กกกกกกกกกกกก . . แสดงรายงานสรุ ปต่าง ๆ
กกกกกกกก . ผูด้ ูแลระบบ คือ ผูท้ ีทําหน้าทีดูแลระบบ ฐานข้อมูล รวมทังการดูแลปรับปรุ ง
เว็บไซต์
กกกกกกกกกกกก . . บริ หารข้อมูลในส่ วนจัดการร้านค้าและการสังซือ
กกกกกกกกกกกก . . เพิมเติม ปรับปรุ ง แก้ไขข้อมูลของเว็บไซต์ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
3. Function Requirements จากผู้ตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกก . ผู้ใช้ บริการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
กกกกกกกกกกกก . . ระบบรักษาความปลอดภัย
กกกกกกกกกกกกกกกกมีการตรวจสอบ user และ password ต้องปลอดภัยทังเรื องข้อมูลส่ วนตัว
และเรื องระบบการจ่ายเงิน เว็บไซต์ไม่ควรมี Spam, Virus หรื อ Trojan มายังผูใ้ ช้บริ การ จะทําให้
เว็บเราไม่น่าเชือถือ
กกกกกกกกกกกก . . ระบบสมาชิก
กกกกกกกกกกกกกกกกมีการลงทะเบียนสมาชิ ก สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้ สมาชิ กเข้าถึ ง
ระบบได้ง่าย ไม่สับสนยุ่งยาก ขันตอนการเข้าระบบน้อย ไม่ซับซ้อน ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลมาก มี
ความสะดวก
กกกกกกกกกกกก . . ระบบสังซือ
กกกกกกกกกกกกกกกกสังซือเท่าไหร่ ก็ได้ไม่มีขนตํ
ั า มีโปรโมชันใหม่ ๆ น่าสนใจตลอด มีรายการ
สรุ ปการสังซื อ หน้าจอสังซื อง่ายไม่สับสน มีราคาพิเศษ แสดงรายการสิ นค้า ระบุราคาต่อหน่วย มี
การยืนยันราคาทีต้องจ่ายจริ ง มีการยืนยันการสังซือในตอนสุ ดท้าย

55
กกกกกกกกกกกก . . ระบบดูรายการสิ นค้า
กกกกกกกกกกกกกกกกบอกข้อมูลได้ครบตามความจําเป็ น บอกรายละเอียดชัดเจน แยกประเภท
สิ นค้าให้ตรงตามหมวดหมู่ มีรูปภาพแสดง
กกกกกกกกกกกก . . ระบบข้อมูลและข่าวสาร
กกกกกกกกกกกกกกกกควรมีความรู้และสาระน่าอ่าน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีขอ้ มูลที
อัพเดทอยูเ่ สมอ ทันสมัย อาจมีการส่ ง SMS อัพเดทข้อมูลโปรโมชันเข้ามือถือสมาชิกได้
กกกกกกกกกกกก . . ส่ วนหน้าจอเว็บเพจ
กกกกกกกกกกกกกกกกสี สัน : ดูหรู หราสมกับยีห้อสิ นค้า สี สันสดใส ไม่จืดหรื อแป๊ ดเกิ นไป
รู ปแบบ ลูกเล่นชวนให้ดูสะดุดตา หน้าจอต้องไม่รก จะทําให้ไม่น่าสนใจ
กกกกกกกกกกกกกกกกตัวอักษร : พอเหมาะ ชัดเจน อ่านง่ ายและเข้าใจง่าย ไม่เล็กเกิ นไป ไม่
ทรมานสายตาเวลาอ่ า น บอกรายละเอี ย ดสิ นค้า พอประมาณ อย่า ใช้ค าํ ที ตี ค วามยากหรื อ หลาย
ความหมาย
กกกกกกกกกกกกกกกกสไตล์ : ตามแฟชันในปี นัน ๆ สบาย ๆ ภาพประกอบไม่หวือหวาเกินไป หรู
นิด ๆ เข้ากับสิ นค้า ไม่แหวกแนวเกินไป ตามความสามารถของคนทําเว็บเพจ อาจมีลกั ษณะคล้าย ๆ
ebay ก็สะดวกดี
กกกกกกกกกกกกกกกกส่ วนอืน ๆ : มีรูปภาพประกอบ มีการเชือมโยงเข้าเว็บของบริ ษทั เพือเพิม
ประโยชน์ในการสื อสาร มี Banner ด้วยยิงดี ภาพรวมของเว็บเพจดูให้มีคลาสและอินเทรน
กกกกกกกกกกกก . . ข้อเสนอแนะอืน ๆ : รู ปภาพสิ นค้าตกแต่งให้เหมาะสมกับสิ นค้าแต่ละแบ
รนด์ ซึ งเป็ นส่ วนหนึงทีช่วยให้เป็ นจุดสนใจในการเข้าชมเว็บและเลือกซื อสิ นค้า
กกกกกกกก . ผู้บริหาร
กกกกกกกกกกกก . . ระบบรักษาความปลอดภัย
กกกกกกกกกกกกกกกกข้อมูลลูกค้าต้องเป็ นความลับ มีการใส่ รหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ สามารถ
เปลียน password ได้
กกกกกกกกกกกก . . ระบบสมาชิก
กกกกกกกกกกกกกกกกกรอกข้อมูล เท่า ที จําเป็ น สามารถเรี ย กดูข ้อมู ลและแก้ไ ขได้ สมาชิ ก
สามารถใช้ได้กบั ทุกแบรนด์ผลิตภัณฑ์
กกกกกกกกกกกก . . ระบบสังซือ
กกกกกกกกกกกกกกกกสะดวกง่ายต่อการทําธุรกรรม ไม่ยงุ่ ยากและปลอดภัย ชําระเงินโดยการโอน
เงิน สิ นค้าสต๊อกหมดควรแจ้งให้ทราบทีหน้าเว็บไซต์ทนั ที ลูกค้าสามารถเรี ยกดูรายการสังซื อทีเคย
สังมาดูได้ บอกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน การคํานวณยอดทีต้องจ่ายไม่มีผดิ พลาด

56
กกกกกกกกกกกก . . ระบบดูรายการสิ นค้า
กกกกกกกกกกกกกกกกมี รูปภาพ ราคา รายละเอียดทีชัดเจน การจัดโปรโมชันต้องให้เวลาลูกค้า
พอสมควรในการตัดสิ นใจซื อ สิ นค้าหมดสต๊อก หรื อจะมีสินค้าเข้ามาใหม่ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบที
หน้าเว็บ ทําหน้าเพจรายการสิ นค้าให้น่าสนใจ แบ่งประเภทสิ นค้าให้เข้าดูได้ง่าย มีส่วนค้นหาข้อมูล
สิ นค้า
กกกกกกกกกกกก . . ระบบข้อมูลและข่าวสาร
กกกกกกกกกกกกกกกกอัพ เดทอยู่ต ลอดเวลา เพื อให้ลู ก ค้า สามารถเตรี ย มสั งสิ น ค้า หรื อ ใช้
โปรโมชันได้ทนั เวลา เนื อหาน่ าสนใจและมีคุณภาพ ไม่ล่าช้าหรื อบอกล่วงหน้านานเกินไปลูกค้า
อาจลืมได้
กกกกกกกกกกกก . . ส่ วนหน้าจอเว็บเพจ
กกกกกกกกกกกกกกกกสี สัน : ดูแปลกตาน่าสนใจ เรี ยบง่าย สี สันสดใส ไม่แห้งเกินไป ดูสดใสเข้า
กันได้กบั ตัวสิ นค้า ดูสบายตา
กกกกกกกกกกกกกกกกตัวอักษร : อ่านง่าย ไม่เล็กหรื อใหญ่จนเกิ นไป ดูตามลักษณะสิ นค้าที
นําเสนอ ไม่ตอ้ งเป็ นทางการมากนัก
กกกกกกกกกกกกกกกกสไตล์ : อินเทรนออกแนวเอเชีย เช่น เกาหลี ญีปุ่ น ให้เหมาะกับตัวสิ นค้าแบ
รนด์นนั ๆ มีภาพการ์ ตูนประกอบ เหมาะสมกับลูกค้าทังชายหญิงทุกระดับ เก๋ ดึงดูดใจ ทันสมัยตาม
ซี ซนั นัน ๆ
กกกกกกกกกกกกกกกกส่ วนอืน ๆ : มีวธิ ี การสังซือ การชําระเงิน ต้องไม่ผดิ พรบ.คอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะอืน ๆ : ควรมีการอัพเดทสิ นค้าอยูท่ ุกวัน เช่น ราคา หรื อ สิ นค้ามาใหม่
กกกกกกกก . ผู้ดูแลระบบ
กกกกกกกกกกกก . . ระบบรักษาความปลอดภัย
กกกกกกกกกกกกกกกกต้องมี user + password ในการล็อคอิน ต้องแสดงให้ผใู้ ช้งานได้มนใจใน
ั
ระบบความปลอดภัย เพือให้เกิดความเชือมันต่อเว็บของเรา
กกกกกกกกกกกก . . ระบบสมาชิก
กกกกกกกกกกกกกกกกเก็บข้อมูลเท่าทีจําเป็ น สมาชิกสามารถเรี ยกดูและแก้ไขได้ตลอดเวลา
กกกกกกกกกกกก . . ระบบสังซือ
กกกกกกกกกกกกกกกกควรแจ้งรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ทีลูกค้าควรทราบในหน้าเว็บสังซื อ
และในใบสังซือ ขันตอนการสังซือต้องไม่ยงุ่ ยาก
กกกกกกกกกกกก . . ระบบรายการสิ นค้า
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กกกกกกกกกกกกกกกกหมวดหมู่สินค้าต้องชัดเจน สามารถดูสินค้าได้ทงเป็
ั นประเภทและเป็ น
รายการ รู ปภาพชัดเจนไม่เล็กเกินไป ไม่ควรเว้นการแสดงภาพสิ นค้า เพราะลูกค้าอาจไม่สนใจสิ นค้า
ทีไม่มีภาพประกอบ
กกกกกกกกกกกก . . ระบบข้อมูลและข่าวสาร
กกกกกกกกกกกกกกกกควรมีรายละเอียดชัดเจน มีการอัพเดทเสมอ ข้อมูลควรมีคุณภาพ ข้อมูลต่าง
ๆ ทีแจ้งล่วงหน้าควรเผือเวลาพอสมควร แต่ไม่ควรนานเกินไปลูกค้าอาจลืมได้
กกกกกกกกกกกก . . ส่ วนหน้าจอเว็บเพจ
กกกกกกกกกกกกกกกกสี สัน : ควรมีสีทีสบายตา สี สอดคล้องเป็ นแนวทางเดียวกัน ไม่จืดเกินไปจะ
ทําให้ขาดความน่าสนใจ
กกกกกกกกกกกกกกกกตัวอักษร : ขนาดชัดเจน ไม่เล็กหรื อใหญ่เกินไป อ่านเข้าใจง่าย ไม่ใช้ศพั ท์
สู งเกินไป หรื อศัพท์ทีเข้าใจเฉพาะกลุ่ม ควรใช้แบบอักษรเดียวกันในการอธิบายหรื อบรรยาย
กกกกกกกกกกกกกกกกสไตล์ : ตามสไตล์ แฟนชันปัจจุบนั ตามเทรนของสิ นค้า
กกกกกกกกกกกกกกกกส่ วนอืน ๆ : การ popup ในหน้าเว็บ บางหน้าไม่ควรมี popup ถีหรื อบ่อย
เกินไป
กกกกกกกกกกกก . . ข้อเสนอแนะอืน ๆ : หมวดหมู่ในหน้าแรกของเว็บสําคัญมาก เป็ นประตูที
ช่วยให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ ว ไม่สับสน เข้าใจง่าย และไม่ควรเปลียนตําแหน่งหมวดหมู่ อยูเ่ ฉย ๆ ก็
ดี อาจจะต้องมีการแก้ไขโปรแกรมบ่อย ๆ หรื อเปลียนโปรแกรมใหม่หมดเลยจนกว่าจะโอเค
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บทที 5
ผลการดําเนินงานวิจัย
กกกกกกกกการค้นคว้าอิสระฉบับนี ผูว้ ิจยั ได้ติดตังเครื องมือสร้างเว็บไซต์เพือออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบทางธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการเพิมช่องทางการขายและการบริ การ ต้นแบบที
สร้างขึนจากข้อกําหนดความต้องการของผูบ้ ริ หาร สะท้อนให้เห็นถึงหน้าทีการทํางานของระบบ
ด้านต่างๆ เป็ นการพัฒนาต้นแบบขึนมาก่อน เพือให้ผูใ้ ช้ทงั ผูใ้ ช้บริ ก ารพาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
ผูบ้ ริ หาร และ ผูด้ ูแลระบบได้ทดลองใช้งาน และได้เก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินผลการใช้
โปรแกรมจากผูท้ ี ได้ท ดลองใช้ง านจํา นวน 20 คน ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร 4 คน ผู้ใ ช้บ ริ ก ารพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ 14 คน และ ผูด้ ูแลระบบ 2 คน ในช่ วงระหว่างวันที 7-29 มิถุนายน 2553 โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การประเมินผลโปรแกรมด้านการเพิมเติม แก้ไข ลบ ข้อมูลในเว็บ
เพจต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce Prototype) และ การประเมินผลโปรแกรมด้าน
ความสวยงามและความเข้า ใจง่ า ยของการใช้ง านเว็บ เพจต้น แบบพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ECommerce Prototype) ดังต่อไปนี
. การประเมินผลระดับความพึงพอใจ การใช้ งานเว็บเพจต้ นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce Prototype)
กกกกกกกกสําหรับแบบประเมินผลระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype) มีรูปแบบดังต่อไปนี
ระดับความพึงพอใจ ดีมาก
มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจดีมาก
ระดับความพึงพอใจ ดี
มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจดี
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ พอใช้ได้ มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจพอใช้ได้
ระดับความพึงพอใจ ปรับปรุ ง มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจปรับปรุ ง
กกกกกกกกผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บเพจของผูใ้ ช้บริ การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 14 คน ซึ งเป็ นกลุ่มเดิมทีได้ตอบแบบสอบถาม ได้ผลดังตารางที
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ตารางที

