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บทคัดย่อ
การพัฒ นาเว็บ ไซต์ ส าหรั บ อุ ป กรณ์ เ ลี้ ยงสั ต ว์
ออนไลน์ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การศึ ก ษาและออกแบบ
ระบบการขายสิ นค้า ประเภทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ออนไลน์
ด้วยโปรแกรม WordPress ที่เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มี
ไว้เพื่อสร้างและจัดการเนื้ อหาบนอินเตอร์ เน็ต (Contents
Management System หรื อ CMS) มี Plugin หลักชื่ อ
WooCommerce เป็ นระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกใน
การซื้ อขาย มี ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง านที่ ง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น
สามารถทาการซื้อขายได้ตลอดเวลาแบบ 24/7
โดยระบบมี การแบ่ งประเภทอุปกรณ์ เลี้ ยงสัต ว์
ดัง นี้ อาหาร,ยาและวิ ต ามิ น ,เบาะ/ที่ น อน,ของเล่ น ,
อุปกรณ์ ดูแลให้อาหารและเบ็ดเตล็ด ลูกค้าสามารถทา
การสัง่ ซื้อสิ นค้าได้ท้ งั ที่เป็ นสมาชิกและไม่เป็ นสมาชิก มี
การเก็บข้อมูลทางด้านสถิติท้ งั ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมและสิ นค้า
จากการประเมิ น ผ่ า นลู ก ค้า ผู ้ใ ช้ร ะบบ ท าให้
สามารถทราบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 30 –
39 ปี (37.5%) และลูกค้ามีความชื่นชอบระบบในสัดส่วน
จอมีความเหมาะสมและสวยงาม,ขนาด และคุณภาพของ
ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว,ขนาด และคุณภาพของงานกราฟฟิ ก
และสิ นค้ามีรายละเอียดที่ครบถ้วน ตามลาดับ

ABSTRACT
Website Development For Pet Shop Online
Shopping Cart. The purpose is to study and design of
products. Types of Animals online with WordPress is a

program intended to create and manage content

on the Internet (Contents Management System
or CMS) has named WooCommerce Plugin is a
system that facilitates trading. A simple function
that can be traded at any time, 24/7.
The system devices are categorized as
animal food, medicines and vitamins, cushion /
mattress, toys, equipment, care, feeding, and
accessories. Clients can order both members and
non-members. Statistical information is collected
both visitors and goods.
Based on the evaluation system through
customer use. Makes it possible to know Most
customers are in the age range 30-39 years
(37.5%) and customers with interests in the
appropriate proportions and beautiful, size. And
the quality of the still image / movie size.And
the quality of the graphics and a description of
the sequence.
1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ทุ กวันนี้ สัตว์เลี้ ย งไม่ว่า จะขนาดเล็กหรื อขนาด
ใหญ่ ล ้ว นแล้ว แต่ ส ร้ า งความสุ ข และความเพลิ ด เพลิ น
ให้แก่ ผูเ้ ลี้ ยง เห็ นได้จากปั จจุ บันจะพบเห็ นได้แทบทุ ก
ครัวเรื อน ซึ่ งสัตว์เหล่านี้ ลว้ นมีความต้องการด้านอาหาร

และอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์
เมื่อเกิดความต้องการที่แตกต่างกันในความต้องการของ
อาหารและอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยง ความยุง่ ยากจึงตกมาอยู่
ที่ผเู ้ ลี้ยงที่จะต้องทาหน้าที่จดั ซื้ ออาหารและอุปกรณ์ตาม
ความต้องการของสัตว์เลี้ยงที่ตนรัก ซึ่ งการจัดซื้ ออาจทา
ให้ผเู ้ ลี้ยงประสบกับปั ญหากับการแย่งสิ นค้า การเดินทาง
อันเนื่องมาจากสถานที่ขายนั้นอยูห่ ่ างไกลจากที่พกั อาศัย
ตลอดจนข้อจากัดของร้านค้าที่ขาย เช่น เวลาในการเปิ ด –
ปิ ด สิ นค้าหมด เป็ นต้น
จากปั ญ หาดัง กล่ า วข้า งต้น ทางผู ้จัด ท าจึ ง ได้
พัฒนาการขายในรู ปแบบที่ เรี ยกว่า Online Marketing
โดยมีการใช้ชื่อหน้าร้านว่า Petshopper เพื่อเป็ นรู ปแบบ
ของระบบร้ านค้าที่ ข ายสิ นค้าเพื่อสัตว์เ ลี้ ยงโดยเฉพาะ
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ โดยสารสนเทศระบบนี้ จะท าหน้ า ที่
รวบรวมข้อมูลสิ นค้า โดยจัดแยกตามประเภทของสัตว์
เลี้ ยง รายการสั่งซื้ อ สถานการณ์ สั่งซื้ อ/การชาระเงิ น มี
การเชื่ อมต่ อ กั บ เว็ บ สั ง คม ออนไลน์ มี ก ารจั ด ท า
โปรโมชั่นตามเทรนด์ต ลาด มี ก ารสื่ อ สารกันระหว่า ง
ลูกค้ากับเจ้าของระบบผ่านกระดานบอร์ ดและอีเมล์ (EMail) มี ก ารค านวณค่ า จัด ส่ งตามจริ ง รวม ตลอดจนมี
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง
จากคุณสมบัติของระบบที่ กล่าวมา สามารถช่วย
ให้ผูเ้ ลี้ยงไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดิ นทาง สะดวกในการ
เลื อกซื้ อและสามารถตรวจสอบราคาสิ นค้าได้ในทันที
ไม่เกิดกรณี การแย่งสิ นค้า ตลอดจนเป็ นการขจัดข้อจากัด
ในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อสร้ างระบบการขายสิ นค้าออนไลน์
ประเภทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ผา่ นโปรแกรม Wordpress
1.2.2 เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ระบบ
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1.3.1 ระบบ Login
- สร้างระบบ Login โดยกาหนด User
และ Password
1.3.2 ประเภทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์

- อาหาร
- ยาและวิตามิน
- เบาะ/ที่นอน
- ของเล่น
- อุปกรณ์ดูแลให้อาหาร
- เบ็ดเตล็ด
1.3.3 ข้อมูลสิ นค้า
- สามารถเข้ า ชมได้ 2 รู ปแบบ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สามารถแก้ไข / เพิ่ม / ลบ / บันทึก
1.3.4 ข้อมูลสมาชิก
- สามารถแก้ไข / เพิ่ม / ลบ / บันทึก
1.3.5 การสัง่ ซื้อ / เข้าเยีย่ มชม
- มี ก ารส่ งอี เ มล์ก ารสั่ง ซื้ อ ไปยัง เจ้า ของ
ระบบและลูกค้า
- สามารถเข้าเยี่ยมชมและสั่งซื้ อสิ นค้าได้
โดยไม่ตอ้ งเป็ นสมาชิก
1.3.6 การชาระเงิน
- มี ก ารค านวณค่ า จัดส่ ง สิ น ค้า จากยอด
ซื้อและน้ าหนักรวมของสิ นค้า
- มีการกาหนดปลายทางของผูร้ ั บสิ นค้า
ทั้งกรณี ในประเทศและต่างประเทศ
- มีช่องทางการชาระที่หลากหลาย
- มีการส่ งอีเมล์การชาระเงิ น กรณี ลูกค้า
แจ้งการชาระเงินผ่านระบบ
1.3.7 ค่าทางสถิติต่างๆ
- แสดงสิ นค้าที่ขายดีรอบเดือน
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ลูกค้า
- สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้อ ย่า งรวดเร็ ว
และครบถ้วน
- ได้รับความสะดวกในเรื่ องการซื้อสิ นค้า
และการเดินทาง
- ช่ วยขจัดปั ญหาในเรื่ องต่างๆที่ มีความ
เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้า
1.4.2 เจ้าของระบบ

- สามารถประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ลูกค้าได้
- ลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
1.4.3 ผูจ้ ดั ทา
- สามารถศึ กษาระบบการขายสิ น ค้า
ออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Wordpress ด้วยตนเองตลอดจน
สามารถนามาประยุกต์ให้เข้ากับความสนใจได้

2. แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบงานที่
เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับร้ านค้ าออนไลน์
ร้ านค้าออนไลน์ถือเป็ นสื่ อ กลางในการ
ซื้อขายสิ นค้าระหว่างผูป้ ระกอบการกับลูกค้าอีกช่องทาง
หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสื่ อ ทางด้า นระบบออนไลน์ กล่ า วคื อ มี
เว็บไซต์ และระบบจัดการซื้ อขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารจากผู ้ป ระกอบการรายนั้น ๆ ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง ในที่น้ ี ร้านค้าออนไลน์จะถูกออกแบบ
ให้เหมือนกับร้านค้าที่แสงดรายละเอียดสิ นค้า ราคา และ
การบริ ก ารทั้ง หมดที่ ร้ า นนั้น ๆมี อ ยู่ เพื่ อ อ านวยความ
สะดวกให้ลูกค้าเข้ามาซื้ อผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ตอ้ งมีการ
เดินทาง เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายที่ทนั สมัย สามารถ
ขายของได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ลงทุนต่า (ภาวุธพงษ์, 2557 : เว็บไซต์)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E Commerce)
E-Commerce หรื อ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ คือ การประยุกต์สื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ใน
ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า ห รื อ เ รี ย ก ว่ า พ ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่นิยมกันมากณ ปั จจุบนั คือ การซื้ อขาย
สิ นค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต การหันมาใช้เว็บสื่ อกลางทาง
การค้ามากยิง่ ขึ้น เป็ นสื่ อกลางในการรวบรวมสิ นค้าและ
ผูซ้ ้ือผูข้ ายไว้ในเว็บไซต์เดียว เพื่ออานวยความสะดวกใน
การติดต่อซื้ อ-ขาย ทาให้การค้นหาข้อมูลเป็ นเรื่ องที่ง่าย
และสามารถจ ากั ด ขอบเขตข้อ มู ล ให้ ต รงตามความ
ต้องการมากยิง่ ขึ้น ตามการจัดกลุ่มสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การ
แหล่งข้อมูลออนไลน์น้ นั ๆ (สุดารัตน์, 2557 : เว็บไซต์)

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับระบบฐานข้ อมูล
ฐานข้อ มู ล (Database) คื อ การจัด เก็ บ
ข้อ มู ล อย่า งเป็ นระบบท าให้ ผู ้ใ ช้ส ามารถใช้ข ้อ มู ล ที่
เกี่ ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่ วมกันได้โดยที่จะไม่เกิ ด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูลและยังสามารถหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งของข้อมูลด้วยอีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้อง
เชื่อถือได้ และเป็ นมาตรฐานเดียวกันโดยจะมีการกาหนด
ระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้ น การออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลต้องคานึ งถึงการควบคุมและการ
จัด การความถู ก ต้อ งตลอดจนประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เรี ยกใช้ขอ้ มูล(โอภาส, 2549)
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับภาษาในการเขียน
PHP ย่อมาจาก Professional Home Page
ซึ่ งเป็ นภาษาจาพวก Script Language คาสัง่ ต่างๆ จะเก็บ
อยูใ่ นไฟล์ที่เรี ยกว่า สคริ ปต์ (Scrip) และเวลาใช้งานต้อง
อาศัยตัวแปรชุดคาสั่ง ซึ่ งทางานโดยการสั่งงานจากเว็บ
เพจ แต่ไปประมวลผลที่ Web Server สาหรับแสดงเว็บ
เพจอย่างหนึ่ ง ที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม Server Side Script และจะ
ทางานในฝั่ ง Server แล้วส่ งการแสดงผลมายัง Browser
ของตัว Client นอกจากนี้ มนั ยังเป็ น Script ที่ Embed บน
HTML อีกด้วย ส่ วนเลขที่ต่อท้ายก็หมายถึงรุ่ น (version)
นั่นเอง และกาลังเป็ นที่ นิยมกันมากในหมู่นักสร้ างเว็บ
ทัว่ โลก ตัวอย่างของภาษาสคริ ปต์ก็ เช่ น Java Script,
Perl, ASP (Active Server Page) เป็ นต้น (ศูนย์ฝึกอบรม
บางปะกง)
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(วัชรพงษ์ ,2546) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒ นาระบบสหกรณ์ ร้ า นค้า ออนไลน์ ร้ า นสหกรณ์
ล าปาง จ ากัด ” ได้น าเสนอแนวทางการพัฒ นาระบบ
สหกรณ์ ร้ า นค้า ซึ่ งท าการจ าหน่ า ยสิ น ค้า อุ ป โภคและ
บริ โภคให้กบั สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป โดยใช้เทคโนโลยี
การพาณิ ชย์อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง จะสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการข อ งสม าชิ กแล ะ ลู ก ค้ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นซึ่งรวมไปถึงการจัดทาระบบตะกร้า
สิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบการแจ้งสถานะของรายการ

