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บทคัดย่อ  

การพัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: www.okbatik.com มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจการอกแบบเว็บไซต์ okbatik.com โดยพัฒนาจากความต้องการของกลุ่ม OTOP ตําบลกะลุ
วอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือใช้ในการจัดทําเว็บไซต์จําหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นการเพ่ิม
ช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง การใช้งานประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 2. กลุ่มผู้จําหน่ายผ้าบาติก ผลการประเมินจากผู้ใช้ จํานวน 45 คน พบว่า ผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจด้านการใช้งานต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
ค าส าคัญ: ต้นแบบ  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
Abstract  

Development of Electronic Commerce Prototype, Case Study : www.okbatik.com 
The objective 1. To study the electronic commerce and 2. To Development of Electronic 
Commerce Prototype. 3. To study satisfied the designer's website okbatik.com. The 
development of the requirement of OTOP group  Kaluwoneua district of Narathiwat. In 
order to prepare the site to increase online sales distribution channels to consumers 
another channel. Operating two groups: 1. The user group, 2. The group sells batik. 
Preliminary results from the use of 45 people found that users are satisfied to use 
prototype system of electronic commerce as a whole was good. 
Keywords: Prototype, Electronic Commerce 
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บทน า 
  ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ในยุคสังคมสารสนเทศอย่างรวดเร็ว มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการก้าวหน้าในด้านของระบบสารสนเทศ
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันในด้านต่าง ๆ เช่นการซื้อ
ขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จากรายงานของสํานักสถิติแห่งชาติ (2558) พบว่า ผู้ที่เคยจองหรือ
ซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต ระบุว่า เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการประเภทเครื่องแต่งกาย/
เครื่องประดับ มากที่สุดร้อยละ 58.6 รองลงมาเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพ ร้อยละ 18.3 และการจองตั๋ว
ออนไลน์ร้อยละ 10.9 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 สถิติของผู้ซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต ปี 2558  
ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 ผ้าบาติกเป็นสินค้าพ้ืนบ้านที่มีการผลิตในหลายจังหวัดทางภาคใต้ เช่น สตูล ยะลา ปัตตานี 
สงขลา และนราธิวาส กลุ่มแม่บ้านตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดทําผ้า
บาติกเป็นสินค้าพ้ืนบ้านและเข้าร่วมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการพัฒนาต่อยอดสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจใน
ชุมชน ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่มีลักษณะเป็นผ้าคลุมธรรมดาให้กลายมาเป็นชุดเสื้อผ้า เพ่ือเป็น
เอกลักษณ์ของตําบล และเพ่ือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก แต่ยังมี
ปัญหาสําคัญในด้านการตลาด คือ มีช่องทางการจําหน่ายเพียงช่องทางเดียวทําให้ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จึง
เกิดแนวคิดในการขยายตลาดโดยการทําเว็บไซต์เพ่ือขายเป็นสินค้าออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย
และความรวดเร็วให้แก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ไกลได้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น   
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 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ใช้และ
ผู้ดูแลระบบได้ทดลองใช้ หากพบปัญหาและมีข้อเสนอแนะจะได้นํามาปรับปรุงต้นแบบให้เหมาะสมเพ่ือ
นําไปใช้งานจริงต่อไป โดยนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าไปสู่
ผู้บริโภค  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : www.okbatik.com 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา :  

www.okbatik.com 
 
แนวคิด ทฤษฎี  

       พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุลและทวีศักดิ ์กาญจนสุวรรณ (2547) กล่าวว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Commerce) เป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจแบบ E-Business โดยคําจํากัดความของคําว่า 
อีคอมเมิร์ซมีความหมายค่อนข้างกว้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและคุณลักษณะเฉพาะตัว 
เช่น  

สกนธ์ แซ่ฉิน (2552) ได้กล่าว่า อีคอมเมิร์ซ หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างกันนั้น สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้
บรรลุผลของการนําเสนอสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล องค์กรหรือระหว่างตัวบุคคลกับองค์กร 

 อีคอมเมิร์ซ หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและหรือภายนอกองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้บรรลุผลในการดําเนินธุรกิจจากคําจํากัด
ความของคําว่า อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) จะเห็นว่ามีความหมาย ที่หลากหลาย ดังเหตุผลที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ซึ่งพอจะสรุปความหมายของอีคอมเมิร์ซได้ว่าอีคอมเมิร์ซ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อกลาง
สําหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตัวบุคคล องค์กรหรือตัวบุคคลกับองค์กร 
ทั้งนี้เพ่ือช่วยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร 
  E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และ
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมไปถึ ง
การขยายโอกาสทางการค้าและการบริการและยังสามารถรวมไปถึงการแข่งขันทางด้านการตลาด ทั้งนี้
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทีมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้ (สิทธิศักดิ์  บุญมาก, 2551)  

