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บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อหารูปแบบและเน้ือหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 บุคคลท่ัวไปท่ีเข้าชมเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 OTOP	 3-5	 ดาว	 จ�านวน	 400	คน	 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ 

สะดวกเลือกโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้	 คือ	 แบบสอบถามความต้องการ 

ของผู ้ เข ้าชมเว็บไซต์พาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ 	 ค ่าความเช่ือมั่น	 0.90	 สถิติใช ้ค ่าร ้อยละ	 
ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต	์ 
ด้านรูปแบบ	ประกอบด้วย	ข้อมูล	ตัวอักษร	สี	ภาพประกอบ	และการจัดการรูปแบบ	อยู่ในระดับมาก	
ค่าเฉลี่ย	4.35	ด้านเนื้อหา	ประกอบด้วย	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลระบบการขายสินค้า	และกระบวนการ
ท�างาน	อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	4.36

ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบ	เนื้อหา	เว็บไซต์	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	OTOP	3-5	ดาว
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Abstract
 The purposes of this research was to investigate the format and content of  

electronic	commerce	website	for	OTOP	3	to	5	stars	business.		The	samples	were	400	general	 
users	who	visited	the	developed	website.	The	samples	were	selected	by	convenience	
sampling	methods	(nonprobability	sampling).		The	research	instrument	was	a	questionnaire	
on	users’	requirements	of	electronic	commerce	website	with	a	reliability	of	0.90.		Data	was	
statistically	analyzed	in	percentage,	mean,	and	standard	deviation.		The	findings	revealed	 
that: the users’ requirements specification towards the website format consisted of information, 

text and colors, illustration, and format management, which were rated at high level  

with	the	average	of	4.35.	For	the	content,	it	was	found	that	the	content	consisted	of	basic	
information, sales system information and operating procedure of electronic ecommerce 

website,	which	were	rated	at	high	level	with	the	average	of	4.36.

Keywords	:		format,	content,	electronic	commerce	website,	OTOP	3	to	5	stars	business



Anna Payupat83
Dhonburi Rajabhat University Journal

Volume 12, Issue 1, January - June 2018

บทน�า
	 	 อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	 ทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจ	ซึ่งเห็นได้จากปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่าง 

รวดเร็ว	 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นต่อเน่ือง	 อีกทั้งประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของประเทศโดยการน�าเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ช่วยท�าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	 
มากมาย	 รวมไปถึงปัจจุบันพฤติกรรมของผู ้บริโภคมีอัตราการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	(ส�านกังานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์	(องค์การมหาชน),	2559)	สนิค้า	 
“หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์”	(One	Tambon	One	Product	 :	OTOP)	เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง 

กองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน 

ของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกจิในระดับรากหญ้าของรัฐบาล	โดยเน้นพฒันาและส่งเสรมิธรุกจิ 

ในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง	สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน	 แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ	 
มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	 สามารถจ�าหน่าย 

ในตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ	ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม	่
และการบริหารจัดการ	 เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู ่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยระบบร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 (แอนนา	 พายุพัด,	 ฐัศแก้ว	 ศรีสด	 และ 

ธัชกร	วงษ์ค�าชัย,	2559)	โดยการจัดท�าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว
ให้ประสบความส�าเร็จ	 คือ	การก�าหนดรูปแบบและเนื้อหาของสินค้าท่ีจะแสดงผลบนเว็บไซต์ให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภคและมคีวามเชือ่ถอืในสนิค้า	ด้วยเหตุน้ีคณะผูวิ้จัยจงึมแีนวคิด 

ที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 OTOP	 
3-5	ดาว	ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบเวบ็ไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ส�าหรบั
ธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	ให้เป็นมาตรฐานรวมไปถึงเป็นแนวทางในการจัดท�าเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง
 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั
	 เพื่อหารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว

วธีิการด�าเนินการวจิยั
	 มีวิธีด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
	 	 บุคคลทัว่ไปทีเ่ข้าชมเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ส�าหรับธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว	จ�านวน	
400	คน	ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเลือกโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น	
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	 2.	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั
	 	 แบบสอบถามความต้องการของผูเ้ข้าชมเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์	ค่าความเชือ่ม่ัน	0.90		
	 3.	การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 	 น�าแบบสอบถามความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
ธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	ที่สร้างขึ้น	 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลทั่วไปท่ีเข้าชมเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	จ�านวน	400	คน	
	 4.	การวเิคราะห์ข้อมูล
	 	 น�ามาวิเคราะห์ข้อมลูแบบมาตราส่วน	(Likert	Scale)	5	ระดับ	แล้วน�าผลท่ีได้มาท�าการวเิคราะห์
ด้วยสถิติค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และน�าผลทีม่ค่ีาเฉลีย่ระดับมากขึน้ไปมาพจิารณา
เพือ่หารปูแบบและเนือ้หาของเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว	

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั
	 	 สรุปผลการวจิยั
	 	 ผลจากการศึกษาความต้องการของผูเ้ข้าชมเว็บไซต์พาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ส�าหรบัธรุกจิ	
OTOP	3-5	ดาว	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
	 	 รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	 
จากความต้องการของบคุคลท่ัวไปทีเ่ข้าชมเว็บไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรบัธรุกจิ	OTOP	3-5	ดาว 

