เรื่อง ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์
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บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ ให้สามารถจัดการการทางาน เช่น
จัดการคลังสินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การแก้ไขข้อมูล และการเรียกดูรายงานการขาย เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ที่มาใช้บริการผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม WordPress และ WooCommerce จากผลสารวจแบบสอบถาม
พบว่าสามารถช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: ออนไลน์, ธุรกิจ, รายงาน

Abstract
The purpose of this research is to develop a children's clothing store online. Online
channel operation by WordPress and WooCommerce programs for stock product, calculate Vat, revise
data and view summary sales reports. The result of survey is online channel meet the demand of
users and develop business more efficiency.
Keywords: Online, business, reports
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนา ระบบการขายสินค้าออนไลน์ให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อสารและ
รวมถึงการค้นหาข้อมูลต่างๆ ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการขายสินค้าออนไลน์เป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ ได้
เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์จึงเล็งเห็นความสาคัญของลูกค้าที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ร้านขายออนไลน์จึงมีระบบจัดซื้อและจัดส่งของให้แก่ลูกค้า ได้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว
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การทางานในด้านเชิงพาณิชยกรรมหรือการซื้อมาขายไปเป็นระบบการขายสินค้าออนไลน์ มีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การสั่งสินค้าไม่ยุ่งยาก มีคุณภาพ และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ราคาไม่สูงเกินความสามารถของลูกค้า
ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาและพัฒนาระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ ด้วย WordPress และ WooCommerce
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
WordPress (เวิร์ดเพรสส์) คือ โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ประเภท Contents
Management System หรือเรียกย่อๆ ว่า "CMS" ซึ่งเขียนด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
โดยมีส่ว นประกอบหลักๆ คือ WordPress Core เป็นซอฟแวร์หลัก ใช้จัด การเว็บ ไซต์ เนื้อหาและบทความต่างๆ
Theme เป็นส่วนที่กาหนดดีไซน์หรือรูปแบบการแสดงผล Plugin เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ WordPress
เช่น ระบบสร้างหน้าเว็บไซต์ ระบบจัดการสินค้า WordPress มีระบบจัดการบทความ หรือที่เรียกว่า “ระบบหลังบ้าน
(Dashboard)” เอาไว้จัดการข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ทาให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมาก สามารถใช้สร้างและจัดการ
เนื้อหาเว็บไซต์ โดยใช้งานบนอินเตอร์เน็ตได้เลยไม่ จาเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งในเครื่อง และผู้ใช้ไม่ต้อง
เสียเวลาเขียนโค้ดเอง
WooCommerce คือ แพล็ตฟอร์ ม Ecommerce ออนไลน์ แบบโอเพ่ นซอร์ส (Open Source) ที่ เรา
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ WooCommerce.com มาใช้งานในระบบของ WordPress ได้โดยให้ใช้งานในส่วน
ของฟังก์ชั่นพื้นฐาน WooCommerce ฟรี และเสียเงินเมื่อต้องการฟังก์ชั่นที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดสูงถึง 71
ล้านครั้ง สนับสนุนการขายของออนไลน์สูงถึง 28% ของร้านค้าออนไลน์ทั้งหมดทั่วโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ด้ แก่ สมาชิก ของกลุ่ม ลู ก ค้ า ออนไลน์ ในทุ ก พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ งาน
internet ที่ค้นหาสิ่งต่างๆจากเว็บไซต์
1.2. ขนาดของกลุ่ มตั ว อย่ าง จากสู ต ร Taro Yamane โดยยอมรั บ ให้เ กิ ด ค่า คาดเคลื่ อ นจากกลุ่ ม
ตัวอย่างไม่เกินร้อยละ 5.0 ที่ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ 95.0 จะได้ขนาดตัวอย่างในงานวิจัยเบื้องต้นของกลุ่มลูกค้า
ออนไลน์ในทุกพื้นที่ จานวนไม่ต่ากว่า 400 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับประโยชน์การใช้งานเว็บไซต์
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3. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
3.2 ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามกรอบ
เนื้อหาที่สังเคราะห์จากขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ
3.3 เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสม ของปริมาณ
ข้อคาถาม ความชัดเจนของภาษา และรูปแบบข้อคาถามแล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.4 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ ให้ ไ ด้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์มากขึ้น
3.5 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะ
เดียวกัน กับประชากรจานวน 40 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอนบาค (Cronbach’ Alpha Correlation) ได้ความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า 0.953
4. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการโดยการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลนาไปใช้
ประโยชน์ในการนาเสนอผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้งขอความร่วมมือ จากกลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามโดยนามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติวิจัย คือ SPSS ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากแบบสอบถามโดยการใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สรุปเป็นภาพรวม
การใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบประเมินมาตราส่วน (ประมาณค่า : เซฟเฟ่ Scheff’s Method)
การแปรคะแนนแบ่งระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยใช้คะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนต่าสุด และหารด้วยจานวน
ระดับที่ต้องแบ่ง เกณฑ์คะแนนแบ่ง เกณฑ์คะแนนโดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของตามแนวคิดของ
เซฟเฟ่ (Scheff’s Method 1961 p 30)
ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00
ความหมาย
พึงพอใจในระดับดีมาก
ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49
ความหมาย
พึงพอใจในระดับดี
ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49
ความหมาย
พึงพอใจในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49
ความหมาย
พึงพอใจในระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49
ความหมาย
พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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รูปที่ 1 Data Flow Diagram level 0 ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์
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รูปที่ 2 Data Flow Diagram level 1 ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางระบบ
เว็บไซต์ออนไลน์ของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกในการ เพิ่มยอดขายให้ดีมากขึ้น โดยทาการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้านค้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีดังนั้นระบบการจัดการ การขายผ่านเว็บไซต์ จึงเป็นมากกว่าการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ ต และ
เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจที่เคยเป็นมาในอดีตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
1. ผู้จัดทาได้มีการศึกษาและออกแบบเว็บไซต์ ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์โดยทาการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการดาเนินงานทางธุรกิจ ว่ามีความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุ บัน เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาทาให้
ธุรกิจออนไลน์เติบโตได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ ยังเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ที่สนใจ
ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยรวบรวมความต้องการ ระบบเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้า
เด็กออนไลน์สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย เพราะมีรูปภาพสินค้าและรายละเอียดให้
ดูประกอบในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลาต่อการเลือกซื้อสินค้า
และสะดวกต่อการชาระเงิน
ผลการพัฒนาโปรแกรมจะได้ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 17
1.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าหลัก
2.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าเข้าสู่ระบบร้านค้า