ระดับความพึงพอใจในการประเมินผลของการใช้งานเว็บเพจ ส่ วนผูใ้ ช้บริ การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
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กกกกกกก
กกกกกกกกผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บเพจของผูบ้ ริ หาร คน ได้แก่ ฝ่ าย
บัญชี คน ฝ่ ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ คน ฝ่ ายผลิตภัณฑ์ คน และฝ่ ายวิจยั และพัฒนา คน ซึง
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ได้ผลดังตารางที
ตารางที

ระดับความพึงพอใจในการประเมินผลของการใช้งานเว็บเพจ ส่ วนผูบ้ ริ หาร
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การเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้า
( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

ส่ วนชําระค่าสิ นค้า
ส่ วนค้นหาสิ นค้า
ส่ วนคําวิจารณ์
ส่ วนรายงานต่าง ๆ

รวมคะแนนเฉลีย

27.27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( .) ( .)

5 ส่ วนบัญชีของฉัน
( .)

ปรับปรุ ง

( .)

พอใช้ได้

( .)

1 ชือของเว็บไซต์

ปานกลาง

ดี

การใช้งาน เว็บเพจส่ วนต่าง ๆ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ

( .) ( .)
65.91 6.82
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กกกกกกกกผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บเพจของผูด้ ูแลระบบ คน ได้ผล
ดังตารางที
ตารางที

ระดับความพึงพอใจในการประเมินผลของการใช้งานเว็บเพจ ส่ วนผูด้ ูแลระบบ

3
4
5

เว็บเพจหน้าแรก
ส่ วนเมนูต่าง ๆ
ส่ วนลงทะเบียน
ส่ วนบัญชีของฉัน
ส่ วนสังซือ

-

( .)
( .)
( .)
( .)
( .)

การเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้า
( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

ส่ วนชําระค่าสิ นค้า
ส่ วนค้นหาสิ นค้า
ส่ วนคําวิจารณ์
ส่ วนรายงานต่าง ๆ

-

( .)
( .)

ปานกลาง

ดี

( .)

ปรับปรุ ง

2

ชือของเว็บไซต์

พอใช้ได้

1

การใช้งาน เว็บเพจส่ วนต่าง ๆ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( .)

( .)
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ตารางที

(ต่อ)

Modules
Customers
Location/Taxes
Localization
Reports
Tools
รวมคะแนนเฉลีย

7.89

( .)
( .)
( .)
( .)
( .)
( .)

ปานกลาง

ปรับปรุ ง

Catalog

-

พอใช้ได้

การใช้งานส่ วนการจัดการร้านค้า
Configuration

ดี

การใช้งาน เว็บเพจส่ วนต่าง ๆ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( .)

( .)

( .)
.

( .)
10.53

กกกกกก
. การประเมินผลโปรแกรมด้ านความสวยงามและความง่ ายของการใช้ งานเว็บเพจ ต้ นแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกสําหรับแบบการประเมินผลระดับความพึงพอใจ การใช้งานเว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce Prototype) ด้านความสวยงามและความง่ายของการใช้งาน โดยให้
ระดับความพึงพอใจการใช้งานดังต่อไปนี
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ระดับความพึงพอใจ ดีมาก
มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจดีมาก
ระดับความพึงพอใจ ดี
มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจดี
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ พอใช้ได้ มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจพอใช้ได้
ระดับความพึงพอใจ ปรับปรุ ง มีความคิดเห็นว่าข้อความประเมินตรงกับความพอใจปรับปรุ ง
กกกกกกกกผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานการใช้งานเว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce Prototype)ด้า นความสวยงามและความง่ า ยต่ อ การใช้ง านทัง
ผูใ้ ช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผูบ้ ริ หาร และ ผูด้ ูแลระบบ ได้ผลดังตารางที
ตารางที

ระดับความพึงพอใจในการประเมินผลของเว็บเพจ ด้านความสวยงามและง่ายต่อการใช้
งาน

.

ปรับปรุ ง

.

พอใช้ได้

1
2

ปานกลาง

ความสวยงามของเว็บเพจ
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานเว็บเพจ
รวมคะแนนเฉลีย
กกกกกกกก

ดี

ความสวยงามและความง่ายของการใช้งาน
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ

.

-

-

บทที 6
สรุปผลการดําเนินงานวิจัย
กกกกกกกกจากการดําเนินการพัฒนาต้นแบบทางธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับบริ ษทั โอซี ซี
จํากัด(มหาชน) สามารถสรุ ปผลการประเมินออกเป็ น ส่ วน คือ การประเมินผลโปรแกรมด้านการ
เพิมเติม แก้ไข ลบ ข้อมูลในเว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype) และ
การประเมินผลโปรแกรมด้านความสวยงามและความเข้าใจง่ายของการใช้งานเว็บเพจต้นแบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype) ดังต่อไปนี
. สรุ ปผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจการใช้ งานเว็บเพจ ต้ นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce Prototype)
กกกกกกกกผลการประเมินเพือวัดระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บเพจของผูใ้ ช้บริ การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุ ปได้ดงั นีคือ ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ถึง ดีมาก ในส่ วนของ
การใช้งานเว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกผลการประเมินเพือวัดระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บเพจของผูบ้ ริ หาร สามารถ
สรุ ป ได้ดงั นี คื อ ผูใ้ ช้มี ค วามพึ ง พอใจระดับ ปานกลาง ถึ ง ดี ม าก ในส่ ว นของการใช้งานเว็บ เพจ
ต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกผลการประเมินเพือวัดระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บเพจของผูด้ ูแลระบบ สามารถ
สรุ ป ได้ดงั นี คื อ ผูใ้ ช้มี ค วามพึง พอใจระดับ ปานกลาง ถึ ง ดี ม าก ในส่ ว นของการใช้งานเว็บ เพจ
ต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
. สรุ ปผลการประเมินโปรแกรมด้ านความสวยงามและความง่ ายของการใช้ งานเว็บเพจ ต้ นแบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้งานโปรแกรมทัง ผูใ้ ช้บริ การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ผูบ้ ริ หาร และ ผูด้ ูแลระบบ สามารถสรุ ปได้ดงั นี คือ ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง ถึง ดีมาก ในส่ วนของการใช้งานโปรแกรมด้านความสวยงามและความง่ายของการใช้งานใน
เว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
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. ปัญหาและอุปสรรคของต้ นแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกลู ก ค้า และ ผูบ้ ริ หารบางคนยังขาดความเข้าใจในเรื องพาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และ
อินเตอร์ เน็ต ทําให้เกิดความลําบากและความสับสนบางตอนในการใช้งานเว็บเพจต้นแบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
. ข้ อจํากัดของต้ นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกลูกค้าต้องทําความเข้าใจ และติดตามสถานะการสังซือสิ นค้าทีสังเอง ผ่านทางเว็บไซต์
ของร้านเท่านัน
. ข้ อเสนอแนะของต้ นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกเว็บไซต์ตน้ แบบนี ควรได้รับการพัฒนาต่อ เพือเป็ นเว็บไซต์พาณิ ชย์ทีสมบูรณ์ ยิงขึน
โดยการนําระบบขนส่ งเข้ามาเสริ ม
กกกกกกกกในอนาคตควรมี ก ารเปลี ยนการนํา เสนอข้อ มู ล และการทํา งานบนเว็บ ไซต์เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ เพือเพิมช่องทางการขายสู่ ลูกค้าต่างชาติ และรองรับการใช้งานของลูกค้าต่างประเทศ
ได้
กกกกกกกกเพือเพิมช่องทางในการอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการชําระเงินทางบัตรเครดิต
เพือลูกค้าจะได้ดาํ เนินกระบวนการซื อได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการไปธนาคารหรื อตูเ้ บิก
เงินอัตโนมัติหากไม่สะดวก ซึ งต้องมีความปลอดภัยสู งเพือให้การค้าแบบพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์
สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
กกกกกกกกในระบบลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการสังซื อของตนเองผ่านเว็บไซต์ของร้าน
เท่านัน หากเกิ ดปั ญหากับเว็บไซต์ลูกค้าจะไม่สามารถทราบสถานะของตนเอง และไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ฉะนันควรมี พ ัฒ นาการแจ้ง สถานะผ่า นทางอี เ มล์ ห รื อ บริ ก ารส่ ง ข้อ ความทาง
โทรศัพท์มือถือ(SMS)
กกกกกกกกในกรณี ทีลูกค้ารอตอบรับหรื อรอการยืนยันสถานะจากทางร้าน ลูกค้าจะต้องตรวจสอบ
โดยเข้าทางเว็บไซต์ข องร้ า นค้าเท่านัน ซึ งจะไม่ท ราบว่าทางร้ านจะมีการยืนยันสถานะเมื อไหร่
ฉะนันหากทางร้านมีการเปลี ยนแปลงสถานะการสังซื อของลูกค้า ก็ควรมีการแจ้งไปยังลูกค้าผ่าน
ทางอีเมล์ หรื อทางโทรศัพท์มือถือ(SMS)
กกกกกกกกควรคํานึงถึงการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ในการ
สร้างแรงจูงใจในการซื อสิ นค้า และกําหนดสิ ทธิพิเศษให้กบั ลูกค้าทีเป็ นสมาชิก
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กกกกกกกกหากสมาชิกลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ ควรมีหน้าจอสําหรับสมาชิ กทีลืมรหัสผ่าน
เพือให้สามารถรู ้รหัสผ่านและสามารถใช้ชือเดิมล็อคอินได้ โดยไม่ตอ้ งสมัครสมาชิกใหม่ในกรณี ที
จํารหัสผ่านไม่ได้
กกกกกกกกเพือให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานในกรณี ทีมีลูกค้าเข้ามาใช้ระบบเป็ นจํานวนมาก
ควรใช้เทคนิค Load Balancing คือการแบ่ง Load Traffic ของอินเทอร์ เนตซึ งจะทําให้สามารถใช้
อินเทอร์เนตได้เร็ วขึน เพราะสามารถใช้เนตเวิร์ค หลาย ๆ เนตเวิร์คได้พร้อม ๆ กัน
กกกกกกกกควรมีการบันทึกสถิติเพือติดตามการเยียมชมหน้าเว็บเพจของลูกค้าในแต่ละหน้าว่าผูท้ ี
เข้ามาเยียมชมเว็บไซต์นิยมและสนใจเข้าไปคลิกดูเว็บเพจหน้าใดบ้าง เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ต่อไป
. ข้ อค้ นพบของต้ นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกการพัฒนาโปรแกรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่มีขีดจํากัดว่าต้องดําเนิ นการพัฒนาโดย
บุคลากรภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่สามารถหาได้จากแหล่งทีมีการพัฒนาไว้แล้ว โดยเฉพาะ
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์โอเพ่นซอร์ ส (Open Source) ซึ งมีแนวโน้มทีจะสู งขึนในอนาคต ดังนันจึง
ควรทีจะค้นหาโปรแกรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทดังกล่าวมาเป็ นทางเลือกหนึงในการพัฒนา
กกกกกกกกการพัฒนาโปรแกรมพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ นนั นอกจากหัวใจของการพัฒนาจะอยู่ที
การศึกษาหาความต้องการของผูใ้ ช้งานแล้ว วิสัยทัศน์ของผูพ้ ฒั นาก็เป็ นสิ งสําคัญ เพราะการมองไป
ในส่ ว นของความต้องการพืนฐานอย่างเดี ย วนัน อาจจะทํา ให้ก ารขยายระบบทางด้า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาได้ในอนาคต
กกกกกกกกการพัฒนาโปรแกรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพือนํามาใช้ในการดําเนิ นการของบริ ษทั
นัน ทําให้เพิมประสิ ทธิ ภาพทางด้านการตลาด ลดต้นทุน ลดปั ญหาด้านการสื อสารภายในองค์กร
และระหว่างองค์กร
กกกกกกกกการพัฒนาโปรแกรมพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ นนั จะประสบความสําเร็ จได้ จําเป็ นต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ทังทางด้านผูบ้ ริ หารขององค์กร ผูใ้ ช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
และผูด้ ูแลระบบ
กกกกกกกกการนําโปรแกรมทีพัฒนาไว้แล้วมาต่อยอดปรับปรุ งแก้ไข ส่ งผลทําให้เกิดความสะดวก
และประหยัดเวลา แต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการศึกษา เรี ยนรู้ ทดสอบ และทําความเข้าใจเพิมเติม
ในบางส่ วนของโปรแกรมอาจจะไม่ตรงตามความต้องการ และบางส่ วนก็อาจจะเกินความต้องการ
ต้องนํามาประยุกต์และปรับใช้กนั ไป
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7. การทําพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ส่งผลอย่างไรกับธุรกิจของบริษัท
กกกกกกกกเนื องจากบริ ษทั โอซี ซี จํากัด(มหาชน) ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจแบบเป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่าย มี
ช่ อ งทางการดํา เนิ นธุ ร กิ จ หลายช่ อ งทาง ในการนํา ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบเครื อ ข่ า ย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ เป็ นการลดขันตอนในการดําเนิ นธุ รกิ จ อีกทังยัง
เพิมความสะดวกรวดเร็ วและความถูกต้องในการดําเนินงานทางธุ รกิจ ส่ งผลให้ลูกค้ามีความสะดวก
ในการสั งซื อสิ น ค้า จากที ไหนก็ ไ ด้แ ละสามารถสั งซื อได้ต ลอดเวลา โดยไม่ ต้อ งเดิ น ทางมาที
เคาน์เตอร์ หรื อศูนย์จาํ หน่ายของบริ ษทั เป็ นการเพิมช่องทางในการขายและขยายตลาด แต่จากการที
ลูกค้าซื อสิ นค้าได้จากทางเว็บไซต์อาจจะส่ งผลกระทบกับยอดขายของช่องทางอืน ๆ ได้ เนืองจาก
ลูกค้าจะสังซื อเฉพาะสิ นค้าทีตนเองสนใจเท่านัน และอาจทําให้บริ ษทั ขาดโอกาสแนะนําสิ นค้าตัว
อืน ๆ โดยการสาธิ ตให้ลูกค้าได้ทดลองใช้และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จริ งทีเคาน์เตอร์ หรื อทีศูนย์จดั
จําหน่าย
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74
โปรแกรมทีระบบต้ องการและการติดตังเครืองมือทีใช้ พฒ
ั นาร้ านค้ าออนไลน์
เครื องมือทีใช้ในการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ มีดงั ต่อไปนี
กกกกกกกกโปรแกรมประเภท HTML builder ใช้สําหรับสร้างและแก้ไขหน้าตาและรายละเอียด
ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดสิ นค้าและคําอธิ บายต่าง ๆ และสามารถใช้สําหรับสร้างและ
แก้ไขซอร์ ชโค้ดได้ คือ Macromedia Dreamweaver 8.0
กกกกกกกกโปรแกรมเสริ มย่อยอืน ๆ
กกกกกกกกAdobe Photoshop 7.0 ใช้สร้างหรื อแก้ไขรู ปทีใช้ประกอบในเว็บไซต์
กกกกกกกกWinZip หรื อ WinRAR เป็ นโปรแกรมสําหรับขยายไฟล์ของข้อมูลทีดาวน์โหลดมาและ
ถูกบีบอัด เช่น osCommerce
โปรแกรมสําหรับติดตังตัวจําลองเซิ ร์ฟเวอร์ AppServ
กกกกกกกกสําหรับโปรแกรมทีใช้คือappserv-win32-2.5.0.exe วิธีการติดตังดังภาพที -