จ�านวน	400	คน	แบ่งเป็นชายร้อยละ	24.5	และหญิงร้อยละ	75.5	และส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง	 
26-30	ปี	 ร้อยละ	32.00	การศึกษาระดับปริญญาตรี	 ร้อยละ	76.5	มีรายได้อยู่ระหว่าง	10,001- 
15,000	บาท	ร้อยละ	52.50	มกีารซือ้สนิค้าออนไลน์	1-2	ครัง้/เดือน	ร้อยละ	76.80	ส่วนมากจะซือ้สนิค้า 

ประเภทสมุนไพร	ร้อยละ	19.00	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	ร้อยละ18.0	เครื่องส�าอางและเครื่องประดับ	
ร้อยละ17.50	สินค้าทางการเกษตร	ร้อยละ12.00	
	 	 ความต้องการด้านรูปแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	4.35	แสดงรายละเอียดเป็นรายด้านได้ดังแผนภูมิที่	1	–	4	ดังน้ี	

แผนภมูทิี่	1	แสดงความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ด้านข้อมูล

การศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	 มีรายได้อยู่ระหว่าง	 บาท	ร้อยละ	 มีการซ้ือ
สินค้าออนไลน์	 คร้ัง/เดือน	ร้อยละ	 ส่วนมากจะซ้ือสินค้าประเภทสมุนไพร	ร้อยละ	 ผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย	 ร้อยละ เคร่ืองส�าอางและเคร่ืองประดับ	 ร้อยละ สินค้าทางการเกษตร	 ร้อยละ

ความต้องการด้านรูปแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 ดาว	ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 แสดงรายละเอียดเป็นรายด้านได้ดังแผนภูมิที่	 1 – 4 ดังนี้	 
 

 
 

แผนภูมิท่ี	1 แสดงความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ด้านข้อมูล 

 

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านข้อมูลระดับมากท่ีสุดในเร่ืองของการจัดเรียงข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ และการจัดวางข้อมูลเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ส่วนความต้องการท่ีรองลงมา	ได้แก่	ข้อมูลมีความทันสมัย
เป็นปัจจุบัน	 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย และเนื้อหามีความถูกต้อง ตรงกัน	เช่ือถือได้

แผนภูมิท่ี	 แสดงความต้องการรูปแบบเว็บไซตด์้านตัวอักษรและการใช้สี

4.56, มากที่สุด 

4.58, มากที่สุด 

4.27, มาก 

4.29, มาก 

4.33, มาก 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

การจัดวางข้อมูลเรียบง่าย	ไม่ซับซ้อน 

การจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู ่
เนื้อหามีความถูกต้อง	ตรงกัน	 เชื่อถือได้ 

สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 

ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

ค่าเฉล่ีย 

มาก
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

มากที่สุด
มาก

ขนาดของตัวอักษร	 อ่านง่าย	และชัดเจน
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร

ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีพ้ืน
ความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรในแต่ละกรอบ

ความถูกต้องของข้อความตามหลักภาษา
ความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส�าคัญ

ค่าเฉล่ีย
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	 จากแผนภูมทิี	่1	พบว่า	ผูใ้ช้มคีวามต้องการด้านข้อมลูระดับมากทีส่ดุในเรือ่งของการจดัเรยีง
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่	และการจัดวางข้อมูลเรียบง่ายไม่ซับซ้อน	ส่วนความต้องการที่รองลงมา	ได้แก ่

ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้ง่าย	และเนื้อหา 

มีความถูกต้อง	ตรงกัน	เช่ือถือได้

การศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	 มีรายได้อยู่ระหว่าง	 บาท	ร้อยละ	 มีการซ้ือ
สินค้าออนไลน์	 คร้ัง/เดือน	ร้อยละ	 ส่วนมากจะซ้ือสินค้าประเภทสมุนไพร	ร้อยละ	 ผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย	 ร้อยละ เคร่ืองส�าอางและเคร่ืองประดับ	 ร้อยละ สินค้าทางการเกษตร	 ร้อยละ

ความต้องการด้านรูปแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 ดาว	ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย แสดงรายละเอียดเป็นรายด้านได้ดังแผนภูมิที่	 ดังน้ี	

แผนภูมิท่ี	 แสดงความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ด้านข้อมูล

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านข้อมูลระดับมากท่ีสุดในเร่ืองของการจัดเรียงข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ และการจัดวางข้อมูลเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ส่วนความต้องการท่ีรองลงมา	ได้แก่	ข้อมูลมีความทันสมัย
เป็นปัจจุบัน	 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย และเนื้อหามีความถูกต้อง ตรงกัน	เช่ือถือได ้

 

 
 

แผนภูมิท่ี	2 แสดงความต้องการรูปแบบเว็บไซตด์้านตัวอักษรและการใช้ส ี

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก

มาก

การจัดวางข้อมูลเรียบง่าย	ไม่ซับซ้อน
การจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่

เนื้อหามีความถูกต้อง	ตรงกัน	 เชื่อถือได้
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย

ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน

ค่าเฉล่ีย

4.27, มาก 

4.62, มากที่สุด 

4.29, มาก 

4.61, มากที่สุด 

4.58, มากที่สุด 

4.27, มาก 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

ขนาดของตัวอักษร	 อ่านง่าย	และชัดเจน 

ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 

ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีพ้ืน 

ความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรในแต่ละกรอบ 

ความถูกต้องของข้อความตามหลักภาษา 

ความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส�าคัญ 

ค่าเฉล่ีย 

	 จากแผนภูมิท่ี	2	พบว่า	ผู้ใช้มีความต้องการด้านตัวอักษรและการใช้สีในระดับมากที่สุด	
คือ	ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร	การจัดวางตัวอักษรในแต่ละกรอบ	และความถูกต้องของ 

ข้อความตามหลักภาษา	ส่วนความต้องการที่รองลงมา	ได้แก่	ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและ 

สีพื้นที่เลือกใช้	ขนาดของตัวอักษรต้องอ่านง่ายมีความชัดเจน	และมีความเด่นชัดของหัวข้อหรือ 

ส่วนที่เน้นความส�าคัญ	

แผนภมูทิี่	2	แสดงความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ด้านตัวอักษรและการใช้สี

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านตัวอักษรและการใช้สีในระดับมากท่ีสุด	คือ	ความ
เหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร การจัดวางตัวอักษรในแต่ละกรอบ และความถูกต้องของข้อความตามหลัก
ภาษา	ส่วนความต้องการทีร่องลงมา ได้แก่	ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีพื้นที่ เลือกใช้ ขนาดของ
ตัวอักษรต้องอ่านง่ายมีความชัดเจน และมีความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนท่ีเน้นความส�าคัญ  

 

 
 

แผนภูมิท่ี	3 ความต้องการรูปแบบเว็บไซตด์้านภาพประกอบ 

 

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านภาพประกอบระดับมากที่สุดได้แก่เร่ืองความสมดุลใน
การจัดต�าแหน่งภาพในแต่ละกรอบ และความสอดคล้องกันของภาพกับเนื้อหา	ส่วนความต้องการท่ีรองลงมา
คือ	ความเหมาะสมขนาดของภาพ และจ�านวนภาพที่ใช้ประกอบเน้ือหา

แผนภูมิท่ี	 ความต้องการรูปแบบเว็บไซตด์้านการจัดรูปแบบ

4.21, มาก 

4.52, มากที่สุด 

4.18, มาก 

4.52, มากที่สุด 

2.85, น้อย 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความเหมาะสมขนาดของภาพ 

ความสมดุลในการจัดต�าแหน่งภาพในแต่ละกรอบ 

ความเหมาะสมของจ�านวนภาพ	และเนื้อหา 

ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา 

การใช้ภาพประกอบเป็นพ้ืนหลังเว็บไซต์ 

ค่าเฉล่ีย 

มากที่สุด
มาก

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มาก

มาก

มีการจัดวางสัดส่วนที่สมดุลและกลมกลืนกัน
มีการจัดวางรูปแบบในหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน

มีความสม่�าเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์
มีความเป็นเอกลักษณ์

มีความเรียบง่าย
มีความเหมาะสมของระบบน�าทางที่เข้าใจง่าย

มีความเหมาะสมของพ้ืนที่ว ่างในหน้าจอ

ค่าเฉล่ีย

แผนภมูทิี่	3	ความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ด้านภาพประกอบ

	 จากแผนภูมิที่	 3	 พบว่า	 ผู้ใช้มีความต้องการด้านภาพประกอบระดับมากท่ีสุด	 ได้แก ่

เรื่องความสมดุลในการจัดต�าแหน่งภาพในแต่ละกรอบ	และความสอดคล้องกนัของภาพกับเนื้อหา	 
ส่วนความต้องการทีร่องลงมาคือ	ความเหมาะสมขนาดของภาพ	และจ�านวนภาพท่ีใช้ประกอบเนือ้หา
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แผนภมูทิี่	4	ความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ด้านการจัดรูปแบบ

	 	จากแผนภูมิที่	4	พบว่า	ผู้ใช้มีความต้องการด้านการจัดรูปแบบระดับมากที่สุด	คือ	รูปแบบ 

ท่ีมีความเรียบง่าย	สม�่าเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์	 เป็นเอกลักษณ์	และจัดวางสัดส่วนท่ีสมดุลและ
กลมกลืนกัน	ส่วนความต้องการท่ีรองลงมา	 คือ	การเว้นพื้นที่ว่างในหน้าจอ	การจัดวางรูปแบบใน
หน้าจอง่ายต่อการใช้งาน	และมีระบบน�าทางที่เข้าใจง่าย
	 ความต้องการด้านเนื้อหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	3-5	ดาว	
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	4.36	แสดงรายละเอียดเป็นรายด้านได้ดังแผนภูมิที่	5	–	9	ดังน้ี	

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านตัวอักษรและการใช้สีในระดับมากท่ีสุด	คือ	ความ
เหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร การจัดวางตัวอักษรในแต่ละกรอบ และความถูกต้องของข้อความตามหลัก
ภาษา	ส่วนความต้องการทีร่องลงมา ได้แก่	ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีพื้นที่ เลือกใช้ ขนาดของ
ตัวอักษรต้องอ่านง่ายมีความชัดเจน และมีความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนท่ีเน้นความส�าคัญ