1. ระบบลูกค้าสัมพันธ์ เช่นใช้ในการแสดงสินค้าและบริการ 
2. การติดต่อกับแหล่งวัตถุดิบ เช่นการค้นหาวัตถุดิบ  
3. การติดต่อหน่วยงานต่างๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
4. ลดขั้นตอนการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร 
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ประเภทของอีคอมเมิร์ซ (Classification of E-Commerce) 
 

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
 1) การค้าระหว่างองค์กรธุรกิจ  (Business-to-Business - B2B) การค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการกับลูกค้าโดยตรง (Business-to-Consumer - B2C)  การค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค  
(Customer-to-Customer - C2C) และการค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ  (Customer-to-
Business - C2B) 
 2)  กลุ่มธุรกิจที่ไม่ค้ากําไร  ได้แก่  การทําธุรกรรมของผู้ประกอบการและพนักงานภายใน
องค์กร การทําธุรกรรมระหว่างองค์กรกับพนักงาน (Business-to-Employee - B2E) การทําธุรกรรม
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (Government-to-Citizen - G2C) การทําธุรกรรมระหว่างพนักงานกับผู้
ร่วมธุรกิจ (Collaborative Commerce - C-Commerce) การทําธุรกรรมโดยอาศัยอีคอมเมิร์ซ  
(Exchange-to-Exchange - E2E) (กิตติ ภักดีวัฒนกุล และ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2547)  

เว็บไซต์ 
 กิดานันท์  มลิทอง (2542) กล่าวว่า เว็บไซต์ หมายถึง สื่อประสม การเชื่อมต่อและนําเสนอ

ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งความบันเทิงต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  โดย
ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เว็บไซต์เติบโตอย่างรวดเร็ว ก็คือ ความง่ายในการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
ซึ่งคนที่ดูแลเนื้อหาของเว็บเองก็คอยจะนําเสนอบริการ  ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นด้วยในความเป็นจริงแล้ว
องค์ประกอบที่สลับซับซ้อนของเว็บไซต์อยู่ที่ความเป็น พลวัต  และความสามารถในการรวมตัวกับ
คุณสมบัติของสื่ออ่ืน หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งอ่ืน ๆ ได้โดยในแต่ละเดือนที่ผ่านไปได้นํามาซึ่งเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาและขยายขอบข่ายของเว็บไซต์ และ ประสบการณ์ที่ผู้รับสารจะได้รับผ่านเว็บไซต์ 
และในปัจจุบันได้มีการนําเว็บไซต์มาใช้เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย 

วันชัย  แซ่เตีย และสิทธิชัย ประสานวงศ์ (2542 ) กล่าวว่า เว็บไซต์ เป็นเครื่องที่ใช้ ในการ
จัดเก็บเว็บเพจแต่ละองค์กรที่จะนําเสนอข้อมูลของตนในรูปของเว็บมักจะมีเว็บไซต์เป็นของ ตนเอง และ
มักใช้ชื่อองค์กรเป็นชื่อเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถจดจําได้ง่าย 

ฮาฟีซานต์  สมาแอ (2555) ได้ให้ความหมายคําว่า “เว็บไซต์” ไว้ว่าคือแหล่งที่รวบรวม 
หน้าเว็บจํานวนมากมายหลายหน้าในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน แต่สิ่งหนึ่งในการเสนอ เรื่องราวที่อยู่
บนเว็บไซต์ที่แตกต่างไปจากโปรแกรมโทรทัศน์ เนื้อหานิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ คือ การทํางานบนเว็บไม่
มีสิ้นสุดลง  

โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์จะประกอบด้วยเว็บเพจ (Web page) หรือหน้าเว็บที่เปรียบเสมือน 
หน้าหนังสือที่ประกอบด้วยข้อความและภาพจํานวนหลายหน้า  และจะมีหน้าโฮมเพจ (Home page) 
หรือหน้านําเข้า หรือเรียกอีกอย่างว่า “หน้าต้อนรับ” ซึ่งจะมีปรากฏเป็นหน้าแรกเมื่อเปิด เว็บไซต์ขึ้นมา 
หน้าโฮมเพจจึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าสารบัญเพื่อบอกกล่าวหัวข้อเรื่องราวเกี่ยวกับ เว็บไซต์นั้น 

หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
ดวงพร เกี่ยงคํา (2552) กล่าวว่าหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์ที่มี

คุณภาพมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งจะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนที่จะถึงขั้นลงมือ
ทําจริง ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คืออะไร ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ทีมงานมีใครบ้างและคน
เชี่ยวชาญในเรื่องใด เนื้อหาหรือข้อมูลจะมาจากที่ไหน เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะนํามาใช้ รูปแบบของเว็บ
เพจควรเป็นอย่างไร 
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ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 
ดวงพร เกี่ยงคํา (2552) กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ 

เพ่ือให้เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ดังนี้ 
   1)  กําหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) ในการพัฒนา
เว็บไซต์เราควรกําหนดเป้าหมาย และว่างแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การทํางานในขั้นต่อๆ ไปมีแนวทางที่ขัด
เจน เรื่องหลักๆ ที่เราควรทําในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 

 (1) กําหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้  ต้องการ
นําเสนอหรือต้องการให้เกิดผลอะไร เช่น เป็นเว็บไซต์สําหรับให้ข้อมูลหรือขายสินค้าซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะ
เป็นตัวกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่ตามมา เช่นโครงสร้างของเว็บไซต์ รวมทั้งลักษณะหน้าตา และสีสันของ
เว็บเพจ ในกรณีที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กร วัตถุประสงค์นี้ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจ
ขององคก์รด้วย 

 (2) กําหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของเราคือใครและออกแบบ 
เว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี 
กราฟิก เทคโนโลยีที่นํามาสนับสนุน และอ่ืนๆ 

 (3) เตรียมแหล่งข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระสําคัญท่ีแท้จริงของเว็บไซต์ เราต้องรู้
ว่าข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บของบริษัท ใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ
ถ้าเป็นเว็บข่าวสาร ข่าวนั้นจะมาจากแหล่งใด มีลิขสิทธิ์หรือไม่ 

 (4) เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลายๆ ด้าน เช่น 
ในการเตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็น
เว็บไซต์ขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้บุคลากรเป็นจํานวนมาก แต่สําหรับเว็บไซต์เล็กๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียว 
เราก็จะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ เพ่ือเตรียมพร้อมเอาไว้ 

 (5) เตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่จําเป็น เช่นโปรแกรมสําหรับสร้างเว็บไซต์โปรแกรม
สําหรับสร้างกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้อ่ืนๆ ที่ต้องใช้การจดทะเบียนโดเมน
เนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ ( Web Hosting ) และเลือกแผนบริการทีเหมาะสม 

 2) วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล (Analysis and information Architecture)  
ขั้นตอนนี้จะเป็นการนําข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นหาวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 
คุณลักษณะ ข้อจํากัดของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ นํามาและประเมิน วิเคราะห์ 
และจัดระบบ เพ่ือให้ได้โครงสร้างข้อมูล และข้อกําหนด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบสําหรับการออกแบบและ
ดําเนินการในขั้นต่อๆไปผลที่ได้รับจากข้ันตอนนี้ควรประกอบไปด้วย 

 (1) แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Structure) สารบัญ (Table of Content) 
ลําดับการนําเสนอ (Storyboard) หรือผังงาน (Flowchart) 

 (2) ระบบนําทางหรือเนวิเกชั่น (Navigation) ซึ่งผู้ชมจะใช้สําหรับเปิดเข้าไปยังส่วน
ต่างๆ ของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น โครงสร้างและรูปแบบของเมนูองค์ประกอบต่างๆ ที่จะนํามาใช้ในเว็บเพจ
มีอะไรบ้าง เช่น รูปภาพและภาพกราฟิกเสียง วิดีโอ มัลติมีเดีย แบบฟอร์ม ฯลฯ อะไรบ้างที่บราวเซอร์ของ
ผู้ชมสนับสนุนและอะไรบ้างที่ต้องอาศัยโปรแกรมเสริม 

 (3) ข้อกําหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ 
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 (4) ข้อกําหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือเว็บแอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูลทีใช้
ในเว็บไซต์ 