ภาพที การติดตังโปรแกรมAppServ
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ภาพที การติดตังโปรแกรมAppServ
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ภาพที การติดตังโปรแกรมAppServ
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ภาพที การติดตังโปรแกรมAppServ
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ภาพที การติดตังโปรแกรมAppServ
เมือทําการติดตัง AppServ2.5.10 เสร็ จเรี ยบร้อยจะได้ทงหมด
ั
4 โปรแกรมทีได้ถูกติดตังลงไป คือ
กกกกกกกก1. Apache HTTP Server
กกกกกกกก2. MySQL Database
กกกกกกกก . PHP Hypertext Preprocessor
กกกกกกกก . phpMyAdmin
กกกกกกกกApache นันได้ถูกพัฒนามาจากส่ วนประกอบเล็ก ๆ ทีเรี ยกว่า patches จนทําให้ถูกเรี ยก
ขานว่า “a patchy” ด้วยความทีพืนฐานของ Apache นันเป็ น open-source จึงทําให้กลุ่มผูท้ ีใช้ทีเป็ น
บุคคลทัวไปซึ งต่อมาได้เรี ยกตัวเองว่า Apache
กกกกกกกกApache HTTP Server คือซอฟต์แวร์ สําหรับเปิ ดให้บริ การเซิ ร์ฟเวอร์ บนโพรโทคอล
HTTP โดยสามารถทํางานได้บนหลายระบบปฏิบตั ิการ และสามารถแยกลักษณะการใช้งานออกไป
ได้อีกหลายทิศทางขึนอยูก่ บั ลักษณะของงานและคุณลักษณะพิเศษต่าง ๆ ทีเสริ มเข้าไป
กกกกกกกกMySQL Database คือ โปรแกรมฐานข้อมูล มีหน้าทีเก็บข้อมูลอย่างมีโครงสร้ าง และ
รองรับคําสัง SQL เป็ นเครื องมือสําหรับเก็บข้อมูลอย่างมืออาชีพ ยังมีเครื องมืออีกหลายอย่าง ทีต้อง
ใช้ร่วมกันอย่างสอดคล้อง จึงจะนําไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลซับซ้อน ตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้
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สําเร็ จสมประสงค์ เช่น การบริ การเว็บ ภาษาสําหรับพัฒนาเว็บ ระบบปฏิบตั ิการ และคอมพิวเตอร์ ที
เหมาะสม
กกกกกกกกMySQL เป็ นฐานข้อมูลแบบ open source ทีได้รับความนิ ยมในการใช้งานสู งสุ ด
โปรแกรมหนึ งบนเครื องให้บริ การ มี ความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL
(Structures Query Language) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความรวดเร็ วในการทํางาน รองรับการทํางาน
จากผูใ้ ช้หลายๆคนและหลายๆงานได้ในขณะเดียวกัน MySQL ถูกพัฒนาขึนโดย MySQL AB โดย
มีลิขสิ ทธิ การใช้งาน 2 แบบ นันคือ ผูด้ ูแลระบบสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ MySQL ได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ลิขสิ ทธิ ของ GNU General Public License หรื ออาจเลือกใช้แบบทีมีลิขสิ ทธิ
ทางการค้าของ MySQL AB ซึ งเป็ นผูผ้ ลิ ตและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยตรงก็ได้ หากไม่ตอ้ งการ
เกียวข้องกับข้อตกลงเรื อง GPL
กกกกกกกกรายละเอียดเพิมเติมเกี ยวกับโปรแกรม MySQL มีคาํ อธิ บายเพิมเติมเกียวกับหน้าที
ความสามารถและการทํางานของโปรแกรม MySQL มีดงั ต่อไปนี
กกกกกกกกMySQL ถือเป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System (DBMS))
ฐานข้อมูลมี ลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างของการเก็บ รวบรวมข้อมูล การที จะเพิมเติม เข้า ถึ งหรื อ
ประมวลผลข้อมูลทีเก็บในฐานข้อมูลจําเป็ นจะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ งจะทําหน้าทีเป็ น
ตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทังสําหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการทํางาน
ของแอพลิเคชันอืนๆ ทีต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพือให้ได้รับความสะดวกในการจัดการ
กับข้อมูล ซึ งมีเป็ นจํานวนมาก ตัว MySQL นัน ทําหน้าทีเป็ นทังตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการ
ฐานข้อมูล
กกกกกกกกMySQL เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational ฐานข้อมูลแบบ relational จะทํา
การเก็บข้อมูลทังหมดในรู ปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทังหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดียว ทํา
ให้ทาํ งานได้รวดเร็ วและมีความยืดหยุน่ นอกจากนัน แต่ละตารางทีเก็บข้อมูลสามารถเชือมโยงเข้า
หากันทําให้สามารถรวมหรื อจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ทีเป็ นส่ วนหนึ งของ
โปรแกรม MySQL ซึงเป็ นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล
กกกกกกกกMySQLแจกจ่ายให้ใช้งานแบบ open source นันคือ ผูใ้ ช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้
งานและปรับแต่งการทํางานได้ตามต้องการและสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จาก
อินเทอร์ เน็ตและนํามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
กกกกกกกกสถาปัตยกรรมของ MySQL หรื อโครงสร้างภายในของ MySQL ก็คือ การออกแบบการ
ทํางานในลักษณะของClient/Server ซึ งประกอบด้วยส่ วนหลัก ๆ 2 ส่ วน คือ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
(Server) และส่ วนของผูใ้ ช้บริ การ(Client) โดยแต่ละส่ วนก็จะมีโปรแกรมสําหรับการทํางานตาม
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หน้าทีของตน ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ หรื อ Server จะเป็ นส่ วนทีทําหน้าทีบริ หารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลในทีนีก็หมายถึงตัว MySQL Server นันเอง และเป็ นทีจัดเก็บข้อมูลทังหมด ข้อมูลทีเก็บ
ไว้นีมีทงข้
ั อมูลทีจําเป็ นสําหรับการทํางานกับระบบฐานข้อมูล และข้อมูลทีเก็บจากการทีผูใ้ ช้แต่ละ
คนสร้างขึนมา ส่ วนประกอบของผูใ้ ช้บริ การ หรื อ Client คือผูใ้ ช้ โดยโปรแกรมสําหรับใช้งานใน
ส่ วนนีได้แก่ MySQL Client, Access, Web Development ต่าง ๆ
ข้อดีของ MySQL
กกกกกกกกสามารถเอาซอร์ ชโค้ดโปรแกรมมาพัฒนาต่อยอดได้ มีความเร็ วและมีความเชือถือใน
การใช้งานสู ง ในการใช้งานร่ วมกับ PHP ของ MySQL จริ ง ๆ MySQL สามารถนําไปใช้ได้กบั ทุก
ระบบทุกแพลตฟอร์ ม ใช้กบั ASP,JSP ก็ได้ แต่ทีเรานิ ยมเอามาใช้งานร่ วมกับ PHP ก็เพราะว่า
MySQL กับ PHP เป็ น Open Source เหมือนกัน มีความน่าเชือถือสู ง สามารถทํางานร่ วมกันได้อย่าง
เสถียรมากทีสุ ด รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม
กกกกกกกกความสามารถของ MySQL จะครอบคลุมความต้องการของผูใ้ ช้เพียงพอ แต่ถา้ นําไป
เปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลทีเป็ น commercial แล้ว อาจแตกต่างกันมาก มักจะมีความสามารถต่างๆ ที
มักจะเกิ นความจําเป็ นของผูใ้ ช้ส่วนใหญ่อยูเ่ สมอ สิ งทีเกินความจําเป็ นเหล่านี จึงถือเป็ นความสู ญ
เปล่าของผลิตภัณฑ์ ซึ งสําหรับ MySQL แล้ว จะมีความสามารถทีครอบคลุ มความต้องการของผูใ้ ช้
อาจสรุ ปความสามารถเด่น ๆ ได้ดงั นี
กกกกกกกกMySQL จัดเป็ นระบบฐานข้อมูลประเภท SQL -based ผูใ้ ช้หรื อผูพ้ ฒั นาสามารถใช้
คําสัง SQL ในการสัง
กกกกกกกก . สนับสนุนการใช้งานสําหรับตัวประมวลผลกลาง
กกกกกกกก . การทํางานแบบ Multi - threaded ใช้ Kernel Threads
กกกกกกกก . สนับสนุน API เพือใช้งานกับ Development Platform ต่าง ๆ มากมาย
กกกกกกกกMySQL สามารถรับได้บนระบบปฏิบตั ิการหลายตัวหลายค่าย ไม่วา่ จะเป็ น AIX, BSD,
IOS, DEC, Unix
กกกกกกกกประเภทของข้อมูลทีสามารถใช้ได้ใน MySQL ได้แก่ ตัวเลข
กกกกกกกกสนับสนุน Group by และ Order by clauses และ Group Fune
กกกกกกกกสนับสนุน Leet outer Join และ Rihgt outer Ioin
กกกกกกกกการกําหนดสิ ทธิ และรหัสผ่านให้มีความปลอดภัย มีความยืดหยุน่ สู ง
กกกกกกกกสามารถรับรองข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ข้อมูลระดับล้านระเบียน
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กกกกกกกกPHP: Hypertext Preprocessor (ตามข้อมูลทีได้จาก PHP Manuals ของ php.net) เป็ น
ภาษาทีถูกพัฒนาขึนมาเพือช่วยประมวลผลทาง Web ในลักษณะ Server Side Script หรื อ CGI โดย
ตัว Code ของภาษานันจะเขียนแทรกรวมอยู่กบั Code HTML ซึ งเราจะเรี ยกภาษาทีทํางาน ใน
ลักษณะนี ว่า “Embedded Scripting Language” หรื อภาษาสคริ ปต์แบบฝังตัว สาเหตุที PHP เป็ น
ภาษาทีได้รับความนิยมในการสร้าง โปรแกรมประยุกต์ผา่ นระบบ Web นัน เนื องจากความเข้าใจ
ง่าย ของภาษา ความรวดเร็ วในการประมวลผล และความเป็ น Multi-Platform ด้วยเหตุนี PHP ซึ งมี
โครงสร้างของภาษาส่ วนใหญ่ มาจาก ภาษา C , Perl หรื อ Java จึงสามารถทํางานได้รวดเร็ ว และ
ทํางานได้ทุก ๆ ระบบปฎิ บ ตั ิการ (เนื องจาก Source Code ของ PHP นันมีแจกจําหน่ ายอยู่ที
www.php.net และมีผใู้ ช้เป็ นจํานวนมาก ทําการ Port PHP ใช้ยงั Platform ของตนนอกจากนัน PHP
ยังมีจุดเด่นในแง่ของการทํางานบนระบบฐานข้อมูล ซึ ง PHP จะมีโครงสร้างทีต่อตรงเข้าสู่ ระบบ
Database โดยตรง ทําให้ส ามารถทํางานได้รวดเร็ ว แตกต่างจากระบบอื น ซึ งมัก ต้องเชื อมต่อ
ฐานข้อมูลผ่านระบบ ODBC ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลลดลง ประกอบกับปั จจุบนั
MySQL นันเป็ นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพทธ์ (Relational Database System) ทีมีการแจกจ่ายฟรี
และเป็ นที นิ ยมใช้อย่างแพร่ หลายบน Internet ทําให้บทบาทของ PHP ทีทํางานร่ วมกับระบบ
ฐานข้อมูล (โดยเฉพาะอย่างยิง MySQL) นัน ยิงมีประสิ ทธิ ภาพมากขึนไปอีก
กกกกกกกก phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมหนึงทีติดมากับ AppServ เพือใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล
เช่น สร้าง/ลบฐานข้อมูล สร้าง/ลบเทเบิล จัดการฟิ ลด์ต่าง ๆ ของข้อมูล phpMyAdmin เป็ นสคริ ปต์
ติดต่อฐานข้อมูลทีสร้างโดยภาษาพีเอชพี ซึ งใช้จดั การฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดย
สามารถทีจะทําการสร้ างฐานข้อมูลใหม่ หรื อทําการสร้ างตารางใหม่ๆ และยังมี function ทีใช้
สําหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนัน ยังสามารถทําการ insert delete
update หรื อแม้กระทังใช้ คําสังต่าง ๆ เหมือนกันกับการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล ใน
ส่ วนของการแสดงผลหน้ า แรกเมื อเข้ า สู่ หน้ า แสดงผล phpMyAdmin จะแสดงรุ่ นของ
phpMyAdmin ทีใช้งานอยู่ พร้อมทังสามารถทีจะจัดการกับรหัสอักขระทีใช้ในการเก็บข้อมูลฝังเมนู
ด้านซ้ายจะแสดงข้อมูลของฐานข้อมูลปั จจุบนั (Database Name) และเมือทําการเลื อกแล้วจะแสดง
โครงสร้างของ ตารางข้อมูล
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การตังค่า phpMyAdmin ผูใ้ ช้สาํ หรับใช้บนเซิร์ฟเวอร์จาํ ลอง
เลือกทีหัวข้อ phpMyAdmin Database Manager เวอร์ชนั 2.10.3 ดังภาพที