แผนภูมิท่ี	 ความต้องการรูปแบบเว็บไซตด์้านภาพประกอบ

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านภาพประกอบระดับมากที่สุดได้แก่เร่ืองความสมดุลใน
การจัดต�าแหน่งภาพในแต่ละกรอบ และความสอดคล้องกันของภาพกับเนื้อหา	ส่วนความต้องการท่ีรองลงมา
คือ	ความเหมาะสมขนาดของภาพ และจ�านวนภาพที่ใช้ประกอบเน้ือหา 

 

 
 

แผนภูมิท่ี	4 ความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ด้านการจัดรูปแบบ 

มาก
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

น้อย

ความเหมาะสมขนาดของภาพ
ความสมดุลในการจัดต�าแหน่งภาพในแต่ละกรอบ

ความเหมาะสมของจ�านวนภาพ	และเนื้อหา
ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา

การใช้ภาพประกอบเป็นพ้ืนหลังเว็บไซต์

ค่าเฉล่ีย

4.60, มากที่สุด 

4.31, มาก 

4.67, มากที่สุด 

4.65, มากที่สุด 

4.71, มากที่สุด 

4.29, มาก 

4.42, มาก 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

มีการจัดวางสัดส่วนที่สมดุลและกลมกลืนกัน 

มีการจัดวางรูปแบบในหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน 

มีความสม่�าเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์ 

มีความเป็นเอกลักษณ ์

มีความเรียบง่าย 

มีความเหมาะสมของระบบน�าทางที่เข้าใจง่าย 

มีความเหมาะสมของพ้ืนที่ว ่างในหน้าจอ 

ค่าเฉล่ีย 

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านการจัดรูปแบบระดับมากท่ีสุด	คือ	รูปแบบท่ีมีความ
เรียบง่าย	สม่�าเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์ เป็นเอกลักษณ์	และจัดวางสัดส่วนที่สมดุลและกลมกลืนกัน	ส่วนความ
ต้องการท่ีรองลงมา คือ	การเว้นพื้นที่ว่างในหน้าจอ	การจัดวางรูปแบบในหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน และมีระบบ
น�าทางที่เข้าใจง่าย

ความต้องการด้านเน้ือหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 ดาว	ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 แสดงรายละเอียดเป็นรายด้านได้ดังแผนภูมิที่	 5 – 9 ดังนี้	 

 
 

แผนภูมิท่ี	5 ความต้องการเนื้อหาเว็บไซตด์้านข้อมูลพื้นฐาน 

4.26, มาก 

3.24, ปานกลาง 

4.30, มาก 

4.52, มากที่สุด 

3.37, ปานกลาง 

4.51, มากที่สุด 

4.56, มากที่สุด 

4.51, มากที่สุด 

4.25, มาก 

4.21, มาก 

4.28, มาก 

4.26, มาก 

4.22, มาก 

4.10, มาก 

4.29, มาก 

4.42, มาก 

2.5 3 3.5 4 4.5 5

โลโก้หรือชื่อร้าน 

ประวัติความเป็นมา 

รายละเอียดวัตถุดิบ 

จุดเด่นของสินค้า 

แหล่งผลิตสินค้า 

คุณประโยชน์ของสินค้า 

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหรือองค์กร 

ข้อมูลเชิงวิชาการ 

สินค้าที่ได้รับรางวัล 

งานวิจัยที่สนับสนุน 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 

เอกสารดาวน์โหลด 

เว็บบอร์ด 

การเชื่อมโยง	Social media 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

สถานที่ติดต่อ 

ค่าเฉล่ีย 

แผนภมูทิี่	5	ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านข้อมูลพื้นฐาน
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	 จากแผนภูมิที่	5	พบว่า	ผู้ใช้มีความต้องการด้านความต้องการด้านข้อมูลพื้นฐานในระดับ
มากท่ีสุด	 ได้แก่	ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหรือองค์กร	จุดเด่นของสินค้า	 คุณประโยชน์ของสินค้า	และ
ข้อมูลเชิงวิชาการ	ตามล�าดับ	ส่วนความต้องการที่รองลงมา	คือ	สถานที่ติดต่อ	รายละเอียดวัตถุดิบ	
การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	ข่าวประชาสัมพันธ์	และกิจกรรม	

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านความต้องการด้านข้อมูลพื้นฐานในระดับมากที่สุด	
ได้แก่	ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหรือองค์กร	จุดเด่นของสินค้า คุณประโยชน์ของสินค้า และข้อมูลเชิง วิชาการ
ตามล�าดับ	ส่วนความต้องการที่รองลงมาคือ	สถานท่ีติดต่อ	รายละเอียดวัตถุดิบ	การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ที่
เก่ียวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ ์และกิจกรรม  

 

 
 

แผนภูมิท่ี	6 ความต้องการเนื้อหาเว็บไซตด์้านข้อมูลระบบการขายสินค้าออนไลน ์

 

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านข้อมูลระบบการขายสินค้าออนไลน์ระดับมากท่ีสุด
ได้แก่	ข้อมูลการส่งสินค้า ระบบแสดงผลสินค้าขายดี/ลดราคา้/สินค้ามาใหม่ ข้อมูลการช�าระเงิน รายงานการ
สั่งซ้ือสินค้า	ระบบจัดการสินค้า และระบบตระกร้าสินค้า ส่วนความต้องการท่ีรองลงมาคือ รายงานสถิติการเข้า
ชม	รายงานข้อมูลสินค้า ระบบลดราคาสินค้า รายงานรายรับ ระบบแคตตาล็อกออนไลน์ และระบบจัดการ
หมวดหมู่สินค้า