 (5) คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงข้อจํากัด และบริการเสริมต่างๆ ที่มีให้ 
                      3) ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล  (Page Design and Content Editing) เป็น
ขั้นตอนการออกแบบเค้าโครงหน้าตา และลักษณะด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์
ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่เราต้องการ ดังนั้นผู้ที่ทําหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถทางด้านศิลปะ
พอสมควร โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Macromedia 
Fireworks ซึ่งผลที่ได้จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่างๆ ที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ ภาพพ้ืนหลัง ปุ่มเมนู 
ไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์ และแบรนเนอร์โฆษณาการออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการกําหนดสีสันและ
รูปแบบของส่วนประกอบต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาพกราฟิก เช่น ฟอนต์ ขนาด และสีข้อความ สีพ้ืนบริเวณที่ว่าง สี
และลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น นอกจากนี้องค์ประกอบเสริมอ่ืนๆ ของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไว้ด้วย 
เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และโปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชม หรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่างๆ 

4) ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing) เป็นขั้นตอนที่เว็บ 
เพจจะถูกสร้างข้ึนมาจริงทีละหน้าๆ โดยอาศัยเค้าโครง และองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบไว้ เนื้อหา
ต่างๆ จะถูกนํามาใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์และระบบนําทางถูกสร้าง องค์ประกอบเสริมต่างๆ ถูกวางเข้าที่
อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงเราอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้ว บางอย่างไม่เหมาะสม หรือ
ควรได้รับการปรับแต่ง ก็สามารถทําได้ โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรมสําหรับสร้างเว็บไซต์ เช่น 
Macromedia Dreamweaver, AdoeGoLive, Microsoft FrontPage และ Web Expression ที่จะมา
แทน FrontPage 

5) เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and promotion) โดยทั่วไปการนํา
เว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตจะทําด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ HTML และไฟล์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ขึ้นไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์ หรือบางครั้งเรียกว่า  
“พับลิช” ( Publish ) อาจทําด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เองซึ่งมีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวหรืออาจใช้โปรแกรม
ยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น CuteFTP และ WS_FTP หรือใช้เครื่องมืออ่ืนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้หลังจากนั้น
เว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทดสอบบนคอมพิวเตอร์ 
เช่น การลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการทํางานของโปรแกรมสคริปต์กับฐานข้อมูล ซึ่งอาจทําไม่ได้
บนเครื่อง หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป 

6) ดูแลและปรับปรุงต่อเนื่อง (Maintenance and innovation) เว็บไซต์เผยแพร่
ออกไปแล้วไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดทํางานบ่อยๆ  ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใช้ได้หรือไม่ (เนื่องจากเว็บไซต์นั้นอาจ
ถูกปิด) คอยตอบอีเมล์หรือคําถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นเว็บข่ าวสารก็ต้องปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยตลอดเวลา ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ 

นอกจากนั้นควรตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่เว็บ
เซิร์ฟเวอร์มักมีให้ เช่น จํานวนผู้ชม สถิติว่าเว็บเพจใดมีผู้ชมมากหรือเป็นที่นิยม ผู้ชมมี การเปลี่ยน
คุณสมบัติ (เช่น ความละเอียดของจอภาพและรุ่นของบราวเซอร์) ไปหรือไม่ หรือมาสู่เว็บไซต์จากทิศทาง
ใดมากที่สุด (เช่น จากเว็บไซต์อ่ืนที่ลิงค์มาหาเรา) หลังจากที่เว็บไซต์ได้รับการเผยแพร่ไประยะหนึ่ง ควร
ปรับปรุงเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลง มีความสดใหม่ ทันสมัย โดยอาจนําข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้
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มาพิจารณาประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทําได้ทั้งในส่วนของเนื้อหา โครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบ
หน้าตา และการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริม 

ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) กล่าวว่าชื่อเว็บไซต์ (www.yourdomain.com) ที่ท่านสามารถ
เป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ํากับคนอ่ืน เพ่ือการเรียกหาเว็บไซต์ที่ต้องการ "ชื่อเว็บไซต์" คือ สิ่งแรกที่แสดง 
หรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก สามารถมีได้ชื่อเดียวในโลกเท่านั้น เช่น 
www.gict.co.th เมื่อผู้ใช้กรอกชื่อลงไปในช่อง Address ของ Internet Explorer ก็จะส่งชื่อไปร้องถาม
จากเครื่องแปลชื่อ โดเมน (Domain Name Server) และได้รับกลับมาเป็นไอพีแอดเดรส (Internet 
Protocol) แล้วส่งคําร้องไปให้กับเครื่องปลายทางตามไอพีแอดเดรส และได้ข้อมูลกลับมาตามรูปแบบที่
ร้องขอไป 

