48309359 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสําคัญ : พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
อัญชลี บุญอ่อน : การพัฒนาต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับบริ ษทั โอซี ซี จํากัด
(มหาชน). อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย. 150 หน้า.
การค้นคว้าอิสระเรื องการพัฒนาต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีวตั ถุประสงค์คือ เพือ
ออกแบบและสร้ างต้นแบบพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ และเพือศึกษาวิธี การพัฒนาต้นแบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยโปรแกรมได้ถูกสร้างขึนจากความต้องการของผูบ้ ริ หาร
สํ า หรั บ การค้ น คว้า อิ ส ระฉบับ นี เป็ นการออกแบบและพัฒ นาต้น แบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทีจะนําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการเพิมช่องทางการขายและการบริ การให้กบั
ผูบ้ ริ โภคอีกช่องทางหนึง ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ยกกรณี ตวั อย่างเพือศึกษาระบบธุ รกิจของ บริ ษทั โอซี ซี จํากัด
(มหาชน) โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต การใช้งานระบบประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) ผูใ้ ช้บริ การ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ สามารถเข้า ชมเว็บไซต์ เลื อกซื อสิ นค้า และตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ 2)ผูบ้ ริ หาร สามารถดูรายงานต่าง ๆ ได้ 3)ผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ
และ ทําข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
จากผลการประเมินการทํางานของระบบ จากผูใ้ ช้ 3 กลุ่ ม จํานวนทังหมด 20 คน คือ
ผูใ้ ช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ผูบ้ ริ หาร และ ผูด้ ูแลระบบ พบว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในการ
สร้าง ปรับปรุ ง แก้ไข และลบข้อมูลในเว็บเพจต้นแบบอยูใ่ นระดับปานกลางถึงดี และส่ วนประเมิน
ด้านความสวยงามและความเข้าใจง่ายของการใช้งานอยูใ่ นระดับดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ลายมือชือนักศึกษา........................................
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ........................................
ง
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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
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