ภาพที การตังค่า phpMyAdmin
ใส่ User name และ Password ดังภาพที

ภาพที การตังค่า phpMyAdmin
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คลิกทีคําว่า “สิ ทธิ” เพือสร้างผูใ้ ช้รายใหม่ ดังภาพที

ภาพที การตังค่า phpMyAdmin
คลิกที “เพิมผูใ้ ช้ใหม่” ดังภาพที

ภาพที การตังค่า phpMyAdmin
กรอกข้อมูลในส่ วน ชื อผูใ้ ช้ ,โฮสต์, รหัสผ่าน ช่อง
ในส่ วนของสิ ทธิ แบบโกลบอล คลิก “เลือกทังหมด” จะปรากฏเครื องหมายถูกทุกช่อง จากนันคลิก
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ปุ่ ม “ลงมือ” ดังภาพที

ภาพที การตังค่า phpMyAdmin
เมือเสร็ จเรี ยบร้อยจะมีกล่องข้อความสี เหลืองปรากฏ “เพิมผูใ้ ช้ใหม่เรี ยบร้อยแล้ว” ดังภาพที
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ภาพที

การตังค่า phpMyAdmin

การสร้างฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์จาํ ลอง
กกกกกกกกทําการขยายไฟล์ชุด osCommerce ทีดาวน์โหลดมาจาก http://www.oscommerce.com
เพือในการใช้ติดตังร่ วมกันในการสร้างฐานข้อมูลร้ านค้า เมือดาวน์โหลดมาเรี ยบร้อยแล้ว จะได้
ไฟล์ทีชือ oscommerce-2.2rc2a.zip ใช้โปรแกรม WinZip เพือขยายไฟล์ทีดาวน์โหลดมา แล้วนําไป
ไว้ยงั C:\AppServ\www
กกกกกกกกเปิ ดเบราเซอร์ แล้วพิมพ์ http://localhost และล็อกอินเข้า phpMyAdmin อีกครัง จะเห็น
ว่ามีช่อง “สร้างฐานข้อมูลใหม่” ตังชือฐานข้อมูลแล้วกดปุ่ ม “สร้าง” ต่อมาจะปรากฏกล่องข้อความ
สี เหลืองแสดง “ฐานข้อมูลสร้างเสร็ จแล้ว” ดังภาพที

ภาพที การตังค่า phpMyAdmin
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ภาคผนวก ข
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แผนผังโครงสร้ างเว็บเพจ
เว็บเพจหน้าร้านส่ วนหน้าหลักดังภาพที

ภาพที โครงสร้างเว็บเพจส่ วนหน้าร้านหน้าหลัก
เว็บเพจหน้าร้านส่ วนHeader ดังภาพที

ภาพที โครงสร้างเว็บเพจส่ วนหน้าร้านHeader
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เว็บเพจหน้าร้านส่ วนColumn Left ดังภาพที

ภาพที โครงสร้างเว็บเพจส่ วนหน้าร้านColumn Left
เว็บเพจหน้าร้านส่ วนColumn Right ดังภาพที

ภาพที โครงสร้างเว็บเพจส่ วนหน้าร้านColumn Right
เว็บเพจผูด้ ูแลระบบส่ วนหน้าหลัก ดังภาพที

ภาพที โครงสร้างเว็บเพจส่ วนผูด้ ูแลระบบหน้าหลัก
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โครงสร้ างของเว็บเพจต้ นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype)
กกกกกกกกโครงสร้างของเว็บเพจประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ส่ วน ดังภาพที
ส่ วนบนของเว็บเพจ
ส่ วนคอลัมน์ดา้ นซ้ายของ ส่ วนรายละเอียดของเนื อหาเว็บเพจ
เว็บเพจ

ส่ วนคอลัมน์ดา้ นขวาของ
เว็บเพจ

ส่ วนท้ายของเว็บเพจ
ภาพที โครงสร้างของเว็บเพจ
ส่ วนบนของเว็บเพจ ดังภาพที

ภาพที ส่ วนบนของเว็บเพจ
กกกกกกกกภาพที 2 จาก header.php ประกอบด้วย
กกกกกกกกโลโก้ของร้านค้า : เมือคลิกทีโลโก้ของเว็บจะทําให้กลับไปทีหน้าแรกของเว็บเพจ
กกกกกกกกเมนูหน้าหลัก : เมือคลิกจะไปทีหน้าแรกของเว็บเพจ
กกกกกกกกเมนูวสิ ัยทัศน์ : เมือคลิกจะเข้าสู่ หน้าวิสัยทัศน์ของบมจ.โอซีซี
กกกกกกกกเมนูวาไรตี : เมือคลิกจะเข้าสู่ หน้าวาไรตีสาระต่าง ๆ นานา
กกกกกกกกเมนูแผนที : เมือคลิกจะเข้าสู่ หน้าแผนทีทีตังของบมจ.โอซีซี
กกกกกกกกเมนูติดต่อเรา : เมือคลิกจะเข้าสู่ หน้าติดต่อเรา
กกกกกกกกเมนูแผนผังเว็บไซต์ : เมือคลิกจะเข้าสู่ หน้าแผนผังเว็บไซต์
กกกกกกกกเมนูรายงาน : เมือคลิกจะเข้าสู่ หน้ารายงานต่าง ๆ สําหรับผูบ้ ริ หารเท่านัน
กกกกกกกกเมนi-beauty : เมือคลิกจะทําให้กลับไปทีหน้าแรกของเว็บเพจ
กกกกกกกกเมนู บ ัญ ชี ข องฉัน : เมื อคลิ ก จะเข้า สู่ ร ะบบบัญ ชี ส่ ว นตัว ของลู ก ค้า ซึ งต้อ งมี ก าร
ลงทะเบียนก่อน
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กกกกกกกกเมนูสินค้าในรถเข็น : เมือคลิกจะปรากฎว่าขณะนีลูกค้าได้เลือกสิ นค้าอะไรไปแล้วบ้าง
กกกกกกกกเมนู ชําระค่าสิ นค้า เมือคลิกจะเป็ นการชําระค่าสิ นค้าทีได้เลือกไว้และคิดค่าธรรมเนียม
การขนส่ ง (หากสังสิ นค้าไม่ถึง , บาท)
ส่ วนเนือหาเว็บเพจ ดังภาพที

ภาพที เนือหาเว็บเพจ
กกกกกกกกภาพที จาก index.php ประกอบด้วย
กกกกกกกกส่ วนต้อนรั บลู กค้า จะมีขอ้ ความบอกให้ลงทะเบียน หรื อเข้าล็อคอิน(กรณี เคยมีการ
ลงทะเบียนไว้แล้ว)
กกกกกกกกกรอบแสดงสิ นค้าทีมาใหม่ในเดือนปั จจุบนั (New Product for) ลูกค้าสามารถคลิกทีภาพ
สิ นค้า เพือดูรายละเอียดสิ นค้าได้ทนั ที

91
กกกกกกกกสิ นค้าทีกําลังจะมาถึง(ถ้ามี)(Upcoming Products) จะแสดงต่อท้ายกรอบสิ นค้ามาใหม่
เดือนปัจจุบนั
ส่ วนคอลัมน์ดา้ นซ้ายของเว็บเพจ ดังภาพที

ภาพที คอลัมน์ดา้ นซ้ายของเว็บเพจ
กกกกกกกกภาพที 4 จาก column_left.php ประกอบด้วย
กกกกกกกกกรอบหมวดหมู่สินค้า แสดงหมวดหมู่สินค้าต่าง ๆ ทีมีในเว็บเพจ แบ่งตามแบรนด์และ
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หมวดหมู่ยอ่ ย ๆ
กกกกกกกกกรอบมีสินค้าอะไรใหม่ แสดงสิ นค้าทีมาใหม่ ถ้าคลิกลูกศรทีมุมขวาบนของกรอบ จะ
ปรากฎรายการสิ นค้าทังหมด โดยสิ นค้าทีมาใหม่จะอยูล่ าํ ดับต้น ๆ
กกกกกกกกกรอบค้นหา สําหรับค้นหาสิ นค้าภายในเว็บ โดยใส่ คียเ์ วิร์ดทีต้องการ
กกกกกกกกกรอบสิ งที คุณควรรู ้ สําหรับดูรายละเอียดข้อกําหนดและข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บเพจที
จําเป็ นทีลูกค้าควรรู้
ส่ วนคอลัมน์ดา้ นขวาของเว็บเพจ ดังภาพที

