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บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์์เพ่ือ	 วิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบเว็บไซต์ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	3	คน	และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์	OTOP	3-5	ดาว	จ�านวน	 
2	คน	ใช้วิธกีารเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง	เครือ่งมือท่ีใช้	คือ	แบบวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง 

ของกระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมูลภายในระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้	IOC	ผลการวิจัย	พบว่า	กระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมูลภายในระบบ 

เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3	5	ดาว	สามารถน�าไปใช้งานได้โดยค่า	 IOC	 
มีค่าระหว่าง	0.6	ถึง	1	

ค�าส�าคัญ	 :	 วิเคราะห์	ออกแบบ	เว็บไซต์	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	OTOP	3-5	ดาว
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	to	analyze	and	design	the	system	of	electronic	
commerce	website	for	OTOP	3	to	5	stars	business.		Purposive	sampling	method	was	used	
in	selecting	sampling	group,	which	consisted	of	3	experts	in	electronic	commerce	website	
and	2	experts	in	OTOP	products	3	to	5	stars.		The	instrument	was	an	Index	of	Congruence	
(IOC)	analysis	form	of	procedure	and	internal	file	structure	of	the	electronic	commerce	
website.		Data	were	analyzed	by	using	index	of	congruence	(IOC).		The	findings	revealed	
that	the	procedure	and	internal	file	structure	of	the	electronic	commerce	website	for	OTOP	
3	to	5	star	business	were	between	0.6	to	1.

Keywords :	Analyze,	Design,	Electronic	commerce	website,	OTOP	3	to	5	stars	business
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บทน�า
	 โครงการ	“หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์”	(One	Tambon	One	Product	:	OTOP)	เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน 

ของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าของรัฐบาล	 โดยเน้นพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ 

ในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง	สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น	 
ด้วยการก�าหนดให้แต่ละชมุชนหรอืต�าบลหนึง่ๆ	มผีลติภัณฑ์หลักอย่างน้อย	1	ประเภท	ซึง่เริม่ด�าเนนิงาน
มาต้ังแต่ปี	2544	มาถงึปัจจุบัน	ซึง่มหีลักการพืน้ฐาน	3	ประการ	คือ	ภมิูปัญญาท้องถิน่สูส่ากล	(Local	Yet 
Global)	พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์	 (Self-Reliance-Creativity)	และการสร้างทรัพยากรมนุษย์	
(Human	Resource	Development)	เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าให ้

กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ	 มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละ 

ท้องถ่ิน	สามารถจ�าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ	ซึ่งรัฐบาลพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลือในด้าน 

ความรู้สมัยใหม่	และการบริหารจัดการ(Knowledge	Management)	เพื่อเช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาด 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าออนไลน์ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต	โดยมรีะบบการท�างาน 

รองรับท้ังด้านการท�าการตลาด	วางแผน	 โฆษณา	และบริหารองค์กร	ผ่านระบบสื่อบนอินเทอร์เน็ต	 
รวมไปถงึส่งเสรมิและสนับสนนุกระบวนการพฒันาท้องถิน่	สร้างชมุชนให้เข้มแขง็พึง่ตนเองได้ตามปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียง	 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการน�าทรัพยากร	 ภูมิปัญญา 

ในท้องถิน่มาพฒันาเป็นผลติภัณฑ์และบรกิารทีมี่คุณภาพ	มจีดุเด่นและมูลค่าเพิม่	เป็นทีต้่องการของตลาด	 
ทั้งในและต่างประเทศ	 โดยรัฐบาลท�าหน้าท่ีการประสานงานเพื่อให้เกิดระบบเชื่อมโยงการผลิต	 
การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีการออกแบบ	การเงนิ	จนกระท่ังถงึระบบการตลาดซ่ึงเป็นความส�าคัญท่ีจะผลกัดัน 

ให้โครงการหนึง่ต�าบล	หนึง่ผลติภณัฑ์	สามารถสร้างรายได้ให้กบัประชาชนได้อย่างยัง่ยนื	(บมจ.ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา,	2546;	 อุดมพร	อมรธรรม,	2549;	สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	 2554)	อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสินค้าหนึ่งต�าบล	 
หนึง่ผลติภัณฑ์	คือ	การจดัวางและจ�าหน่ายสินค้าโดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นสถานทีผ่ลิตท�าให้ลูกค้าต่างพืน้ทีไ่ม่ 

สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซ้ือหรือเข้าไปยังแหล่งผลิต	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีน้อย	 
ขาดผูท้�าหน้าทีท่างการตลาดทีช่ดัเจนท�าให้ไม่สามารถทีจ่ะขยายตลาดได้		รวมไปถึงขาดการจดัเก็บข้อมลูลูกค้า	 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการและน�ามาพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	
ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิจัย	 “การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว”	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ 

ธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	ส�าหรับใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและขายสินค้าทั้งในและ 

ต่างประเทศ	รวมท้ังเป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ	ส�าหรับเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงสินค้า	พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย	 อีกทั้งเป็นส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ชุมชนและ 
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เสรมิสร้างความแขง็แกร่งต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศให้เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื	เพือ่ก้าวให้ทันกบั 
ความเคล่ือนไหวในตลาดโลกอันจะน�าไปสู่การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่วิเคราะห์และออกแบบระบบเวบ็ไซต์พาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรับธรุกิจ	OTOP	3-5	ดาว

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 มีวิธีด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอน	ดังนี้
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
	 	 ประชากรท่ีใช้ศึกษา	ได้แก่	ผูเ้ชีย่วชาญด้านรปูแบบเว็บไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	จ�านวน	
3	คน	และผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์	OTOP	3-5	ดาว	จ�านวน	2	คน	รวม	5	คน	ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 เครือ่งทีใ่ช้		ได้แก่		แบบวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของกระบวนการและโครงสร้างแฟ้ม 
ข้อมลูภายในระบบเวบ็ไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	เพือ่หาค่า	IOC	จากความคิดเห็นของผูเ้ชีย่วชาญ 
ด้านรูปแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	3	คน	และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ	์OTOP	
3-5	ดาว	จ�านวน	2	คน
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 3.1	 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 จากนั้นน�ามาสรุปประเด็นปัญหา	
โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว	วิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการ	น�าข้อมลูท่ีได้จากข้ันตอนการก�าหนดปัญหามาวเิคราะห์ตามกระบวนการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	แล้วท�าการวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
ส�าหรับธุรกิจ	 OTOP	 3-5	 ดาว	 ประกอบด้วย	 7	 กระบวนการหลัก	 คือ	 เข้าระบบ	 ข้อมูลหลัก	 
แค็ตตาล็อกสินค้า	ตระกร้าสินค้า	บริหารข่าวสาร	ลงทะเบียนสมาชิก	และเว็บบอร์ด
	 	 3.2	น�าแบบวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของกระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
ภายในระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
รปูแบบเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์	จ�านวน	3	คน	และผูเ้ช่ียวชาญด้านผลติภณัฑ์	OTOP	3-5	ดาว	 
จ�านวน	2	คน	ท�าการประเมิน
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของกระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมลูภายในระบบ
เว็บไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว	IOC	จากผูเ้ชีย่วชาญด้านรปูแบบเว็บไซต์
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พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์	และผูเ้ชีย่วชาญด้านผลติภัณฑ์	OTOP	3-5	ดาว	แล้วน�าผลทีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบ
โดยเลอืกข้อทีม่ค่ีา	IOC	ไม่ต�า่กว่า	0.5	แล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมูล
ทีไ่ด้ท�าการวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรบัธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว	
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บทสรุป
	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว 
จากแบบวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของกระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมูลภายในระบบ 
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	จากผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบเว็บไซต์
พาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์	และผูเ้ชีย่วชาญด้านผลติภัณฑ์	OTOP	3-5	ดาว	น�ามามาวเิคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ	(System	Development	Life	Cycle)	ได้เป็นแผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับต่างๆ	ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้	ดังภาพที่	1-9

0

- เขาระบบ
- จัดการขอมูลพื้นฐานเว็บไซต , จัดการสิทธิผูเขาใชระบบ, จัดการขอมูลผูเขาใชระบบ, 
จัดการหมวดหมูสินคา, จัดการสินคาใหม, จัดการสินคาขายด,ี จัดการสินคาโปรโมชั่น,  
จัดการวิธีการชําระเงิน, จัดการวิธีการสั่งซื้อ, จัดการวิธีการจัดสง, จัดการขอมูลขาวสาร, - 
จัดการขอมูลเว็บบอรด, จัดการขอมูลเอกสารดาวนโหลด
- เรียกดูรายงาน (ผูใช, สินคา, การสั่งซื้อ)