สั่ ง ซื้ อ ระบบการช าระค่ า สิ นค้ า ด้ ว ยระบบเงิ น สด
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเรี ยกดูขอ้ มูลสมาชิก
(ภควัฒน์, 2554) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การ
จัดการร้านค้าออนไลน์ดว้ ยเทคโนโลยีเว็บ ” ได้นาเสนอ
การพัฒนาระบบที่ ไ ด้มุ ้ง เน้น ไปที่ สิ น ค้า ด้า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ เ นื่ อ งจากการทางานในปั จ จุ บัน ยัง คงมี
ปั ญหาจากการทางานในระบบเดิมที่ เป็ นการค้าผ่านทาง
เว็บ บอร์ ด จึ ง ทาให้ร ะบบไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร
ดังนั้นจึ งต้องการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยสร้างเป็ นเว็บ
แอ ปพลิ เ ค ชั่ น สาห รั บ การสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ผ่ า น ทาง
อินเตอร์ เน็ต (e-commerce) เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้ อขาย
พร้ อ มกับ ให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆให้ทัน กับ ยุค
ปั จจุบนั

- โปรแกรมที่ ใ ช้ อ อกแบบ Adobe
Photoshop CS5.5
- โปรแกรมเว็บ บราวเซอร์ ใ ช้ใ นการ
แสดงผล Google Chrome
3.3 วิธีดาเนินการ
1.การศึกษาเบื้องต้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5.การทดสอบระบบ
6. การติดตั้งระบบ
3.4 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั

3. วิธีการดาเนินการ
3.1 การดาเนินการศึกษา
ในการดาเนิ น การศึ กษามี วตั ถุป ระสงค์
เพื่อสร้างระบบการขายสิ นค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์
เลี้ยงสัตว์ผ่านโปรแกรม WordPressอีกทั้งเพื่อตรวจสอบ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ โดยนาความรู ้ที่ได้จาก
การศึ กษาทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
ระบบ e - Commerceมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนา
ระบบงานดังกล่าว
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้
3.2.1 ฮาร์ ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่ อง
3.2.2 ซอฟต์ แวร์
- Operation System Microsoft Windows
7 (เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)
- WebServer (XAMPP)
- โปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งและ
ควบคุ ม เว็บ ไซต์ WordPress 4.0
- โปรแกรมที่ใช้เขียนเอกสาร Microsoft
Office Word 2010
- โปรแกรมการค านวณค่ า สถิ ติ IBM
SPSS Statistics 19

3.5 การวิเคราะห์ สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั
การวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั นั้น
มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้ทาการรวบรวม
ข้อมูลจากผูท้ ี่สัมผัสและเลี้ยงสัตว์ในแต่ละประเภทและ
จากประสบการณ์ ข องผูจ้ ัด ท าเองในการสั่ง ซื้ อ สิ น ค้า
ออนไลน์ ในเรื่ องความสะดวกและฟั งก์ชนั่ การใช้งาน
ตลอดจนความต้องการอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ของผูเ้ ลี้ยง
เอง

3.6 การออกแบบระบบ (System Design)
การวิเคราะห์ระบบและออกแบบด้วยเครื่ องมือ
UML (Unified Modeling Language) ซึ่งแสดงด้วย

WooCommerceโดยระบบมี ล ัก ษณะการใช้ ง านแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
- การใช้ งานส่ วนหน้ าร้ านหน้าการใช้งาน
ของลู ก ค้า โดยลู ก ค้าสามารถ Login เข้า ระบบ,สมัค ร
สมาชิ ก,ท ารายการซื้ อขาย,แนะนา ติ ชม สอบถามถาม
Webboard,เข้าชมข่าวสารต่างๆ,เช็คสถานะสิ นค้าที่จดั ส่ง