ภาพที คอลัมน์ดา้ นขวาของเว็บเพจ
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กกกกกกกกภาพที 5 จาก column_right.php ประกอบด้วย
กกกกกกกกกรอบสิ นค้าในรถเข็น จะบอกว่ามีสินค้าอะไรบ้างทีลูกค้าเลือกซื อแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ทาํ
กกกกกกกกการชําระค่าสิ นค้า ถ้าคลิกทีลูกศรทีมุมขวาของกรอบ จะแสดงรายการสิ นค้าทีเลือกซื อ
ไว้แล้วทังหมด
กกกกกกกกกรอบสิ นค้าขายดี จะแสดงข้อมูลว่ามีสินค้าอะไรบ้างทีขายดี
กกกกกกกกกรอบราคาโปรโมชันพิเศษ แสดงสิ นค้าราคาพิเศษ ถ้าคลิกทีลูกศรมุมขวาบนของกรอบ
จะแสดงสิ นค้าราคาพิเศษทังหมด
กกกกกกกกกรอบคําวิจารณ์ แสดงคําวิจารณ์ของสิ นค้าต่าง ๆ ถ้าคลิกทีลูกศรมุมขวาบนกรอบ จะ
ปรากฎคําวิจารณ์ของสิ นค้าทังหมดทีมีในเว็บ
ส่ วนท้ายของเว็บเพจ ดังภาพที

ภาพที ส่ วนท้ายเว็บเพจ
กกกกกกกกภาพที 6 จาก footer.php ประกอบด้วย
กกกกกกกก . แถบแสดงวันทีปัจจุบนั และจํานวนครังเยียมชมเว็บเพจ
กกกกกกกก . บรรทัดแสดงลิขสิ ทธิ ของเว็บเพจ
กกกกกกกก . ป้ ายโฆษณา
ส่ วนลงทะเบียน ดังภาพที

ภาพที ลงทะเบียน

94
กกกกกกกกภาพที 7 จาก login.php ประกอบด้วย
กกกกกกกกการลงทะเบี ย น เมื อลู ก ค้า ต้อ งการซื อสิ นค้า จํา เป็ นต้องลงทะเบี ย นก่ อนซื อ ลู ก ค้า
สามารถทะเบียนก่อนเลือกชมสิ นค้า หรื อลงทะเบียนเมือต้องการชําระเงินค่าสิ นค้า
กกกกกกกกถ้าเป็ นลูกค้าทีลงทะเบียนไว้แล้วสามารถใส่ อีเมล์และรหัสผ่านแล้วคลิกปุ่ ม Sign In ถ้า
ยัง ไม่ เคยลงทะเบี ยน คลิ ก ที ปุ่ ม Continue แล้วกรอกข้อมู ล ส่ วนตัว (กรณี เคยลงทะเบี ยนไว้แล้ว
กรอกอีเมล์กบั รหัสผ่านผิดจะปรากฎข้อความเตือนว่าใส่ ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง)
ส่ วนหมวดหมู่สินค้า
กกกกกกกกกรอบหมวดหมู่สินค้า เมือคลิกแบรนด์สินค้าจะปรากฎหมวดหมู่ยอ่ ยและสิ นค้าทีมีใน
หมวดหมู่นนั ดังภาพที

ภาพที หมวดหมู่สินค้าของแบรนด์ KMA Cosmetics
กกกกกกกกภาพที 8 จาก index.php ประกอบด้วย
กกกกกกกกเมือคลิ กทีภาพสิ นค้าจะปรากฎรายละเอียดของสิ น ค้า และปรากฎสิ นค้าที เคยถูกซื อ
พร้อมกับสิ นค้าตัวทีกําลังแสดง (กรณี ทีลูกค้าได้ เลือก Product Notifications หรื อ เลือก Global
Product Notifications) เพือเป็ นการนําเสนอสิ นค้าให้กบั ลูกค้าอีกทาง
ส่ วนคําวิจารณ์
กกกกกกกกกรอบคําวิจารณ์ ดังภาพที เมือคลิกทีลูกศร จะปรากฎหน้าแสดงคําวิจารณ์ทงหมด
ั
หรื อกรณี ทีคลิกดูรายละเอียดของสิ นค้า หากมีคาํ วิจารณ์ สามารถคลิกอ่าน หรื อเพิมคําวิจารณ์ได้ แต่
ต้องมีการล็อคิอนเข้าระบบก่อน จึงจะสามารถเขียนคําวิจารณ์ได้
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ภาพที คําวิจารณ์
กกกกกกกกภาพที 9 จาก reviews.php ประกอบด้วยคําวิจารณ์ของสิ นค้าทังหมดทีมีอยูใ่ นระบบ
ส่ วนราคาโปรโมชันพิเศษ
กกกกกกกกกรอบราคาโปรโมชันพิเศษ ดังภาพที เมือคลิกทีลูกศร จะปรากฎหน้าแสดงสิ นค้า
ราคาโปรโมชันพิเศษทังหมด ราคาโปรโมชันจะเป็ นสี ชมพู ราคาปกติจะถูกขีดทับสี ดาํ

ภาพที สิ นค้าโปรโมชันราคาพิเศษ
กกกกกกกกภาพที
ระบบ

จาก specials.php ประกอบด้วยสิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษทังหมดทีมีอยูใ่ น
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การออกแบบหน้ าจอตาม Function Requirements ส่ วนหน้ าร้ าน
กกกกกกกกจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้นาํ Function Requirement มาใช้ในการ
ออกแบบในระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี
. ระบบสมาชิก
กกกกกกกกการลงทะเบียน ดังภาพที
กกกกกกกก

ภาพที กรอกข้อมูลลงทะเบียน
กกกกกกกกภาพที จาก create_account.php ประกอบด้วยช่องต่าง ๆ ให้กรอกข้อมูล เพือสมัคร
สมาชิก
กกกกกกกกกรณี ทีไม่ได้กรอกข้อมูล(ทีจําเป็ นต้องกรอก)ในช่องทีมีเครื องหมาย “ * ” จะปรากฎ
ข้อความเตือน ดังภาพที

97

ภาพที ข้อความเตือนหากกรอกข้อมูลทีจําเป็ นไม่ครบ
กกกกกกกกภาพที จาก form_check.js.php ประกอบด้วย ข้อความเตือนต่าง ๆ ของแต่ละช่องที
จําเป็ นต้องกรอกข้อมูล
กกกกกกกกเมือกรอกข้อมูลครบเรี ยบร้อยแล้ว คลิกปุ่ ม Continue จะไปหน้า Create account success
. ระบบสังซือ
กกกกกกกกวิธีในการสังซื อ เมือลูกค้าเลือกสิ นค้าทีต้องการสังซื อได้แล้ว ให้คลิกปุ่ ม Add to Cart
ดังภาพที

ภาพที รายละเอียดสิ นค้า

98
กกกกกกกกภาพที จาก product_info.php ประกอบด้วย รายข้อมูลละเอียดต่าง ๆ ของสิ นค้า ราคา
และภาพสิ นค้า
กกกกกกกกสิ นค้าทีเลือกจะมาอยูใ่ น “สิ นค้าทีมีอยูใ่ นรถเข็น” ดังภาพที ถ้าต้องการเปลียนแปลง
ทีจํานวนสิ นค้า ให้เปลียนทีช่อง Qty. แล้ว กดปุ่ ม enter ถ้าต้องการลบรายการสิ นค้า ให้คลิกทีช่อง
Remove แล้วกดปุ่ ม Update รายการสิ นค้านันจะหายไปจากสิ นค้าทีมีอยูใ่ นรถเข็น

ภาพที รายการสิ นค้าทีมีอยูใ่ นรถเข็น
กกกกกกกกภาพที จาก shopping_cart.php ประกอบด้วย รายการสิ นค้าต่าง ๆ ทีลูกค้าได้เลือกไว้
และยังไม่ได้ทาํ กระบวนการสังซือ
กกกกกกกกเมือเลือกรายการสิ นค้าเสร็ จแล้ว คลิกปุ่ ม Checkout เพือชําระค่าสิ นค้า หากสมาชิกยัง
ไม่ได้ล็อคอิน ต้องทําการล็อคอินก่อน
กกกกกกกกเมือทําการล็อคอินแล้ว จะมายัง “ข้อมูลการจัดส่ ง” ดังภาพที สมาชิกสามารถเปลียน
ข้อมูลการจัดส่ งได้ โดยคลิกที Change Address ถ้าไม่ตอ้ งการเปลียนให้คลิกทีปุ่ ม Continue ใน
ส่ วน Shipping Method จะมีการคิดค่าขนส่ ง บาท หากสังซือสิ นค้าตํากว่า , บาท

ภาพที ข้อมูลการจัดส่ ง
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กกกกกกกกภาพที จาก checkout_shipping.php ประกอบด้วย ข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการจัดส่ ง
และค่าธรรมเนียมในการส่ งสิ นค้า
กกกกกกกกเมือคลิกปุ่ ม Change Address จะปรากฎทีอยูท่ ีเคยเปลียนไว้(หากเคยทํา) ดังภาพที
และสามารถใส่ ทีอยูใ่ หม่เพิมได้ เมือเปลียนเสร็ จแล้ว คลิกปุ่ ม Continue

ภาพที ข้อมูลการจัดส่ งเพือแก้ไขทีอยูจ่ ดั ส่ ง
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กกกกกกกกภาพที 6 จาก checkout_shipping_address.php ประกอบด้วย ข้อมูลทีอยูเ่ ดิมของลูกค้า
ทีมีในระบบ และสามารถเพิมทีอยูใ่ หม่ได้
ระบบสังซือ(ต่อ)
กกกกกกกกหน้าข้อมูลการชําระเงิน ดังภาพที ในส่ วน Billing Address สามารถเปลียนทีอยูไ่ ด้
โดยคลิกทีปุ่ ม Change Address ส่ วน Payment Method สามารถเลือกชําระเงินได้ วิธี คือ โอนผ่าน
ธนาคาร หรื อ บัตรเครดิต เลือกแล้วคลิกปุ่ ม Continue

ภาพที ข้อมูลการชําระเงิน
กกกกกกกกภาพที จาก checkout_payment.php ประกอบด้วย ทีอยูส่ าํ หรับออกบิล และวิธีชาํ ระ
เงิน ลูกค้าสามารถเปลียนทีอยูใ่ นการออกบิลได้ดว้ ย
ระบบสังซือ(ต่อ)
กกกกกกกกทีหน้าจอสําหรับยืนยันการจ่ายเงิน มีการยืนยันราคาทีต้องจ่ายจริ ง รวมทังค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ มีการยืนยันการสังซือในตอนสุ ดท้าย บอกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน
กกกกกกกกเมือคลิกปุ่ ม Continue จะมาทีหน้า “ยืนยันการจ่ายเงิน” ดังภาพที ข้อมูลทีมี (Edit)
ต่อท้ายสามารถแก้ไขได้ เมือตรวจข้อมูลเรี ยบร้อย คลิกปุ่ ม Confirm Order
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ภาพที ยืนยันข้อมูลในการสังซือ
กกกกกกกกภาพที จาก checkout_confirmation.php ประกอบด้วย ทีอยูส่ าํ หรับส่ งสิ นค้า ทีอยู่
สําหรับออกบิล วิธีชาํ ระเงิน รายการสิ นค้า จํานวนสิ นค้า ราคาสิ นค้า และค่าธรรมเนียมการจัดส่ ง
กกกกกกกกเมือตรวจสอบข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วคลิก ปุ่ ม Confirm Order จะเข้าสู่ หน้า Checkout
success ดังภาพที เป็ นการเสร็ จสิ นขบวนการสังซือ เมือคลิกปุ่ ม Continue จะไปสู่ หน้าหลัก

ภาพที เสร็ จสิ นกระบวนการสังซือ
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กกกกกกกกภาพที จาก checkout_success.php ประกอบด้วย ข้อความต่าง ๆ ทีแจ้งให้ทราบว่า
กระบวนการสังซือได้เสร็ จสิ นแล้ว สิ นค้าจะจัดส่ งถึงลูกค้าเมือไหร
กกกกกกกกกรณี เลือกการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต จะเข้าสู่ เว็บไซต์ paypal.com ดังภาพที ราคา
ของสิ นค้าจะถูกคํานวณเป็ น US Dollar ให้สมาชิ กกรอกรายละเอียด และคลิ กปุ่ ม “ยอมรับและ
ดําเนินการต่อ” ทําตามกระบวนการของPaypal หากสมาชิกเปลียนใจไม่ตอ้ งการจ่ายด้วยบัตรเครดิต
กั บ paypal.com ให้ ดู ที หน้ า เว็ บ PayPalด้ า นล่ าง ตรงที ยก เลิ กแล้ ว กลั บ ไปยั ง คลิ ก ที ibeauty@occ.co.th จะกลับมาสู่ เว็บของ i-beauty ทีหน้าข้อมูลการชําระเงิน สมาชิกสามารถเปลียน
วิธีการชําระเงิน แล้วคลิกปุ่ ม Continue เพือดําเนินการต่อ

ภาพที การชําระเงินผ่าน paypal.com
ทีมา : PayPal Incorporation, รายละเอียดการเรี ยกเก็บเงิน-PayPal [ออนไลน์], เข้าถึงเมือวันที
สิ งหาคม 2553. เข้าถึงได้จาก http://www.paypal.com
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กกกกกกกกภาพที จาก palpay.com ประกอบด้วย ราคาสิ นค้าทีลูกค้าต้องชําระด้วยบัตรเครดิต
ผ่านPaypal และช่องกรอกข้อมูลลูกค้าทีจําเป็ นสําหรับPaypal
กกกกกกกกกรณี เลือกการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต จะเข้าสู่ เว็บไซต์ secpay.com ดังภาพที ราคา
ของสิ น ค้า จะเป็ นเงิ น ไทยบาท ให้ส มาชิ ก กรอกรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ และคลิ ก ปุ่ ม “CONFIRM
ORDER” และทําตามกระบวนการของ secpay.com

ภาพที การชําระเงินผ่าน secpay.com
ทีมา : Paypoint Incorporation, SECPay Payment Processing [Online], accessed
Available from http://www.secpay.com

August 2010.