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว

- เขาระบบ
- สั่งซื้อสินคา
- เรียกดูขอมูลขาวสาร
- ตั้งกระทูในเว็บบอรด
- ตอบกระทูในเว็บบอรด

- ยืนยันการเขาระบบ
- รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา
- ขอมูลขาวสาร
- รายละเอียดการใชงานเว็บบอรด

- ยืนยันการเขาใชงานระบบ
- ขอมูลที่ผานการปรับปรุง
- รายงานตางๆ 

ผูดูแลระบบ

สมาชิก

ผูเขาชมเว็บไซต

- เรียกดูขอมูลสินคา (สินคาใหม, 
สินคาขายด,ี สินคาโปรโมชั่น)
- เรียกดูขอมูลพื้นฐานเว็บไซต
- ลงทะเบียนสมาชิก
- ขอมูลขาวสาร

-  รายละเอียดขอมูลสินคา (สินคาใหม, 
สินคาขายด,ี สินคาโปรโมชั่น)
- รายละเอียดขอมูลพื้นฐานเว็บไซต
-  ยืนยันการเปนสมาชิก
- เรียกดูขอมูลขาวสาร

ภาพที่ 1	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด
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ขอมูลหลัก
2

แคตตาล็อกสินคา
3

ตระกราสินคา
4

ลงทะเบียนสมาชิก
6

บริหารขาวสาร
5

เขาระบบ
1

ผูดูแลระบบ

สมาชิก

ผูเขาชมเว็บไซต

กรอกชื่อผูใช, รหัสผาน

ยืนยันการเขาใชงานระบบ

D1 ขอมูลสิทธิการใชงาน

ขอ
มูล
เอก
สา
รด
าว
นโ
หล
ด

ชื่อผูใช, รหัสผาน

ขอมูลพื้นฐานเว็บไซต

- ขอมูลหมวดหมูสินคา
- ขอมูลสินคา (สินคาใหม, 
สินคาขายดี และ สินคาโปรโมชั่น) 
(สิทธิผูดูแลระบบ)

- เรียกดูรายงานการสั่งซื้อ  
(สิทธิผูดูแลระบบ)
- สั่งซื้อสินคา (สิทธิสมาชิก)

ขอมูลขาวสาร  
(สิทธิผูดูแลระบบ)

ลงทะเบียนสมาชิก

ปรับปรังขอมูลสวนตัว 
(สิทธิสมาชิก)

กร
อก
ชื่อ
ผูใช
, ร
หัส
ผา
น

ยืน
ยัน
กา
รเข
าใช
งาน
ระ
บบ

ผูดูแลระบบ

ขอมูลสมาชิก

D2 ขอมูลผูใช

D3 ขอมูลหมวดหมูสินคา

D4 ขอมูลสินคา

ขอมูลหมวดหมูสินคา
ขอมูลสินคา

ขอมูลที่ผานการปรับปรุง

D9 ขอมูลเอกสารดาวนโหลด

- ค
นห
าส
ินค
า

- เ
รีย
กด
ูขอ
มูล
สิน
คา

 (ส
ินค
าให
ม, 
สิน
คา
ขา
ยด

,ี ส
ินค
าโป
รโม
ชั่น

)

รา
ยล
ะเอ
ียด
ขอ
มูล
สิน
คา

 (ส
ินค
าให
ม, 
สิน
คา
ขา
ยด
ี, ส
ินค
าโป
รโม
ชั่น

)

 เร
ียก
ดูข
อม
ูลพ
ื้นฐ
าน
เว็บ
ไซต


ผูเขาชมเว็บไซต

รา
ยล
ะเอ
ียด
ขอ
มูล

พื้น
ฐา
นเว
็บไ
ซต


ขอมูลสั่งซื้อ

D6 ขอมูลสั่งซื้อ

D7 ขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ
ขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ

ผูดูแลระบบ

สมาชิก

D8 ขอมูลขาวสาร

ขอมูลขาวสาร

ขอ
มูล
ที่ผ
าน
กา
รป
รับ
ปร
ุง

รายละเอียดการ
สั่งซื้อสินคา

รายงานการสั่งซื้อ

D1 ขอมูลสิทธิการใชงาน

D10 ขอมูลวิธีการชําระเงิน

D11 ขอมูลวิธีการสั่งซื้อ

D12 ขอมูลวิธีจัดสง

D13 ขอมูลเว็บไซตที่เกี่ยวของ

D5 ขอมูลสินคาเพิ่มเติม

ขอ
มูล
สิท
ธิก
าร
ใชง
าน

ขอ
มูล
วิธ
ีกา
รช
ําร
ะเง
ิน

ขอ
มูล
วิธ
ีกา
รส
ั่งซ
ื้อ

ขอมูลวิธีการจัดสง

ขอมูลเว็บไซตที่เกี่ยวของ

ขอมูลสินคาเพิ่มเติม

D2 ขอมูลผูใช

ขอมูลสมาชิก

ผูเขาชมเว็บไซต

เรีย
กด
ูขอ
มูล
ขา
วส
าร

ขอมูลขาวสาร

เรีย
กด
ูขอ
มูล
ขา
วส
าร

ขอ
มูล
ขา
วส
าร

ขอมูลที่ปรับปรุงแกไข

ยืนยันการเปนสมาชิก

สมาชิก

เว็บบอรด
7

D14 ตั้งกระทู

D15 ตอบกระทู

- จ
ัดก
าร
ขอ
มูล
เว็บ
บอ
รด

  

(สิท
ธิผ
ูดูแ
ลร
ะบ
บ)

- ต
ั้งก
ระ
ทู 
ตอ
บก
ระ
ทู 

(สิท
ธิผ
ูดูแ
ลร
ะบ
บ, 
สม
าช
ิก)

รายละเอียดเว็บบอรด

รายละเอียด
เว็บบอรด

สิทธิการใชงาน

ภาพที่ 2	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	1
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ตรวจสอบขอมูล
1.1

ผูดูแลระบบ สมาชิก
กรอกชื่อผูใช, รหัสผาน

ยืนยันการเขาใชงานระบบ

D1 ขอมูลสิทธิการใชงาน

กรอกชื่อผูใช, รหัสผาน

ยืนยันการเขาใชงานระบบ

D2 ขอมูลผูใช

ตรวจสอบสิทธิ
1.2

แจงผลการเขาใช
1.3

ขอมูลผูใช

ขอมูลผูใชที่ผานการตรวจสอบ

สิทธิการใชงาน

ชื่อผูใช, รหัสผาน

ขอมูลผูใช

จัดการ
ขอมูลพื้นฐาน

2.1

ผูดูแลระบบ

จัดการ
ขอมูลผูใช

2.2 ขอมูลผผูใช

- ขอมูลพื้นฐานเว็บไซต
- เรียกดูรายงาน

D2 ขอมูลผูใช

 เรียกดูขอมูลพื้นฐานเว็บไซต ผูเขาชมเว็บไซต
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐานเว็บไซต

D1 ขอมูลสิทธิการใชงาน

D10 ขอมูลวิธีการชําระเงิน

D11 ขอมูลวิธีการสั่งซื้อ

D12 ขอมูลวิธีจัดสง

D13 ขอมูลเว็บไซตที่เกี่ยวของ

ขอมูลสิทธิการใชงาน

ขอมูลวิธีการชําระเงิน

ขอมูลวิธีการสั่งซื้อ

ขอมูลวิธีการจัดสง

- ขอมูลผูดูแลระบบ
- ขอมูลสิทธิการใชงาน
- เรียกดูรายงาน

ขอมูลเว็บไซตที่เกี่ยวของ

- ขอมูลที่ผานการปรับปรุง
- รายงานที่ตองการ

- ขอมูลที่ผานการปรับปรุง
- รายงานที่ตองการ

D9 ขอมูลเอกสารดาวนโหลด

ขอมูลเอกสารดาวนโหลด

ภาพที่ 4	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	2	ของกระบวนการที่	2

ภาพที่ 3	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	2	ของกระบวนการที่	1
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ผูเขาชมเว็บไซต

- ขอมูลสินคา (สินคาใหม, 
สินคาขายด ีและ สินคาโปรโมชั่น)
- เรียกดูรายงานสินคา

ผูดูแลระบบ
D3 ขอมูลหมวดหมูสินคา

D4 ขอมูลสินคา

ขอมูลหมวดหมูสินคา

ขอมูลสินคา

- ขอมูลที่ผานการปรับปรุง
- รายงานสินคา

เรีย
กด
ูขอ
มูล
สิน
คา

 (ส
ินค
าให
ม, 
สิน
คา
ขา
ยด

,ี 

สิน
คา
โป
รโม
ชั่น

)