รู ปที่ 3.1 Use-Case Diagramระบบร้านขายอุปกรณ์เลี้ยง
สัตว์ออนไลน์
รู ปที่ 4.2 หน้า Home

รู ปที่ 3.11 ER diagramโปรแกรม Wordpressระบบร้าน
ขายอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ออนไลน์

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษา
การพัฒนาเว็บไซต์สาหรั บ อุปกรณ์ เลี้ ยง
สัตว์ออนไลน์มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาและออกแบบ
ระบบการขายสิ นค้า ประเภทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ออนไลน์
ด้วยโปรแกรม WordPressที่ เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ มี
ไว้เพื่อสร้างและจัดการเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต ( Contents
Management System หรื อ CMS) มี Plugin หลักชื่ อ

รู ปที่ 4.6 หน้า Shop

รู ปที่ 4.10 หน้า product detail
- การใช้ งานส่ วนหน้ าร้ านหน้าการใช้งาน
ของเจ้าของระบบโดยสามารถเพิ่ ม ลบ แก้ไ ข สิ น ค้า ,
บทความ,ตอบปั ญ หาข้อ สงสัย ,เช็ ค ค่ า สถิ ติ ต่ า งๆ,เช็ ค
สถานะต่างๆของสิ นค้าทั้งคงคลังและจัดส่ง

รู ปที่ 4.19 หน้า Login Admin

รู ปที่ 4.20 หน้าต่างการตั้งค่า Wordpress

รู ปที่ 4.44 หน้า Statistics

5. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ระบบการพัฒนาเว็บไซต์สาหรับ อุปกรณ์
เลี้ ยงสัตว์ออนไลน์ มี วตั ถุประสงค์เพื่อ สร้ างระบบการ
ขายสิ น ค้า ออนไลน์ ประเภทอุ ป กรณ์ เ ลี้ ยงสั ต ว์ผ่ า น
โปรแกรม Wordpressโดยการใช้ Plugin หลักชื่ อ
WooCommerceเป็ นระบบที่ ช่วยอานวยความสะดวกใน

การซื้ อขาย มี ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง านที่ ง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น
สามารถทาการซื้อขายได้ตลอดเวลาแบบ 24/7
จากการศึกษาและการประเมินระบบผ่าน
ผูใ้ ช้งานจริ ง จานวน 40 คน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- จากช่ ว งอายุ ที่ ผู ้จัด ท าระบบแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ช่วง คือ 1. 20 – 29 ปี 2. 30 – 39 ปี และ 3. 40
ปี ขึ้นไป พบว่ า โดยส่ วนใหญ่ แล้ วผู้ใช้ งานหรือลูกค้ าส่ วน
ใหญ่ มีอายุอยู่ในช่ วง 30 - 39 ปี ซึ่งมีค่าความถี่เท่ ากับ 15
คน(37.5 %) , ช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีค่าความถี่เท่ากับ 13
คน (32.5 %) และ ช่วงอายุ 20 – 29 ปี มีค่าความถี่เท่ากับ
12 คน (30 %)
- จากข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมด 10 ข้อ
พบว่า โดยส่ วนใหญ่ แล้ วผู้ใช้ งานหรื อลู กค้ าส่ วนใหญ่ มี
ความชื่ นชอบในเรื่ องสั ดส่ วนจอมีความเหมาะสมและ
สวยงาม (2.1.3) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.8 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ ากับ 0.46, ในเรื่ องขนาด และคุณภาพของ
ภาพนิ่ ง /เคลื่ อ นไหว (2.1.5) และในเรื่ อ งขนาด และ
คุณภาพของงานกราฟิ ก (2.1.6) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55และ 0.64 และใน
เรื่ องสิ นค้ามีรายละเอียดที่ครบถ้วน (2.2.1) และในเรื่ อง
ราคาเหมะสมกับสิ นค้า (2.2.3)ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.6 และ 0.7
5.2 ข้ อเสนอแนะ
- ระบบสามารถต่ อ ยอดด้ว ยการเพิ่ ม
ฟั งก์ชนั่ ในเรื่ องของการจัดส่ ง เช่น การเพิ่มฟั งชันก์การ
คานวณราคาค่าจัดส่งตามค่าน้ าหนักจริ งเป็ นต้น
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