กกกกกกกกภาพที จาก secpay.com ประกอบด้วย ราคาสิ นค้าทีลูกค้าต้องชําระด้วยบัตรเครดิต
ผ่านSecpay และช่องกรอกข้อมูลลูกค้าทีจําเป็ นสําหรับSecpay
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ระบบสังซือ(ต่อ)
กกกกกกกกหน้าจอบัญชี ของฉัน มีรายการสรุ ปการสังซื อ ลูกค้าสามารถเรี ยกดูรายการสังซื อทีเคย
สังมาดูได้
กกกกกกกกเมือสมาชิกได้ทาํ รายการสังซือเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว หากต้องการเช็คสถานะการสังซื อ ให้
คลิกที “บัญชีของฉัน” ทีเมนูส่วนบนทีอยูห่ น้าเว็บเพจ
กกกกกกกกหน้าข้อมูลบัญชีของฉันจะแสดงรายการสังซื อ รายการล่าสุ ด ดังภาพที ถ้าต้องการ
ดู แต่ละรายการมีอะไรบ้าง ให้คลิกทีปุ่ ม view หากสมาชิกต้องการดูรายการสังซื อทังหมดทีเคยทํา
รายการไว้ ให้คลิกที show all orders

ภาพที ข้อมูลบัญชีของฉัน
กกกกกกกกภาพที จาก account.php ประกอบด้วย ข้อมูลใบรายการสังซือล่าสุ ดของลูกค้า
. ระบบดูรายการสิ นค้า
กกกกกกกกหน้ า จอสํ า หรั บ ดู ร ายการสิ น ค้า บอกข้อ มู ล ได้ ค รบถ้ว นตามความจํา เป็ น บอก
รายละเอียดชัดเจน หมวดหมู่สินค้าต้องชัดเจน แยกประเภทสิ นค้าให้ตรงตามหมวดหมู่ทีแสดง มี
ราคา รู ปภาพชัดเจน ตัวอย่างหน้าจอหน้าหลัก ดังภาพที ลูกค้าสามารถดูรายการสิ นค้าได้หลาย
แบบ
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ภาพที หน้าหลักของเว็บเพจ
กกกกกกกกภาพที จาก index.php แสดงข้อมูลต่าง ๆ สําหรับเว็บเพจในหน้าหลัก
กรอบหมวดหมู่สินค้าสามารถดูได้ตามประเภทสิ นค้าตามแบรนด์ทีเลือก

ภาพที หมวดหมู่สินค้าของแบรนด์Covermark
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กกกกกกกกภาพที จาก index.php แสดงข้อมูลสิ นค้าตามหมวดหมูท่ ีเลือก
กกกกกกกกเมือคลิกทีภาพสิ นค้าจะแสดงรายละเอียดของสิ นค้านัน ๆ ดังภาพที ในกรอบข้อมูล
แบรนด์(ทางขวามือ) ถ้าคลิกที “สิ นค้าตัวอืนทีอยูใ่ นแบรนด์นี” จะปรากฎสิ นค้าทังหมดของแบรนด์
นัน เมือคลิกทีปุ่ ม Reviews สามารถดูและเขียนคําวิจารณ์ของสิ นค้า ถ้าต้องการซื อสิ นค้าคลิกทีปุ่ ม
Add to Cart

ภาพที รายละเอียดสิ นค้า
กกกกกกกกภาพที จาก product_info.php แสดงข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับสิ นค้าทีเลือกดู
เมือคลิกที Click to enlarge ใต้ภาพสิ นค้า จะปรากฎ pop up ภาพสิ นค้าขนาดใหญ่ขึน

ภาพที ภาพขยายของสิ นค้า
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กกกกกกกกภาพที จาก popup_image.php แสดงภาพสิ นค้าขนาดขยาย
กกกกกกกกการดูรายการสิ นค้าใหม่
กกกกกกกกคลิ กลูกศรทีกรอบมีสินค้าอะไรใหม่ จะปรากฎรายการสิ นค้าทังหมดทีมีอยู่ในระบบ
และสิ นค้าจะเรี ยงลําดับตามวันทีได้เพิมเข้าระบบ สิ นค้าตัวทีได้ถูกเพิมเข้าระบบล่าสุ ดจะอยูล่ าํ ดับ
แรก ๆ ดังภาพที

ภาพที สิ นค้าทังหมด
กกกกกกกกภาพที 7 จาก product_new.php ประกอบด้วย สิ นค้าทังหมดทีมีในระบบ และสิ นค้าที
เข้ามาในระบบล่าสุ ดจะอยูล่ าํ ดับแรก ๆ
กกกกกกกกสิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษ
กกกกกกกกทีกรอบสิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษ คลิกทีลูกศร จะปรากฎสิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษ
ทังหมด ดังภาพที สามารถคลิกทีภาพเพือเข้าไปดูรายละเอียด และเลือกซื อได้ ราคาเดิมจะถูกขีด
ฆ่า ราคาพิเศษจะอยูบ่ รรทัดล่างเป็ นตัวอักษรสี แดง

ภาพที สิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษ
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กกกกกกกกภาพที จาก specials.php แสดงสิ นค้าราคาพิเศษทังหมดทีมีอยูใ่ นระบบ
กกกกกกกกการค้นหาสิ นค้า
กกกกกกกกเมือต้องการค้นหาสิ นค้า ให้พิมพ์คาํ ของสิ นค้านันในช่ องแล้ว enter การ “ค้นหาแบบ
แอดวานซ์” ดังภาพที สามารถค้นหาได้ทงคํ
ั าทีมีอยูใ่ นชือสิ นค้า และค้นหาได้ตามราคาทีต้องการ

ภาพที ค้นหาสิ นค้า
กกกกกกกกภาพที จาก advanced_search.php ประกอบด้วยช่องต่าง ๆ สําหรับเลือกใส่ ขอ้ มูลใน
การค้นหา
. ระบบข้อมูลและข่าวสาร
กกกกกกกกแบบสอบถาม
กกกกกกกกในส่ วนของกรอบแบบสอบถาม เมือคลิกเพือตอบแบบสอบถาม จะเข้าไปทีหน้ าเลือก
แบบสอบถาม ดังภาพที

ภาพที เลือกแบบสอบถาม
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กกกกกกกกภาพที จาก poll_session.php ประกอบด้วยหัวข้อแบบสอบถามให้เลือกตอบ
กกกกกกกกเมือเลือกแบบสอบถามแล้ว จะเข้า สู่ หน้าให้คะแนน เลื อกให้คะแนน แล้วกดปุ่ ม ให้
คะแนน ดังภาพที

ภาพที เลือกตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกภาพที จาก poll_form.php แสดงตัวเลือกแบบสอบถาม
กกกกกกกกเมือกดปุ่ มให้คะแนนจะเข้าหน้าสรุ ปแสดงผลการให้คะแนน ดังภาพที

ภาพที ผลการวัดระดับแบบสอบถาม
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กกกกกกกกภาพที จาก poll_result.php แสดงผลการตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกสิ งทีคุณควรรู ้ ดังภาพที

ภาพที กรอบสิ งทีคุณควรรู ้
กกกกกกกกภาพที จาก information.php ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ทีลูกค้าควรรู้
กกกกกกกกวาไรตี สาระดี ๆ ดังภาพที

ภาพที วาไรตีสาระดีๆ
กกกกกกกกภาพที

จาก varity.php ประกอบด้วยสาระต่าง ๆ ทีมีประโยชน์
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กกกกกกกกตรวจสอบสี แป้ ง ดังภาพที

ภาพที ตรวจสอบสี แป้ ง
กกกกกกกกภาพที 65 จาก color.php ประกอบด้วยข้อมูลสี แป้ ง
กกกกกกกกจัดส่ งและรับคืนสิ นค้า ดังภาพที
กกกกกกกกสิ นค้าจะถูกส่ งถึงลูกค้าโดยบริ ษทั ขนส่ ง หลังจากทีได้รับข้อมูลการโอนเงิน ภายใน วันทําการ

ภาพที จัดส่ งและรับคืนสิ นค้า
กกกกกกกกภาพที จาก shipping.php ประกอบด้วยข้อมูลเกียวกับการจัดส่ งและการรับคืนสิ นค้า
กกกกกกกกลูกค้าสามารถเช็คสถานะของใบสังซื อ ว่าทางบริ ษทั ได้ทาํ การจัดส่ งสิ นค้าให้หรื อยัง
หรื อได้ทาํ การจัดส่ งแล้วตังแต่วนั ทีเท่าไหร่ สามารถเช็คสถานะของใบสังซื อได้โดยการล็อคอินเข้า
ระบบ แล้วเลือกเมนู “บัญชีของฉัน” ดังภาพที

ภาพที เมนูHeader
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กกกกกกกกภาพที จาก header.php ประกอบด้วยรายการเมนูส่วนบนเว็บเพจ
จะปรากฏใบสังซือสิ นค้าล่าสุ ดพร้อมสถานะของใบสังซือ ดังภาพที

ภาพที ข้อมูลบัญชีของฉัน
กกกกกกกกภาพที จาก account.php ประกอบด้วยรายการสังซือล่าสุ ดและสถานะการสังซือ
กกกกกกกกแผนผังเว็บไซต์

ภาพที แผนผังเว็บไซต์
กกกกกกกกภาพที จาก privacy.php ประกอบด้วยชือรายการหน้าเว็บเพจ
กกกกกกกกวิธีการสังซือสิ นค้า ดังภาพที

ภาพที วิธีการสังซือสิ นค้า
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กกกกกกกกภาพที จาก how_to_purchase.php ประกอบด้วยข้อมูลวิธีการสังซือ
กกกกกกกกวิธีการชําระเงิน ดังภาพที

ภาพที วิธีการชําระเงิน
กกกกกกกกภาพที จาก condition.php ประกอบด้วยข้อมูลวิธีการชําระเงิน
กกกกกกกกแผนที ดังภาพที

ภาพที แผนที
กกกกกกกกภาพที

จาก map.php แสดงแผนทีของบรษัท โอซีซี จํากัด(หมาชน)
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กกกกกกกกติดต่อเรา ดังภาพที

ภาพที ติดต่อเรา
กกกกกกกกภาพที จาก contact_us.php แสดงส่ วนสําหรับกรอกข้อมูลเพือส่ งกลับมายังเว็บ
มาสเตอร์
กกกกกกกกคําวิจารณ์สินค้า
กกกกกกกกกรอบคําวิจารณ์ ดัง ภาพที 74 คลิ กที ลู ก ศรจะปรากฎคํา วิจารณ์ ข องสิ นค้า ทังหมด
สามารถคลิกเข้าไปอ่านและเขียนคําวิจารณ์เพิมได้

ภาพที กรอบคําวิจารณ์สินค้า
กกกกกกกกภาพที จาก reviews.php แสดงกรอบคําวิจารณ์
กกกกกกกกหน้าเว็บเพจแสดงข้อความคําวิจารณ์ทงหมดของสิ
ั
นค้าทีสมาชิกได้มีการแสดงทัศนคติ
ไว้ในระบบ ดังภาพที 75
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ภาพที คําวิจารณ์สินค้า
กกกกกกกกภาพที จาก reviews.php แสดงคําวิจารณ์ของสิ นค้าทีมีทงหมดในระบบ
ั
กกกกกกกกรายงานสรุ ปต่าง ๆ
กกกกกกกกส่ วนนี มีไว้สําหรับผูบ้ ริ หารเท่านัน คลิกทีหัวข้อรายงาน จะปรากฎหน้าสําหรับล็อคอิน
ใส่ User และ Password ดังภาพที 76

ภาพที ใส่ User และ Password
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กกกกกกกกภาพที 6 จาก login_session.php ประกอบด้วยช่องสําหรับใส่ User และ Password
หน้าเว็บเพจส่ วนหน้าจอรายงานต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หาร ดังภาพที