รา
ยล
ะเอ
ียด
ขอ
มูล
สิน
คา

 (ส
ินค
าให
ม, 
สิน
คา
ขา
ยด

,ี 

สิน
คา
โป
รโม
ชั่น

)
D5 ขอมูลสินคาเพิ่มเติม

จัดการ
หมวดหมูสินคา

3.1

จัดการสินคา
3.2

ขอมูลที่ผานการปรับปรุง

ขอมูลสินคาเพิ่มเติม

ขอมูลหมวดหมูสินคา

รายละเอียดสินคา
3.3

คนหาสินคา
3.4

ขอมูลสินคาที่คนหา (ชื่อสินคา)

รายการสินคาที่คนหา

ขอมูลสินคา
ขอมูลสินคาเพิ่มเติม

ขอมูลสินคา

D3 ขอมูลหมวดหมูสินคาขอมูลหมวดหมูสินคา

เรียกดูรายงานการสั่งซื้อ 

ขอมูลสั่งซื้อ

D7 ขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ

ผูดูแลระบบ

สมาชิก

รายงานการสั่งซื้อสินคา

เลือกสินคา
4.1

สั่งซื้อสินคา
4.2

ยืนยันการสั่งซื้อ
4.3

ออกใบสั่งซื้อ
4.4

ตรวจสอบ
การสั่งซื้อ

4.5

รายการสินคาที่ตองการ

รายการสินคา

รายการสั่งซื้อ

ขอมูลการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินคา

รายละเอียดการสั่งซื้อ

D2 ขอมูลผูใช

ใบสั่งซื้อสินคา

D4 ขอมูลสินคา

D6 ขอมูลสั่งซื้อ

ขอมูลสินคา

ขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ

ขอมูลสมาชิก

ขอมูลสั่งซื้อ
ขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ

D6 ขอมูลสั่งซื้อ

D7 ขอมูลรายละเอียดสั่งซื้อ
ขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ

ขอมูลสั่งซื้อ

ขอมูลสมาชิก

ภาพที่	6	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	2	ของกระบวนการที่	4

ภาพที่ 5	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	2	ของกระบวนการที่	3
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จัดการขาวสาร
5.1

ผูดูแลระบบ

สมาชิก

D8 ขอมูลขาวสาร
ขอมูลขาวสาร

แสดงขาวสาร
5.2

ขอมูลขาวสาร

ขอมูลขาวสาร

ขอมูลที่ผานการปรับปรุง

ผูเขาชมเว็บไซต

เรียกดูขอมูลขาวสาร

ขอมูลขาวสาร

เรียกดูขอมูลขาวสาร

ขอมูลขาวสาร

ผูเขาชมเว็บไซต

D2 ขอมูลผูใช

ตรวจสอบขอมูล
6.1

ลงทะเบียนสมาชิก
6.2

ปรับปรุงขอมูล
สมาชิก

6.3
ขอมูลสมาชิก

ขอมูลสมาชิก

ขอมูลสมาชิก

กรอกขอมูลสมาชิก

ขอมูลที่ผานการตรวจสอบ
แจงผลการตรวจสอบขอมูล

ยืนยันการเปนสมาชิก

สมาชิก
ปรับปรุงขอมูลสวนตัว

ขอมูลที่ปรับปรุงแกไข

สมาชิก

D14 ตั้งกระทู

ตั้งกระทู
7.1

ตอบกระทู
7.2

จัดการขอมูล
เว็บบอรด

7.3

ขอมูลกระทู

ขอมูลกระทู

รายละเอียดกระทู

ผูดูแลระบบ
ตรวจสอบขอมูล, ลบกระทู

ขอมูลที่ปรับปรุงแกไข

D15 ตอบกระทู

ขอมูลกระทู

ขอมูลการตอบกระทู

รายละเอียดการตอบกระทู

ขอมูลการตอบกระทู

ขอมูลกระทู

ขอมูลการตอบกระทู

ภาพที่ 7	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	2	ของกระบวนการที่	5

ภาพที่ 8	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	2	ของกระบวนการที่	6