4.21, มาก 

4.29, มาก 

4.52, มากที่สุด 

4.29, มาก 

4.53, มากที่สุด 

4.26, มาก 

4.32, มาก 

4.54, มากที่สุด 

4.56, มากที่สุด 

4.54, มากที่สุด 

4.40, มาก 

4.35, มาก 

4.53, มากที่สุด 

4.30, มาก 

4.27, มาก 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

ระบบสมาชกิ 

ระบบแคตตาล็อกออนไลน  ์

ระบบตระกร้าสินค้า 

ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า 

ระบบจัดการสินค้า 

ระบบค้นหาข้อมูลสินค้า 

ระบบลดราคาสินค้า	 
ระบบแสดงผล	 (สินค้าขายดี/ลดราคา/มาใหม่) 

ข้อมูลการส่งสินค้า 

ข้อมูลการช�าระเงิน 

รายงานสถิติการเข้าชม 

รายงานข้อมูลสินค้า 

รายงานการส่ังซื้อสินค้า 

รายงานรายรับ 

ระบบลูกค้าสัมพันธ ์

ค่าเฉล่ีย 

	 จากแผนภูมิที่	 6	 พบว่า	 ผู้ใช้มีความต้องการด้านข้อมูลระบบการขายสินค้าออนไลน ์

ระดับมากที่สุด	ได้แก่	ข้อมูลการส่งสินค้า	ระบบแสดงผลสินค้าขายดี/ลดราค้า/สินค้ามาใหม่	ข้อมูล 

การช�าระเงิน	รายงานการสัง่ซ้ือสนิค้า	ระบบจดัการสนิค้า	และระบบตระกร้าสนิค้า	ส่วนความต้องการ
ทีร่องลงมาคือ	รายงานสถติิการเข้าชม	รายงานข้อมลูสนิค้า	ระบบลดราคาสนิค้า	รายงานรายรบั	ระบบ 

แคตตาล็อกออนไลน์	และระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า

แผนภมูทิี่	6	ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านข้อมูลระบบการขายสินค้าออนไลน์

แผนภมูทิี่	7	ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกระบวนการท�างานของระบบการขายสินค้าออนไลน์	(การน�าเข้าข้อมูล)
 

 

แผนภูมิท่ี	7 ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกระบวนการท�างานของระบบการขายสินค้าออนไลน์  

(การน�าเข้าข้อมูล) 

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านการน�าข้อมูลเข้าในระดับมากท่ีสุด คือ รองรับการ
น�าเข้าข้อมูลที่มีความหลากหลาย ใช้งานสะดวก	และไม่ซับซ้อน	ส่วนความต้องการท่ีรองลงมา	คือ	เมนูที่ง่าย
ต่อการใช้งานมีความเหมาะสม	 และการเลือกใช้เคร่ืองมือส�าหรับรับข้อมูลเข้า

แผนภูมิท่ี	 ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกระบวนการท�างานของระบบการขายสินค้าออนไลน์
(การประมวลผลข้อมูล)

จากแผนภูมิท่ี	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านการประมวลผลข้อมูลในระดับมากท่ีสุด คือ	ความ
รวดเร็วในการสืบค้น	การเข้าถึงข้อมูล และความถูกต้องในการเช่ือมโยงหน้าเว็บเพจ	ส่วนความต้องการท่ี

4.30, มาก 

4.56, มากที่สุด 

4.26, มาก 

4.24, มาก 

4.52, มากที่สุด 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

เมนูง่ายต่อการใช้งาน 

รองรับความหลากหลายของข้อมูล 

ความเหมาะสมของเมนูใช้งาน 

เครื่องมือส�าหรับรับข้อมูลเข้ามีความเหมาะสม 

ใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน 

ค่าเฉล่ีย 

มาก
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

มาก

เพ่ิม	ลบ	แก้ไข	ข้อมูลใช้งานได้ง่าย
ความรวดเร็วในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยและการก�าหนดสิทธ์การใช้งาน
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ

ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน

ค่าเฉล่ีย



88 แอนนา	พายุพัด
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

	 จากแผนภูมทิี	่7	พบว่า	ผูใ้ช้มีความต้องการด้านการน�าข้อมลูเข้าในระดับมากท่ีสดุ	คือ	รองรบั
การน�าเข้าข้อมูลที่มีความหลากหลาย	ใช้งานสะดวก	และไม่ซับซ้อน	ส่วนความต้องการที่รองลงมา	
คือ	เมนูที่ง่ายต่อการใช้งานมีความเหมาะสม	และการเลือกใช้เครื่องมือส�าหรับรับข้อมูลเข้า

	 จากแผนภูมิที่	 8	พบว่า	ผู้ใช้มีความต้องการด้านการประมวลผลข้อมูลในระดับมากที่สุด	 
คือ	ความรวดเร็วในการสืบค้น	การเข้าถึงข้อมูล	และความถูกต้องในการเช่ือมโยงหน้าเว็บเพจ	 
ส่วนความต้องการทีร่องลงมา	คือ	การรกัษาความปลอดภยัและการก�าหนดสทิธ์การใช้งาน	การเพ่ิม	
ลบ	แก้ไข	ข้อมูลใช้งานได้ง่าย	และความถูกต้องในการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน

แผนภูมิท่ี	 ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกระบวนการท�างานของระบบการขายสินค้าออนไลน์
(การน�าเข้าข้อมูล)

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านการน�าข้อมูลเข้าในระดับมากท่ีสุด คือ รองรับการ
น�าเข้าข้อมูลที่มีความหลากหลาย ใช้งานสะดวก	และไม่ซับซ้อน	ส่วนความต้องการท่ีรองลงมา	คือ	เมนูที่ง่าย
ต่อการใช้งานมีความเหมาะสม	 และการเลือกใช้เคร่ืองมือส�าหรับรับข้อมูลเข้า 

 

 
 

แผนภูมิท่ี	8 ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกระบวนการท�างานของระบบการขายสินค้าออนไลน์  

(การประมวลผลข้อมูล) 

จากแผนภูมิท่ี	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านการประมวลผลข้อมูลในระดับมากท่ีสุด คือ	ความ
รวดเร็วในการสืบค้น	การเข้าถึงข้อมูล และความถูกต้องในการเช่ือมโยงหน้าเว็บเพจ	ส่วนความต้องการท่ี

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

เมนูง่ายต่อการใช้งาน

รองรับความหลากหลายของข้อมูล

ความเหมาะสมของเมนูใช้งาน

เครื่องมือส�าหรับรับข้อมูลเข้ามีความเหมาะสม

ใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน

ค่าเฉล่ีย

4.29, มาก 

4.57, มากที่สุด 

4.34, มาก 

4.53, มากที่สุด 

4.25, มาก 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

เพ่ิม	ลบ	แก้ไข	ข้อมูลใช้งานได้ง่าย 

ความรวดเร็วในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล 

การรักษาความปลอดภัยและการก�าหนดสิทธ์การใช้งาน 

ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ 

ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน 

ค่าเฉล่ีย 

แผนภมูทิี่	8	ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกระบวนการท�างานของระบบการขายสินค้าออนไลน์	(การประมวลผลข้อมูล)

รองลงมา	คือ การรักษาความปลอดภัยและการก�าหนดสิทธ์การใช้งาน การเพิม่	ลบ	แก้ไข	ข้อมูลใช้งานได้ง่าย
และความถูกต้องในการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี	9 ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกระบวนการท�างานของระบบการขายสินค้าออนไลน์  

(การแสดงผลข้อมูล) 

จากแผนภูมิที่	 พบว่าผู้ใช้มีความต้องการด้านการแสดงผลข้อมูลในระดับมากที่สุด คือ รองรับการ
เปิดใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน	รองรับการใช้งานทุกเว็บบราวเซอร์ และมีความเร็วในการแสดงผล	ส่วนความ
ต้องการท่ีรองลงมา	 คือ	ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ

อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบของเว็บไซตพ์าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 ดาว ควรมีการจัดวางข้อมูล

เรียบง่าย	ไม่ซับซ้อน	จัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่	ข้อมูลทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	เนื้อหามีความถูกต้องเช่ือถือได้	
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย การเลือกใช้ชนิดและขนาดของตัวอักษรควรอ่านง่ายและ
ถูกต้องตามหลักภาษา	มีความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส�าคัญ การใช้สีเหมาะสมและชัดเจน	การ
ใช้ภาพประกอบให้มีความสมดุลสอดคล้องกับเนื้อหา และจ�านวนภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหา การจัดวาง
สัดส่วนภายในหน้าเว็บเพจสมดุลและกลมกลืนกันมีความสม่�าเสมอตลอดท้ังเว็บไซต์เป็นเอกลักษณ์ เรียบง่าย
และมีระบบน�าทางท่ีเข้าใจง่าย ในส่วนเนื้อหาของเว็บไซตพ์าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 ดาว
ควรประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น โลโก้ หรือ	ช่ือร้าน	ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหรือองค์กร	ประวัติความเป็นมา	
ข้อมูลเชิงวิชาการ	สินค้าท่ีได้รับรางวัล งานวิจัยท่ีสนับสนุน	รายละเอียดของวัตถุดิบ	จุดเด่นของสินค้า	ข่าว

4.55, มากที่สุด 

4.59, มากที่สุด 

4.31, มาก 

4.53, มากที่สุด 

4.27, มาก 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

รองรับการใช้งานทุกเว็บบราวเซอร ์

รองรับการเปิดใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 

ความเร็วในการแสดงผล 

แสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ 

ค่าเฉล่ีย 

แผนภมูทิี่	9	ความต้องการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกระบวนการท�างานของระบบการขายสินค้าออนไลน์	(การแสดงผลข้อมูล)

	 จากแผนภูมิที่	 9	พบว่า	ผู้ใช้มีความต้องการด้านการแสดงผลข้อมูลในระดับมากที่สุด	 
คือ	รองรับการเปิดใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน	รองรับการใช้งานทุกเว็บบราวเซอร์	และมีความเร็วใน 

การแสดงผล	ส่วนความต้องการที่รองลงมา	คือ	ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล	และแสดงผล
ได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ
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	 	 อภปิรายผลการวจิยั
	 	 รูปแบบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	 3-5	 ดาว	 ควรม ี