ภาพที รายงานสรุ ปต่างๆ
กกกกกกกกภาพที จาก manager_session.php ประกอบด้วยหัวข้อรายงานต่าง ๆ
กกกกกกกกรายงานสิ นค้ายอดนิยม นําค่าของยอดการขายมาใช้ในการทํารายงาน
กกกกกกกกรายงานสิ นค้าทีมีผนู ้ ิยมเยียมชม นําค่าของการคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของสิ นค้ามาใช้
ในการทํารายงาน
กกกกกกกกรายงานสรุ ปยอดการขายรายเดือนและรายปี นําค่าของยอดรวมการขายรายเดือนและ
รายปี มาใช้ในการทํารายงาน
กกกกกกกกรายงานสรุ ปประเมินความพึงพอใจ นําค่าของการให้คะแนนแบบสอบถามความพึง
พอใจมาใช้ในการทํารายงาน
กกกกกกกกรายงานสรุ ปช่องทางการใช้โปรโมชันของลูกค้า นําค่าของยอดการขายสิ นค้าทีมี
รายการโปรโมชันมาใช้ในการทํารายงาน
กกกกกกกกรายงานแสดงการเข้าใช้ระบบของลูกค้า นําค่าของการล็อคอินเข้าระบบของลูกค้ามาใช้
ในการทํารายงาน

117
ส่ วนผู้ดูแลระบบ
กกกกกกกกโครงสร้างเว็บเพจส่ วนผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วยาส่ วนต่าง ๆ ส่ วน ดังภาพที
ส่ วนบนของส่ วนจัดการร้านค้า
ส่ วนคอลัมน์ซา้ ยของ
ส่ วนผูด้ ูแลระบบ

ส่ วนเนือหาของส่ วนผูด้ ูแลระบบ

ส่ วนท้ายของส่ วนผูด้ ูแลระบบ
ภาพที โครงสร้างส่ วนผูด้ ูแลระบบ
ส่ วนผูด้ ูแลระบบเรี ยกว่า Online Merchant Administration Tool ดังภาพที กก

ภาพที Online Merchant Administration Tool
กกกกกกกกภาพที จาก login.php ประกอบด้วยช่องสําหรับใส่ User และ Password
ส่ วนบนของส่ วนผูด้ ูแลระบบ ดังภาพที

ภาพที ส่ วนบนของส่ วนผูด้ ูแลระบบ
กกกกกกกกภาพที จาก header.php แสดงส่ วนบนของเว็บเพจส่ วนผูด้ ูแลระบบ
กกกกกกกกเมือคลิกทีภาพโลโก้i-beauty จะเข้าสู่ หน้าแรกของส่ วนจัดการร้านค้า
กกกกกกกกเมือคลิกที Administration จะเข้าสู่ หน้าแรกของส่ วนจัดการร้านค้า

118
กกกกกกกกเมือคลิกที Online Catalog จะเข้าสู่ หน้าเว็บเพจ i-beauty
กกกกกกกกเมือคลิกที Support Site จะเข้าสู่ www.oscommerce.com
กกกกกกกกเมือคลิกที Logoff จะออกจากระบบ
ส่ วนคอลัมน์ซา้ ยของส่ วนผูด้ ูแลระบบ ดังภาพที

ภาพที ส่ วนคอลัมน์ซา้ ยของส่ วนผูด้ ูแลระบบ
กกกกกกกกภาพที จาก column_left.php ประกอบด้วยเมนูหลักรายการต่าง ๆ
กกกกกกกกในส่ วนของคอลัมน์ซ้ายจะมีเมนู เมนู เมือคลิกทีเมนูหลักจะพบเมนูย่อย ๆ สําหรับ
กําหนดและเรี ยกดูค่าต่าง ๆ
ส่ วนท้ายของส่ วนผูด้ ูแลระบบ ดังภาพที

ภาพที ส่ วนท้ายของส่ วนผูด้ ูแลระบบ
กกกกกกกกภาพที จาก header.php แสดงส่ วนท้ายของเว็บเพจส่ วนผูดูแลระบบ
กกกกกกกกส่ วนท้ายของส่ วนผูด้ ูแลระบบจะแสดงลิขสิ ทธิ เมือคลิกที i-beauty จะไปทีเว็บเพจของ
i-beauty เมือคลิกที OCC Public Co.,Ltd. จะไปยังเว็บเพจ www.occ.co.th ซึ งเป็ นเว็บของบริ ษทั โอ
ซี ซี จํากัด (มหาชน)
ส่ วนเนือหาของส่ วนผูด้ ูแลระบบ
กกกกกกกกเมือคลิกตามเมนูหลักต่าง ๆ ทางคอลัมน์ดา้ นซ้าย จะปรากฏเมนูยอ่ ยให้คลิก คลิกทีเมนู
ย่อย จะปรากฏเนือหาต่าง ๆ ทีต้องการ
การออกแบบหน้ าจอตาม Function Requirements ส่ วนผู้ดูแลระบบ
Configuration
กกกกกกกกกรอบคอนฟิ กกูเรชัน ดังภาพที จะแสดงส่ วนต่าง ๆ ทีสามารถเพิมและแก้ไขค่าคอน
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ฟิ กกูเรชันได้ คลิกทีหัวข้อ เพือเลือกการคอนฟิ กกูเรชัน

ภาพที กรอบConfiguration
กกกกกกกกภาพที จาก configuration.php ประกอบด้วยเมนูยอ่ ยของConfiguration
. ระบบสมาชิก
กกกกกกกกเมือคลิกเลือกหัวข้อ Customers จะแสดงสมาชิกทังหมดทีมีอยูใ่ นระบบ ดังภาพที

ภาพที

รายชือสมาชิก

กกกกกกกกภาพที จาก customers.php แสดงรายชือสมาชิกทังหมดทีมีในระบบ
กกกกกกกกเมื อต้องการดู ขอ้ มูลสมาชิ กคนใด ให้คลิ กที บรรทัดนัน ทีคอลัมน์ Action จะปรากฎ
ลูกศร หรื อจะค้นหาโดยการ search สามารถค้นหาโดยชื อหรื อนามสกุลก็ได้ และจะปรากฎชือของ
สมาชิกทีเลือกปรากฎทีหัวคอลัมน์ต่อจากคอลัมน์ Action ทีคอลัมน์ขวาสุ ดและจะแสดงรายละเอียด
คร่ าว ๆ ของสมาชิกทีเลือก
กกกกกกกกเมือคลิกปุ่ ม delete จะเป็ นการลบข้อมูลสมาชิกคนนันออกจากระบบ ถ้าคลิกปุ่ ม orders
จะเป็ นการดูรายการสังซื อทังหมดของสมาชิ กคนนัน ถ้าคลิกปุ่ ม email จะเป็ นการส่ งเมล์ถึงลูกค้า
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คนนัน เมือคลิกปุ่ ม edit สามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ ดังภาพที
หรื อคลิก cancel หากไม่ตอ้ งการแก้ไข

ภาพที

เมือแก้ไขเสร็ จคลิกปุ่ ม update

แก้ไขข้อมูลสมาชิก

กกกกกกกกภาพที 5 จาก customers.php แสดงข้อมูลสมาชิกทีผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขได้
. ระบบสังซือ
กกกกกกกกคลิกเลือกหัวข้อ Customers เลือกเมนู Orders จะปรากฎรายการสังซือทังหมดทีมีใน
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ระบบ ดังภาพที

ภาพที

สามารถค้นหาเลขทีรายการสังซือได้ หรื อจะค้นหาตามสถานะการสังซือก็ได้

รายการสังซือ

กกกกกกกกภาพที จาก orders.php แสดงรายชือสมาชิกทังหมดทีมีอยูใ่ นระบบ
กกกกกกกกเมื อต้องการแก้ไขสถานะการสังซื อ คลิ กที ปุ่ ม edit คลิ ก เลื อก Status และคลิ กปุ่ ม
Update ถ้าไม่ตอ้ งการแก้ไข คลิกปุ่ ม back เพือออกจากหน้าจอ ดังภาพที

ภาพที

ข้อมูลรายการสังซือ
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กกกกกกกกภาพที จาก orders.php แสดงข้อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับรายการสังซือ
กกกกกกกกเมือต้องการดู Invoice คลิกปุ่ ม invoice จะปรากฎดังภาพที

ภาพที

Invoice

กกกกกกกกภาพที จาก invoice.php แสดงรายการต่าง ๆ ของ Invoice
กกกกกกกกเมือต้องการดู Packing Slip คลิกปุ่ ม packing slip จะปรากฎดังภาพที

ภาพที

Packing Slip

กกกกกกกกภาพที 9 จาก packingslip.php แสดงรายการต่าง ๆ ของ Packing Slip
. ระบบรายการสิ นค้า
กกกกกกกกกรอบ Catalog จะแสดงเมนูต่าง ๆ ทีผูด้ ูแลระบบสามารถเข้าไปเพิม เปลียนแปลง หรื อ
แก้ไขได้ ดังภาพที
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ภาพที

กรอบ Catalog

กกกกกกกกภาพที 90 จาก column_left.php ประกอบด้วยรายการย่อยของ Catalog
กกกกกกกกเมนู Categories / Products สําหรับเพิม แก้ไข เกียวกับหมวดหมู่สินค้า และรายการ
สิ นค้า ทีหน้าจอนี แสดงหมวดหมู่สินค้าตามแบรนด์ จะค้นหาในช่อง Search หรื อ คลิกดรอพดาวน์
ที Go To
กกกกกกกกเมือดับเบิลคลิ กหมวดหมู่แบรนด์ทีต้องการ จะพบหมวดหมู่ย่อย ๆ แบ่งเป็ นประเภท
ปรากฎดังภาพที

ภาพที

Categories / Products

กกกกกกกกภาพที 91 จาก categories.php ประกอบด้วยหมวดหมู่ของสิ นค้า
กกกกกกกกเมือดับเบิลคลิกเข้าประเภท จะพบรายการสิ นค้าของประเภทนัน ๆ ผูด้ ูแลระบบสามารถ
เลือกทําการ เพิม แก้ไข ข้อมูลสิ นค้าได้ตามต้องการ ดังภาพที
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ภาพที

Categories / Products

กกกกกกกกภาพที 9 จาก categories.php ประกอบด้วยรายการสิ นค้าในหมวดหมู่
กกกกกกกกคลิกปุ่ ม new product เมือต้องการสร้างรายการสิ นค้าใหม่ ดังภาพที

ภาพที

กรอกรายละเอียดสิ นค้า
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กกกกกกกกภาพที 9 จาก categories.php แสดงช่องสําหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพือเพิมรายการ
สิ นค้า
กกกกกกกกคลิกปุ่ ม edit เมือต้องการแก้ไขข้อมูลรายการสิ นค้า และเมือแก้ไขเรี ยบร้อย คลิกปุ่ ม
preview ดังภาพที

ภาพที แก้ไขรายละเอียดสิ นค้า
กกกกกกกกภาพที 9 จาก categories.php แสดงช่องสําหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพือแก้ไขรข้อมูล
สิ นค้า
กกกกกกกกราคาทีปรากฎจะเป็ นราคาทียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม เมือเช็คดูขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว คลิก
ปุ่ ม update ดังภาพที
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ภาพที ข้อมูลสิ นค้า
กกกกกกกกภาพที 9 จาก categories.php แสดงข้อมูลของสิ นค้าทีได้ทาํ การแก้ไข
กกกกกกกกการคัดลอกสิ นค้าให้ไปปรากฎหลาย Categories เลือกรายการสิ นค้าแล้วคลิกที Copy to
เลือก Catagories ปลายทางทีต้องการให้ก๊อปปี ไป เลือก Copy Method เป็ น Link product เพราะ
เมือมีการแก้ไขข้อมูลทีใด ก็สามารถอัพเดททีสิ นค้าตัวนันทีอยู่ในทุก ๆ Categories ได้ทงหมด
ั
ถ้า
เลื อก Dulicate product หากมี การแก้ไ ขข้อมูล สิ นค้าเดี ย วกันที มี อยู่หลาย Categories จะไม่ถู ก
อัพเดทไปด้วย ดังภาพที

ภาพที

Categories / Products

กกกกกกกกภาพที 9 จาก categories.php แสดงรายการสิ นค้าทีมีอยูใ่ นหมวดหมู่
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กกกกกกกกเมือเลือกเสร็ จแล้วคลิก copy จะปรากฎหน้าจอปลายทางทีให้ คดั ลอกรายการสิ นค้ามา
ดังภาพที

ภาพที 97 ปลายทางทีคัดลอกสิ นค้า
กกกกกกกกภาพที 9 จาก categories.php ปลายทางทีต้องการทําการคัดลอกสิ นค้า
Products Attributes สําหรับการสร้างออฟชันต่าง ๆ ให้กบั สิ นค้า ดังภาพที
กกกกกกกกProduct Option สําหรับสร้างออฟชันให้กบั ตัวสิ นค้า เช่น สี , ขนาด, โปรโมชัน
กกกกกกกกOption Values สําหรับสร้างค่าของออฟชัน เช่น ออฟชัน สี ใส่ ค่าเป็ น C1, C2
กกกกกกกกProducts Attributes สําหรับผูกออฟชันและค่าออฟชันให้กบั ตัวสิ นค้า

ภาพที

Products Attributes
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กกกกกกกกภาพที 9 จาก products_attributes.php ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ สําหรับเพิมออฟชัน
ให้กบั ตัวสิ นค้า
Manufacturers สําหรับกําหนดค่าแบรนด์สินค้า ดังภาพที