ภาพที่ 9	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	2	ของกระบวนการที่	7
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	 จากภาพที่	1-9	แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่	1	และ	2	แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ดูแลระบบ	สมาชิก	และผู้เข้าชมเว็บไซต์	ต่อต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ 

ธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	 โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ก�าหนดข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับการใช้งานระบบ	 
ซึง่ประกอบด้วย	7	กระบวนการ	คือ	กระบวนการที	่1	เข้าระบบ	เป็นกระบวนการท่ีใช้ส�าหรบัตรวจสอบ 

ผู้ใช้และสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งานระบบฯ	แบ่งออกเป็น	กระบวนการที่	1.1	ตรวจสอบ 

ข้อมลู	กระบวนการที	่1.2	ตรวจสอบสทิธ	ิและกระบวนการที	่1.3	แจ้งผลการเข้าใช้งาน	กระบวนการที่ 
2	 ข้อมูลหลัก	 แบ่งออกเป็น	 กระบวนการที่	 2.1	 จัดการข้อมูลพื้นฐาน	 กระบวนการที่	 2.2	 
จดัการข้อมลูผูใ้ช้	กระบวนการที	่3	แคตตาลอ็กสนิค้า	แบ่งออกเป็น	กระบวนการที	่3.1	จดัการหมวดหมู่ 

สินค้า	กระบวนการที่	 3.2	จัดการสินค้า	กระบวนการที่	 3.3	รายละเอียดสินค้า	กระบวนการที่	 4	 
ตะกร้าสนิค้า	แบ่งออกเป็น	กระบวนการที	่4.1	เลอืกสนิค้า	กระบวนการที	่4.2	สัง่ซือ้สนิค้า	กระบวนการที ่
4.3	ยืนยันการสั่งซื้อ	 กระบวนการที่	 4.4	ออกใบสั่งซ้ือ	กระบวนการที่	 4.5	ตรวจสอบการสั่งซื้อ	 
กระบวนการที่	5	บริหารข่าวสาร	แบ่งออกเป็น	กระบวนการที่	5.1	จัดการข่าวสาร	กระบวนการที่	5.2	
แสดงข่าวสาร	กระบวนการที	่6	ลงทะเบียนสมาชกิ	แบ่งออกเป็น	กระบวนการที	่6.1	ตรวจสอบข้อมลู 

กระบวนการที่	6.2	ลงทะเบียนสมาชิก	กระบวนการที่	6.3	ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก	กระบวนการที่	7	 
เว็บบอร์ด	แบ่งออกเป็น	กระบวนการท่ี		7.1		ต้ังกระทู้	กระบวนการท่ี		7.2		ตอบกระทู้	และกระบวนการที	่	7.3	 
จดัการข้อมลูเว็บบอร์ด	โดยมแีฟ้มตารางข้อมลูภายในต้นแบบเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ส�าหรบั
ธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	ทั้งสิ้น	15	แฟ้มตาราง	ประกอบด้วย	สิทธิการใช้งาน	ผู้ใช้	เอกสารดาวน์โหลด	
วิธีการช�าระเงิน	วิธีการสั่งซ้ือ	วิธีการจัดส่ง	หมวดหมู่สินค้า	สินค้า	รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม	สั่งซ้ือ	 
รายละเอียดการสั่งซ้ือ	ตั้งกระทู้	ตอบกระทู้	 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	และข่าวสาร	แสดงเป็นแบบจ�าลอง 

อีอาร์	(Entity-Relationship	Model)	ได้ดังภาพที่	10
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ภาพที่ 10	แบบจ�าลองอีอาร์

	 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	
3-5	ดาว	ด้วยแบบวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของกระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมลูภายใน 

ระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	แบบ	IOC	จากความคิดเห็นของ 
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แอนนา	พายุพัด56
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน	2559

ผูเ้ช่ียวชาญด้านรปูแบบเว็บไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์	และผูเ้ช่ียวชาญด้านผลติภัณฑ์	OTOP	3-5	ดาว 