Domain Name System (DNS) จึงหมายถึงระบบจัดการแปลงชื่อไปเป็นหมายเลข IP 
โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแบบลําดับชั้น กลไกหลักของระบบ DNS ทําหน้าที่แปลงชื่อและหมายเลข IP 
Address หรือทํากลับกันได้ โดยระบบ DNS จะมีการกําหนด Name Space ที่มีกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน มี
การเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย และทํางานในลักษณะไคลแอนด์ / เซิร์ฟเวอร์ (Client / 
Server) โดยมี DNS Server ทําหน้าที่ให้บริการค้นชื่อและแปลงข้อมูลให้ตามที่เครื่องลูกข่าย (DNS 
Client) ร้องขอมา การทํางานแบบไคลแอนด์ / เซิร์ฟเวอร์ (Client / Server) นี้ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ทําหน้าที่เป็น DNS สามารถเป็นได้ท้ังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และไคลแอนด์ของ DNS ในเครื่องเดียวกัน 

โปรแกรม LnwShop  
LnwShop คือ ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์สําเร็จรูป) ซึ่งเจ้าของร้านที่ต้องการ

เปิดร้านค้า เพียง สมัครสมาชิกและเข้าสู่ขั้นตอน เปิดร้านค้าฟร ีเท่านั้นก็สามารถมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
ที่เป็นของตนเองได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

LnwShop พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Framework) เพ่ือรองรับการ
ทํางานบนโลกออนไลน์ในทุกด้าน ทั้งชุดคําสั่งของโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด รองรับการทํา SEO และ
เป็นมิตรกับผู้ให้บริการค้นหาอย่าง Google พร้อมเทคโนโลยีอีกมากมายเพ่ือสนับสนุนให้ร้านค้าของคุณ
ติดอันดับการค้น และ LnwShop ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจํากัด นั่นคือ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็
อป จํากัด (LnwShop Co.,Ltd.) โดยเป็นหนึ่งในเครือของ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จํากัด (Lnw 
Co.,Ltd.) หรือที่เรียกว่า บริษัทเทพ  

การประเมินเว็บไซต์ 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549) กล่าวว่าการประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจ และ

หรือค่านิยมและข้อจํากัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลที่วัด
ได้กับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

การวัดผลเป็นการประเมินถึงศักยภาพของเว็บไซต์ โดยการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังจาก
การนําเครื่องมือทางการตลาดมาใช้แล้ว ว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีได้คาดหวังหรือไม่ เว็บไซต์ทีธุรกิจได้
จัดทําขึ้น มีผลตอบรับกลับมาเป็นเช่นไร กลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า ตรงกลุ่มกับทีเราได้ทําการ
ประเมินไว้หรือไม ่

วิธีการวัดผลและนับ 
วิธีการวัดผลควรจะใช้หลายๆ วิธีประกอบกันเพ่ือชี้วัดความสําเร็จภายหลัง เมื่อเราได้เลือก

เครื่องมือต่างๆ จึงทําการวัดผล โดยเก็บข้อมูลเป็นสถิติข้อมูลในด้านต่างๆ โดยอาจเก็บข้อมูลเป็นรายวัน
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รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามแต่ความสําคัญของข้อมูลแล้วจึงนําไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือทราบถึง
ความสําเร็จจากการทําเว็บไซต์     

 
ตารางท่ี 1   ตัวอย่างวัตถุประสงค์และวิธีการวัดผล              
                                          

วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการวัดผล (Measurement) 

การรับรู้ ( Awareness) จํานวนการเห็นป้ายโฆษณา และทําการคลิก 
จํานวน SMS ที่ได้ถูกส่งออกไป 

การเข้าใจในสินค้า (Product Understanding) ผลตอบรับจากการทําผลสํารวจ (Survey) หรือ 
จากการจัดกิจกรรม เล่นเกมตอบคําถาม 

การมีส่วนร่วม (Participation or Sale Lead) จํานวนผู้ร่วมเล่นกิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วม 
กรอกแบบสอบถามออนไลน์ 

การเพ่ิมฐานข้อมูล (Build up Database) จํานวนข้อมูล e-mail Address จํานวนข้อมูล 
ลูกค้า 

การขาย (Sales) จํานวนคําสั่งซื้อผ่านออนไลน์ 
การเข้าถึงจิตใจลูกค้า (Understand Consumer 
sight) 

การเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมของลูกค้า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกที่มีส่วนสําคัญ
ในการพัฒนากลุ่มและดําเนินงานกลุ่มผ้าบาติก OTOP ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
และบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังนี้ กลุ่มผู้บริหารกลุ่มผ้าบาติกจํานวน 3 คนและบุคคลทั่วไป 42 คน รวม 45 
คน 

เครื่องมือการวิจัย  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
1. ศึกษาระบบการทําธุรกิจของ OTOP ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
2. ศึกษาเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาโปรแกรมสร้างเว็บเพจ ได้แก่ Photoshop , Lnwshop  
4. วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและ

จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพ่ือออกแบบต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. สร้างและทดลองใช้งานต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
6. จดโดเมนเนมระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7. ประเมินผลและสรุปผลการประเมินการใช้งานต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
8. สรุปผลการดําเนินงานวิจัยและจัดทํารายงาน 
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ผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : www.okbatik.com  สรุปได้ดังนี้ 
1. การกําหนดขอบเขตของผู้ใช้ระบบต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ

ระบบหน้าร้าน (Front-End) และระบบหลังร้าน (Back-End) มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ระบบหน้าร้าน (Front-End) เป็นระบบที่ ลูกค้าหรือผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ สั่งซื้อสินค้าหรือ

ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ภายในร้าน 
1.2 ระบบหลังร้าน (Back-End) เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลต่างๆภายในระบบซึ่งในส่วนนี้

ผู้ดูแลระบบจะเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 หน้าเว็บไซต์ต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.okbatik.com 
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2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 ค่าเฉลี่ย ระดับ 

[ด้านเนื้อหา ] 
1.มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ  

4.13 มาก 

2.การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 3.90 มาก 
3.ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.03 มาก 
4.การจัดลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 4.13 มาก 
5.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทําความเข้าใจ 4.13 มาก 
6.ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 3.96 มาก 
7.เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 4.10 มาก 

[ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ] 
8.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน  

4.10 มาก 

9.หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.03 มาก 

10.สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.00 มาก 
11.สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.10 มาก 
12.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 3.93 มาก 
13.ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 3.96 มาก 
14.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 4.13 มาก 
[ความพึงพอใจโดยภาพรวม] 
15.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์  

4.20 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 มาก 
 
สรุปและอภิปรายผล  

การวิจัยผู้วิจัยได้ติดตั้งต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยได้ทําการทดสอบโปรแกรมระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.okbatik.com ผลลัพธ์ที่ได้คือ โปรแกรมสามารถทํางานได้ตามที่กําหนดไว้ 
สามารถทําการค้นหาสินค้า สั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทางต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างพัฒนาขึ้น และได้
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผู้นํากลุ่มที่ได้ทดลองใช้งานและได้เก็บรวบรวมข้อมูลของการ
ประเมินผลการใช้โปรแกรมจากผู้ที่ได้ทดลองใช้งานจํานวน 45 คน ได้แก่ ผู้นํากลุ่ม 3 คน ผู้ใช้บริการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 42 คน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Prototype) ดังนี้ 
 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก โดยมีหัวข้อคือ 
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ความชัดเจน ถูกต้อง การประชาสัมพันธ์ ปริมาณเนื้อหา การลําดับเนื้อหา การจัดเรียง และข้อมูลกับภาพ
มีความสอดคล้องกัน ส่วนความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก โดย
มีหัวข้อคือ การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและใช้งาน หน้าโฮมเพจมีความทันสมัยและสวยงาม สีสันในการ
ออกแบบ พ้ืนหลังและสีของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร ภาพประกอบ และความถูกต้ องของการ
เชื่อมโยง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี บุญอ่อน (2553) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาต้นแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับบริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) ผลการประเมินของผู้ใช้งานพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
การใช้งานเว็บเพจอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก และผลการประเมินความพึงพอใจในส่วนการใช้งาน
โปรแกรมด้านความสวยงามและความง่ายของโปรแกรมใช้งานของผู้ทดลองใช้งานโปรแกรม พบว่าผู้ใช้มี
ความพอใจในระดับปานกลางถึงดีมาก  
 ข้อเสนอแนะของการพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

1. ควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในด้านการชําระเงินแบบอัตโนมัติ หรือผ่านบัตรเครดิต เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกของลูกค้าในการชําระเงินให้มากขึ้น ทําให้เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบขึ้น 

2. ควรเพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายสู่ลูกค้าชาวต่างชาติและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

3. ควรคํานึงถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ในการ
สร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและกําหนดสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก 
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