ภาพที

Manufacturers

กกกกกกกกภาพที จาก manufacturers.php แสดงรายชือของแบรนด์สินค้าทังหมดทีมีอยูใ่ น
ระบบ
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แก้ไข Manufacturers

กกกกกกกกภาพที จาก manufacturers.php แสดงช่องสําหรับกรอกข้อมูลเพือเพิมแบรนด์สินค้า
ใหม่
Specials สําหรับกําหนดสิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษ ดังภาพที ทีคอลัมน์ Status เป็ นสี แดงคือ
inactive หมายถึ งหมดเวลาราคาโปรโมชันพิเศษ ถ้าเป็ นสี เขียวคือ active หมายถึงกําลังอยู่ใน
ช่วงเวลาราคาโปรโมชันพิเศษ
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Specials

กกกกกกกกภาพที จาก specials.php แสดงรายการสิ นค้าทังหมดทีถูกทําราคาโปรโมชันพิเศษ
กกกกกกกกเมือต้องการแก้ไขราคาโปรโมชันพิเศษ คลิก edit แก้ไขเสร็ จคลิก update หากไม่
ต้องการแก้ไข คลิก cancel ดังภาพที

ภาพที 102 แก้ไข Specials
กกกกกกกกภาพที จาก specials.php แสดงช่องทีผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสิ นค้าราคา
โปรโมชันพิเศษ
กกกกกกกกเมือต้องการเพิมราคาโปรโมชันพิเศษ คลิก new product กรอกข้อมูลแล้วคลิก insert
หากไม่ตอ้ งการแก้ไข คลิก cancel ดังภาพที
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เพิม Specials
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กกกกกกกกภาพที จาก specials.php แสดงช่องทีผูด้ ูแลระบบสามารถกรอกข้อมูล เพือเพิม
สิ นค้าราคาโปรโมชันพิเศษรายการใหม่
Products Expected สําหรับดูรายการสิ นค้าทีได้ถูกทําเป็ น “สิ นค้าใหม่ทียังมาไม่ถึง” ดังภาพที
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Products Expected

กกกกกกกกภาพที จาก products_expected.php แสดงข้อมูลรายการสิ นค้าทีได้กาํ หนดให้เป็ น
สิ นค้าทีกําลังจะมาถึง
กกกกกกกกผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขสิ นค้าทีกําลังจะมาถึงได้ โดยเลือกรายการสิ นค้า แล้ว คลิก
edit ดังภาพที
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แก้ไข Products Expected

กกกกกกกกภาพที จาก products_expected.php แสดงช่องข้อมูลทีผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไข
รายการสิ นค้าทีได้กาํ หนดให้เป็ นสิ นค้าทีกําลังจะมาถึง
. ระบบข้อมูลและข่าวสาร
กกกกกกกกกรอบ Tools เมนู Who’s Online ดังภาพที ผูด้ ูแลระบบสามารถเช็คดูได้วา่ มีใคร
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Who’s Online
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กกกกกกกกเมือต้องการเพิมแบนเนอร์ คลิก new banner กรอกข้อมูล แล้วคลิก insert ดังภาพที
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การกําหนดวิธีการชําระเงิน
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กรอบ Modules

กกกกกกกกภาพที จาก modules.php ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กกกกกกกกเมือต้องการกําหนดวิธีชาํ ระเงินแบบผ่านธนาคาร เลือก Check/Money Order แล้วคลิก
install ดังภาพที

ภาพที กําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่านธนาคาร
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กกกกกกกกเมือต้องการกําหนดค่าให้กบั วิธีการชําระเงิ นทีได้ทาํ การ Install ไปแล้ว คลิกปุ่ ม edit
เพือทําการใส่ กาํ หนดค่า ดังภาพที
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กําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่านธนาคาร

กกกกกกกกภาพที จาก modules.php แสดงค่าของวิธีชาํ ระเงินทีได้เลือกทําการ Install ไว้
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กกกกกกกกPayPal และ SECPay คือธนาคารในโลกอินเตอร์ เน็ต ให้บริ การเหมือนอินเตอร์ เน็ต
แบงค์กิงในประเทศไทย มีการ รับเงิน ฝากเงิน และส่ งเงินได้เหมือนกับธนาคารทัว ๆ ไป เพียงแต่จะ
มีการคิดค่าบริ การในการรับส่ งเงินดังกล่าวซึ งเป็ นค่าธรรมเนียมทีไม่แพง
กกกกกกกกจากการกําหนดวิธีชาํ ระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว ยังสามารถกําหนดการ
ชําระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยผ่านเว็บไซต์ของ Paypal.com และ SECPay.com
วิธีชาํ ระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal คลิกกรอบ Modules เลือกเมนู Payment ดังภาพที
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กรอบ Modules

กกกกกกกกภาพที จาก modules.php ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กกกกกกกกเลือก PayPal แล้วคลิกปุ่ ม install ดังภาพที
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กกกกกกกกภาพที จาก modules.php แสดงวิธีชาํ ระเงินทังหมดทีมีอยูใ่ นระบบ
กกกกกกกกเมือได้ทาํ การ install แล้ว คลิกปุ่ ม edit เพือทําการกําหนดค่าต่าง ๆ ดังภาพที
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กกกกกกกกภาพที 6 จาก modules.php แสดงค่าต่าง ๆ ของวิธีการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต โดย
การชําระผ่านทาง paypal.com
กกกกกกกกเมือกําหนดค่าเรี ยบร้อยแล้ว คลิกปุ่ ม update ดังภาพที
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เงินด้วยบัตรเครดิต โดยการชําระผ่านทาง paypal.com
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วิธีชาํ ระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน SECPay คลิกกรอบ Modules เลือกเมนู Payment ดังภาพที
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กกกกกกกกภาพที จาก modules.php ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กกกกกกกกเลือก SECPay แล้วคลิก install ดังภาพที
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กําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน SECPay

กกกกกกกกภาพที จาก modules.php แสดงวิธีชาํ ระเงินทังหมดทีมีอยูใ่ นระบบ
กกกกกกกกคลิกปุ่ ม edit เพือทําการกําหนดค่าต่าง ๆ ให้กบั Secpay ดังภาพที

ภาพที

กําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน SECPay
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กกกกกกกกภาพที 20 จาก modules.php แสดงค่าต่าง ๆ ของวิธีการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต โดย
การชําระผ่านทาง secpay.com
กกกกกกกกเมือกําหนดค่าให้กบั SECpay เรี ยบร้อยแล้ว คลิก update ดังภาพที
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กําหนดวิธีชาํ ระเงินผ่าน SECPay

กกกกกกกกภาพที 121 จาก modules.php ประกอบด้วยช่องต่าง ๆ ทีสามารถกําหนดค่าวิธีการชําระ
เงินด้วยบัตรเครดิต โดยการชําระผ่านทาง secpay.com
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กกกกกกกกเมือกําหนดวิธีชาํ ระเงินเรี ยบร้อยแล้ว กลับมาดูทีหน้าร้าน ในส่ วนของ “ข้อมูลการชําระ
เงิ น” จะปรากฎวิธีชาํ ระเงิ นให้เลือก วิธี คือ แบบจ่ายผ่านธนาคาร(Check/Money Order), แบบ
จ่ายบัตรเครดิตผ่าน PayPal และ แบบจ่ายบัตรเครดิตผ่าน SECPay ดังภาพที
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ข้อมูลการชําระเงิน วิธี

กกกกกกกกภาพที 122 จาก checkout_payment.php แสดงวิธีการชําระบบเงินทีระบบมีอยู่ วิธี
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พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ชือของเว็บไซต์
เว็บเพจหน้าแรก
ส่ วนเมนูต่าง ๆ
ส่ วนลงทะเบียน
ส่ วนบัญชีของฉัน
ส่ วนสังซือ
การเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้า
ส่ วนชําระค่าสิ นค้า
ส่ วนค้นหาสิ นค้า
ส่ วนคําวิจารณ์

ปรับปรุ ง

พอใช้ได้

ปานกลาง

ดี

การใช้งาน เว็บเพจส่ วนต่าง ๆ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ
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. แบบการประเมินผลระดับความพึงพอใจ การใช้งานเว็บเพจด้านความสวยงามและ
ความง่ายของการใช้งานเว็บเพจ



ปรับปรุ ง

พอใช้ได้

ปานกลาง

ดี

ความสวยงามและความง่ายของการใช้งานเว็บเพจ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ

1 ความสวยงามของเว็บเพจ
2 ความง่ายต่อการใช้งานเว็บเพจ



ข้อเสนอแนะอืน ๆ
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ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ทีกรุ ณาสละเวลาในการกรอกแบบประเมินนีค่ะ

น.ส.อัญชลี บุญอ่อน
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. การออกแบบแบบประเมินสําหรับ ผูบ้ ริ หาร

แบบประเมิน

กกกกกกกกแบบประเมินนีได้จดั ทําขึนเพือใช้เป็ นส่ วนหนึงของการค้นคว้าอิสระ เรื อง “ การพัฒนา
ต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Development of E-Commerce Prototype)” ของ น.ส.อัญชลี
บุญอ่อนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร


. เพศ
หญิง
ชาย
. ตําแหน่ง ( เลือกเพียง ข้อ )


ผูบ้ ริ หารฝ่ าย ........................................


3.กรุ ณาใส่
เพือประเมินผลการใช้งานเว็บเพจดังต่อไปนี
. แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจการใช้งานในเว็บเพจส่ วนต่าง ๆ ของผูบ้ ิหาร
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ชือของเว็บไซต์
เว็บเพจหน้าแรก
ส่ วนเมนูต่าง ๆ
ส่ วนลงทะเบียน
ส่ วนบัญชีของฉัน
ส่ วนสังซือ
การเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้า
ส่ วนชําระค่าสิ นค้า
ส่ วนค้นหาสิ นค้า
ส่ วนคําวิจารณ์
ส่ วนรายงานต่าง ๆ

ปรับปรุ ง

พอใช้ได้

ปานกลาง

ดี

การใช้งาน เว็บเพจส่ วนต่าง ๆ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ
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. แบบการประเมินผลระดับความพึงพอใจ การใช้งานเว็บเพจด้านความสวยงามและ
ความง่ายของการใช้งานเว็บเพจ



1
2

ปรับปรุ ง

พอใช้ได้

ปานกลาง

ดี

ความสวยงามและความง่ายของการใช้งานเว็บเพจ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ

ความสวยงามของเว็บเพจ
ความง่ายต่อการใช้งานเว็บเพจ




ข้อเสนอแนะอืน ๆ
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ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ทีกรุ ณาสละเวลาในการกรอกแบบประเมินนีค่ะ

น.ส.อัญชลี บุญอ่อน
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. การออกแบบแบบประเมิน สําหรับผูด้ ูแลระบบ

แบบประเมิน

กกกกกกกกแบบประเมินนีได้จดั ทําขึนเพือใช้เป็ นส่ วนหนึงของการค้นคว้าอิสระ เรื อง “ การพัฒนา
ต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Development of E-Commerce Prototype)” ของ น.ส.อัญชลี
บุญอ่อนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร


. เพศ

หญิง

.กรุ ณาใส่

ชาย

เพือประเมินผลการใช้งานเว็บเพจดังต่อไปนี



. แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจ การใช้งานเว็บเพจส่ วนต่าง ๆ ของผูด้ ูแลระบบ
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5

ชือของเว็บไซต์
เว็บเพจหน้าแรก
ส่ วนเมนูต่าง ๆ
ส่ วนลงทะเบียน
ส่ วนบัญชีของฉัน
ส่ วนสังซือ
การเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้า
ส่ วนชําระค่าสิ นค้า
ส่ วนค้นหาสิ นค้า
ส่ วนคําวิจารณ์
ส่ วนรายงานต่าง ๆ
การใช้งานส่ วนการจัดการร้านค้า
Configuration
Catalog

ปรับปรุ ง

พอใช้ได้

ปานกลาง

ดี

การใช้งาน เว็บเพจส่ วนต่าง ๆ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ
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ปรับปรุ ง

พอใช้ได้

ปานกลาง

ดี

การใช้งาน เว็บเพจส่ วนต่าง ๆ
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ

การใช้งานส่ วนการจัดการร้านค้า (ต่อ)
Modules
Customers
Location/Taxes
Localization
Reports
Tools
. แบบการประเมินผลระดับความพึงพอใจ การใช้งานเว็บเพจด้านความสวยงามและ
ความง่ายของการใช้งานเว็บเพจ


1
2

ปรับปรุ ง

พอใช้ได้

ปานกลาง

ดี

ความสวยงามและความง่ายของการใช้งาน
ดีมาก

ลําดับที

ระดับความพึงพอใจ

ความสวยงามของเว็บเพจ
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานเว็บเพจ



ข้อเสนอแนะอืน ๆ
«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««



ขอขอบคุณทีท่านกรุ ณาสละเวลาในการกรอกแบบประเมินนีค่ะ
น.ส.อัญชลี บุญอ่อน
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