พบว่า	กระบวนการภายในของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ	IOC	มีค่าระหว่าง	0.6	ถึง	1	ซ่ึงถือว่า
กระบวนการและโครงสร้างแฟ้มข้อมูลภายในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	 
3-5	ดาว	มีความสอดคล้องสามารถน�าไปใช้งานได้	 โดยประกอบด้วยส่วนการท�างานหลัก	ได้แก	่
ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องน�าเข้าสู่ระบบประกอบด้วยแฟ้มตารางผู้ใช้	สิทธิการใช้งาน	เอกสารดาวน์โหลด	
วิธีการช�าระเงิน	วิธีการสั่งซ้ือ	วิธีการจัดส่ง	เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	ข่าวสาร	หมวดหมู่สินค้า	สินค้า	และ 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม	ซึ่งแฟ้มตารางรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจะใช้เก็บข้อมูลเชิงวิชาการ	 
ผลงานที่ได้รับรางวัล	จุดเด่นของตัวสินค้า	และงานวิจัยที่สนับสนุนตัวสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ	
โดยสิทธิการใช้งานระบบจัดการข้อมูลหลัก	และระบบบริหารข้อมูลข่าวสาร	จะเป็นของผู้ดูแลระบบ 

ระบบตะกร้าสินค้า	และระบบเว็บบอร์ดจะเป็นส่วนที่มีไว้ให้บริการเฉพาะ	ส�าหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
จะสามารถใช้งานได้ส่วนของระบบลงทะเบียนสมาชกิ	และระบบแคตตาลอ็กสนิค้า	อย่างไรกต็ามยงัม ี

สทิธใินการเรยีกดูข้อมลูจากระบบเว็บบอร์ด	และระบบบริหารข้อมูลข่าวสารได้อีกด้วย	สามารถเขยีน
ให้เห็นกระบวนการท�างานภายในของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	
ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	ส่วนน�าเข้า	(Input)	ส่วนประมวลผล	(Process)	และส่วนน�าออก	(Output)	
ได้ดังภาพที่	11

ภาพที่ 11	กระบวนการท�างานภายในของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว

ส่วนนําเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process)

ส่วนนําออก (Output)

แฟ�มตารางสิทธิการใช้งาน

ข้อมูลพื�นฐาน

แฟ�มตารางเอกสารดาวน์โหลด

แฟ�มตารางวิธีการชําระเงิน

แฟ�มตารางวิธีการส่ังซื�อ

แฟ�มตารางวิธีการจัดส่ง

แฟ�มตารางข่าวสาร

แฟ�มตารางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบตระกราสินคา

แฟ�มตารางผู้ใช้
ระบบลงทะเบียน
สมาชิก

ระบบจัดการขอมูลหลัก

รายงานการ
ส่ังซื้อ

ฯลฯรายงาน
ขอมูลสินคา

แฟ�มตารางหมวดหมู่สินค้า

แฟ�มตารางสินค้า

แฟ�มตารางรายละเอียดสินค้า
เพิ่มเติม

ระบบแสดง
ผลสินคา

ระบบจัดการ
หมวดหมูสินคา

ระบบคนหา
ขอมูลสินคา

ระบบแค็ตตาล็อกออนไลน

สงขอมูล

สงขอมูล

ระบบออกรายงาน

ระบบบริหาร
ขอมูลขาวสาร

สงขอมูล

ระบบจัดการ
ขอมูลสินคา

แฟ�มตารางรายละเอียดการส่ังซื�อ

แฟ�มตารางส่ังซื�อ

บันทึก

บันทัก

ระบบเว็บบอรดสงขอมูล

แฟ�มตารางตั�งกระทู้

แฟ�มตารางตอบกระทู้

บันทึก
บันทึก

 

ภาพที่ 11 กระบวนการทํางานภายในของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนกิสสําหรับธุรกจิ OTOP 3-5 ดาว

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย
สรุปผลการวจิยั

การวิเคราะหและออกแบบระบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ มีผูที่
เกี่ยวของกับระบบมี กลุม คือ ผูเขาชมระบบ สมาชิก และผูดูแลระบบ ซ่ึงประกอบดวย กระบวนการหลัก 
คือ เขาระบบ ขอมูลหลัก แค็ตตาล็อกสินคา ตระกราสินคา บริหารขาวสาร ลงทะเบียนสมาชิก และ
เว็บบอรด มีทั้งส้ิน แฟมตาราง โดยผูเขาชมระบบสามารถเรียกดูรายการสินคาและขอมูลขาวสารตางๆ 
ภายในระบบได สมาชิก สามารถทํารายการส่ังซ้ือและใชงานเว็บบอรดได และผูดูแลระบบ สามารถจัดการ
ขอมูลภายในระบบได ประกอบดวย ขอมูลสิทธิการใชงาน ผูใช เอกสารดาวนโหลด วิธีการชําระเงิน วิธีการ