การจดัวางข้อมลูเรยีบง่าย	ไม่ซบัซ้อน	จดัเรยีงข้อมลูเป็นหมวดหมู	่ข้อมลูทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั	เน้ือหา 

มีความถูกต้องเชื่อถือได้	สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย	การเลือกใช้ชนิดและ
ขนาดของตัวอักษรควรอ่านง่ายและถูกต้องตามหลักภาษา	มีความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่
เน้นความส�าคัญ	การใช้สีเหมาะสมและชัดเจน	การใช้ภาพประกอบให้มีความสมดุลสอดคล้องกับ
เนื้อหา	และจ�านวนภาพมีความเหมาะสมกับเน้ือหา	การจัดวางสัดส่วนภายในหน้าเว็บเพจสมดุล 

และกลมกลืนกันมีความสม�่าเสมอตลอดท้ังเว็บไซต์เป็นเอกลักษณ์	 เรียบง่ายและมีระบบน�า 

ทางที่เข้าใจง่าย	 ในส่วนเน้ือหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 OTOP	3-5	ดาว	
ควรประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน	 เช่น	 โลโก้	หรือ	ชื่อร้าน	ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กร	ประวัติ
ความเป็นมา	ข้อมูลเชิงวิชาการ	สินค้าที่ได้รับรางวัล	งานวิจัยที่สนับสนุน	รายละเอียดของวัตถุดิบ	
จุดเด่นของสินค้า	ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม	เอกสารดาวน์โหลด	การเช่ือมโยงสังคมออนไลน์	
ข้อมูลข่าวสารเว็บบอร์ด	แผนที่การเดินทาง	สถานที่ติดต่อ	 เป็นต้น	 ระบบการขายสินค้าภายใน
เว็บไซต์	ควรประกอบด้วย	ระบบแคตตาล็อกออนไลน์	 ระบบตระกร้าสินค้า	ระบบจัดการหมวดหมู่ 

สินค้า	 ระบบจัดการข้อมูลหลัก	อาทิเช่น	ข้อมูลผู้ดูแลระบบ	ข้อมูลสิทธิการใช้งาน	ข้อมูลวิธีการ 

ช�าเงิน	 วิธีการจัดส่ง	 วิธีการสั่งซ้ือ	และข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์	และเรียกดูรายงานต่างๆ	 เป็นต้น	 
มีระบบการลงทะเบียนสมาชิก	 ระบบค้นหาข้อมูลสินค้า	 ระบบแสดงผลข้อมูลสินค้าขายดี	สินค้า 

ลดราคา	และสนิค้าใหม่	ข้อมูลการส่งสนิค้า	ข้อมูลการช�าระเงิน	รายงานข้อมลูสนิค้า	รายงานการสัง่ 

ซื้อสินค้า	 ระบบบริหารข่าวสาร	 ในด้านกระบวนการน�าข้อมูลมีความเหมาะสม	 มีเมนูที่ง่ายต่อ 

การใช้งาน	รองรบัความหลากหลายของข้อมูล	การใช้งานสะดวกและไม่ซบัซ้อน	การประมวลผลข้อมูล 

มีความรวดเร็วในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล	 มีความปลอดภัยในการใช้งาน	 และการเชื่อมโยง 

หน้าเว็บเพจและเว็บไซต์อ่ืนถูกต้อง	สามารถแสดงผลข้อมูลเว็บเพจได้ทุกเว็บบราวเซอร์	และรองรับ
การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือหลากหลายอุปกรณ์	 รวมไปถึงข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน 

การแสดงผลข้อมลูรวดเรว็และได้ทุกความละเอียดหน้าจอ	ซึง่สอดคล้องกบัธชักร	วงษ์ค�าชยั	(2558)	
ธัชกร	วงษ์ค�าชัย	และฐัศแก้ว	ศรีสด	(2555	:	อภิปรายผล)	ประเวศน์	วงษ์ค�าชัย	และแอนนา	พายุพัด	
(2551	:	อภิปรายผล)	ชูศรี	เดชใด	(2548	:	บทคัดย่อ)	และอภิญญา	สงเคราะห์สุข	(2549	:	บทคัดย่อ)	
ทีศึ่กษารปูแบบ	เนือ้หา	การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์	พบว่า	การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจบัุน
ควรให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันและใช้ได้กับความละเอียด
ของจอภาพทุกขนาด	 ต้ังแต่เดสก์ท็อป	โทรศัพท์เคลื่อนที่	และเครื่องอ่านพิกัด	รูปแบบเว็บไซต์ควร 

มีความทันสมัย	ชัดเจน	และสมบูรณ์ถูกต้องความเป็นจริง	มีภาพประกอบ	และภาพเคลื่อนไหว 

ที่ดึงดูดความสนใจ	มีรูปแบบ	สีสันสวยงาม	ทันสมัย	และเข้าใจง่าย	มีการจัดวางหน้าเว็บเพจและ 
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หมวดหมู่เน้ือหาอย่างเป็นระบบ	มีเมนูให้เลือกใช้งานและเข้าใจง่าย	 อีกทั้งควรเปล่ียนแปลงให้ทัน 