ดงึข้อมูล 

บันทกึ/ดงึข้อมูล 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัย
	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว 
มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบมี	 3	กลุ่ม	 คือ	ผู้เข้าชมระบบ	สมาชิก	และผู้ดูแลระบบ	ซึ่งประกอบด้วย	 
7	กระบวนการหลัก	 คือ	 เข้าระบบ	ข้อมูลหลัก	แคตตาล็อกสินค้า	ตะกร้าสินค้า	บริหารข่าวสาร	 
ลงทะเบียนสมาชิก	และเว็บบอร์ด	มีทั้งสิ้น	15	แฟ้มตาราง	โดยผู้เข้าชมระบบสามารถเรียกดูรายการ
สนิค้าและข้อมลูข่าวสารต่างๆ	ภายในระบบได้	สมาชกิ	สามารถท�ารายการสัง่ซ้ือและใช้งานเว็บบอร์ด
ได้	และผู้ดูแลระบบ	สามารถจัดการข้อมูลภายในระบบได้	ประกอบด้วย	ข้อมูลสิทธิการใช้งาน	ผู้ใช้	
เอกสารดาวน์โหลด	วิธีการช�าระเงิน	วิธีการสั่งซ้ือ	วิธีการจัดส่ง	หมวดหมู่สินค้า	สินค้า	รายละเอียด
สินค้า	สั่งซ้ือ	รายละเอียดการสั่งซ้ือ	ตั้งกระทู้	ตอบกระทู้	เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	และข่าวสาร	
 อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรบัธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว	
โดยท�าการพัฒนาระบบตามทฤษฎีขั้นตอนการพัฒนาระบบ	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบมี	3	กลุ่ม	คือ	ผู้เข้าชม
ระบบ	สามารถเรียกดูรายการสินค้าและข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ภายในระบบได้	สมาชิก	สามารถท�ารายการ
ส่ังซ้ือและใช้งานเว็บบอร์ดได้	และผู้ดูแลระบบ	สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ	ภายในระบบได้	 เช่น	ข้อมูล 
สินค้า	ข้อมูลการส่ังซื้อ	และข้อมูลเว็บบอร์ด	 เป็นต้น	 โดยระบบประกอบด้วย	7	กระบวนการหลัก	 คือ	 
เข้าระบบ	ข้อมูลหลัก	แคตตาล็อกสินค้า	ตระกร้าสินค้า	บริหารข่าวสาร	ลงทะเบียนสมาชิก	และเว็บบอร์ด	
มีท้ังส้ิน	15	แฟ้มตาราง	และการแบบหน้าการใช้งานแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	 คือ	การออกแบบส่วนน�าเข้า	 
การออกแบบส่วนน�าออก	และการออกแบบรายงาน	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของอัญชลี	บุญอ่อน	(2553	:	 
บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับบริษัท	 โอซีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
สรุปได้ว่าการออกแบบและพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ต้องประกอบด้วย	ระบบสมาชิก	ระบบ 
ส่ังซือ้	ระบบจดัการข้อมลูสินค้า	ระบบดรูายการสินค้า	ระบบข้อมลูข่าวสาร	การเรยีกดูข้อมลูสินค้า	ส่วนการ 
ค้นหาสนิค้า	ส่วนเมนตู่างๆ	การใช้งานระบบประกอบด้วย	3	กลุม่	คือ	1)	ผู้ใช้บรกิารพาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์	
สามารถเข้าชมเว็บไซต์	เลือกซือ้สินค้า	2)	ผู้บรหิาร	สามารถเลอืกดูรายงานต่างๆ	ได้	3)	ผู้ดูแลระบบ	สามารถ
เพิ่ม	ลบ	แก้ไข	ข้อมูลต่างๆ	และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 จากผลวิจัย	การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัย	และน�าไปประยุกต์ใช้	มีข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้	ดังนี้
	 1.	ควรมีระบบเลือกภาษาใช้งาน	ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ
	 2.	ควรมีรูปแบบการช�าระเงินที่หลากหลาย
	 3.	ควรมีระบบแจ้งเตือนไปยังลูกค้าผ่านทางอีเมล	หรือทางโทรศัพท์มือถือ	(SMS)
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