กับเหตุการณ์ปัจจุบัน	 ตัวอักษรมีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ	 และสะดวกต่อการใช้งาน	 
การเชือ่มโยงข้อมลูมคีวามถกูต้อง	และเข้าถงึข้อมลูได้รวดเรว็	เนือ้หาชดัเจน	ครบถ้วน	เข้าใจง่ายและ 

มีความน่าสนใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์	 ปริมาณข้อมูลที่น�าเสนอในแต่ละหน้าจอ 

มคีวามเหมาะสม		มกีารแสดงข้อมูลสนิค้า	รายละเอียดสนิค้า	ข้อมลูข่าวประชาสมัพนัธ์	การลงทะเบียน 

เป็นสมาชิก	การจัดการข้อมูลสินค้า	การค�านวณราคาสินค้าทั้งหมดและค่าจัดส่งจากการสั่งซื้อ	 
การตรวจสอบการรับใบสั่งซื้อจากผู้สั่งซ้ือ	การตรวจสอบสถานะของสินค้า	การตรวจสอบสินค้า 

ในรถเข็น	ข้อมลูมคีวามถกูต้อง	ข้อความท่ีแสดงบนจอภาพมคีวามชัดเจน	และมกีารก�าหนดรหสัผ่าน
ส�าหรบัผูด้แูละระบบเพือ่ความปลอดภยัในการใช้งาน	ซ่ึงสอดคล้องกับธชักร	วงษ์ค�าชัย	และฐัศแก้ว	 
ศรีสด	(2557	:	อภิปรายผล)	ที่ก�าหนดให้ผู้ดูแลระบบท�าหน้าที่ก�าหนดข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับการใช้ 

งานระบบเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน	 และสอดคล้องกับแอนนา	 พายุพัด,	 ฐัศแก้ว	ศรีสด	 
และธัชกร	วงษ์ค�าชัย	(2559	:	อภิปรายผล)	กิตติเดช	ปัจจุสมัย	(2547	:	บทคัดย่อ)	ท่ีพบว่าเว็บไซต์
ขายสินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย	ระบบจัดการข้อมูลหลัก	แค็ตตาล็อกสินค้า		 
ตระกร้าสนิค้า	จดัส่งสนิค้า	บรหิารข่าวสาร	ลงทะเบียนสมาชกิ	และเว็บบอร์ด	รวมไปถงึสามารถเลอืก
ดูสินค้าตามหมวดหมู่	และมีมุมสินค้าแนะน�าเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ซ้ือ	

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั
	 จากผลวิจัยการหารูปแบบและเน้ือหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับธุรกิจ	
OTOP	3-5	ดาว	 เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัย	และน�าไปประยุกต์ใช้	ควรมีการศึกษา
ข้อมูลต่างๆ	ให้สอดคล้องกับบริบทของแหล่งสินค้าและความเป็นไปได้ในการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งาน	รวมไปถึงการให้ความรู้แก่เจ้าของหรือกลุ่มที่ผลิตสินค้า	OTOP	ให้เข้าใจ
และเห็นความส�าคัญของการน�าเว็บไซต์พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์	และเทคโนโลยีสารสนเทศน�าเข้ามา
ช่วยในการประชาสัมพันธ์และขายสินค้า



Anna Payupat91
Dhonburi Rajabhat University Journal

Volume 12, Issue 1, January - June 2018

บรรณานุกรม
กิตติเดช	ปัจจุสมัย.	 (2547).	 เว็บขายสินค้าหน่ึงต�าบล	 หน่ึงผลิตภัณฑ์.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 
	 ส�านักวิจัยและบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ชูศรี	เดชใด.	(2548).	ระบบสารสนเทศโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์.	สารนิพนธ์ปริญญา 

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า.
ธชักร	วงษ์ค�าชยั.	(2558).	ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์	(ทฤษฎีและปฏบิตั	ิพร้อมกรณีศกึษา).			
	 กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธชักร	วงษ์ค�าชยั	และฐศัแก้ว	ศรสีด.	(2555).	การออกแบบและพฒันาระบบที่ปรึกษาแบบหลาย	
	 ช่องทาง.	กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
 .	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์	
	 ธุรกิจ	 ส�าหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.	 
	 กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ประเวศน์	วงษ์ค�าชัย	และแอนนา	พายุพัด	(2551).	การวเิคราะห์รูปแบบและเนือ้หาบนเวบ็ไซต์	
	 ของสถาบนัอุดมศกึษา	เพื่อใช้ประกอบการประเมนิผลการประกันคุณภาพการศกึษา		
	 กรณีศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏั.	กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน).	(2559).	เศรษฐกจิดจิทิลั	(Digital	 
	 Economy)	ค้นเมื่อ	 วันท่ี	13	มิถุนายน,	จาก	https://www.etda.or.th/all-in-category/ 
	 pr-news.html.
อภิญญา	สงเคราะห์สุข.	 (2549).	 รูปแบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ.  
	 วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต	 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร	์ 
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
แอนนา	 พายุพัด,	 ฐัศแก้ว	 ศรีสด	 และธัชกร	 วงษ์ค�าชัย.	 (2559).	 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

	 เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ	 OTOP	 3-5	 ดาว.	 วารสารวิชาการ	
	 มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี.	10	(1)	:	47-57	