3.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าสมัครสมาชิก

4.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าบัญชีของฉัน
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5.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าร้านค้า

6.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าสินค้า

7.แสดงผลในเว็บไซต์ ข้อมูลสินค้า

8.แสดงผลในเว็บไซต์ ตะกร้าสินค้า

9.แสดงผลในเว็บไซต์ รายละเอียดการสั่งซื้อ

10.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าแจ้งชาระเงิน

11.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าประวัติคาสั่งซื้อ
ชาระเงิน

12.แสดงผลในเว็บไซต์ หน้าประวัติการแจ้ง

13.แสดงผล หน้าสต็อกสินค้า

14.แสดงผล หน้ารายการสั่งซื้อ
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15.แสดงผล หน้ารายชื่อผูส้ มัครสมาชิก

16.แสดงผล หน้ารายการแจ้งชาระเงิน

17.แสดงผล หน้ารายงาน
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ในด้านความพึง
พอใจและด้านประโยชน์ สรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์
ข้อที่
ข้อคาถาม
𝜇
𝜎 แปลผล
ความพึงพอใจ
1
ความเหมาะสมของเมนูการใช้งานในเว็บไซต์
4.45
0.71
ดี
2
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.19
0.65
ดี
3
ภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์มีความชัดเจนถูกต้องเป็นทางการ
4.35
0.69
ดี
และตรงประเด็น
4
ความสะดวกสบายต่อการใช้งาน
4.26
0.68
ดี
5
ความพึงพอใจในขั้นตอนการชาระเงิน
4.29
0.66
ดี
6
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
4.24
0.70
ดี
7
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการ
4.28
0.71
ดี
ปรับปรุงอยู่เสมอ
8
เว็บไซต์มีความดึงดูดและน่าสนใจ
4.26
0.70
ดี

1
2
3
4
5

ประโยชน์
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น
ท่านเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น
ท่านสามารถหาสินค้าได้ตามที่ต้องการ
มีรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รวม

4.42
4.23
4.40
4.30
4.44

0.67
0.70
0.67
0.71
0.66

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.32

0.69

ดี

จากตารางที่ 1 ประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ประเมินเพื่อหาความพึงพอใจต่อระบบร้าน
ขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ พัฒนาโดยโปรแกรม WordPress และ WooCommerce ทาให้ทราบถึงผลการหาความพึง
พอใจดังนี้ คือ อยู่ในระดับดี (µ=4.32), (Ó=0.69)
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อภิปรายผล
การคิดค้นออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ขายผ่านเว็บไซต์
เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลของสินค้า, ข้อมูลในคลังสินค้า, การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม, รายละเอียดการสั่งซื้อ และ
การชาระเงิน, รายงานการซื้อของลูกค้า, การจัดส่ง, การเพิ่ม การลบ และการแก้ไขข้อมูลสินค้า รวมไปถึงการเรียกดู
รายงานการขาย การพัฒนา โปรแกรม Word Press และ Woo Commerce ในการจัดการฐานข้อมูลสามารถสรุปผล
การดาเนินงาน ได้ นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกในการ เพิ่มยอดขายให้ดีมากขึ้น โดยการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รับชมสินค้าต่างๆ
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไปไกลมากทั้งด้าน การคมนาคม และด้านการติดต่อสื่อสาร
Internet จึงเข้ามามีส่วนสาคัญในการดารงชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ Social Network
รวมไปถึงการติดต่อซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์คือ การทาให้ลูกค้ามั่นใจ และ
ไว้วางใจผู้ขายสินค้ามากที่สุด คณะผู้จัดทาจึงได้จัดทาระบบขายสินค้าออนไลน์ ที่มีระบบการขายที่มาตรฐาน ตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอน มีระบบสมาชิกที่จะทาให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ซื้อเมื่อโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ หาก
ผู้ซื้อต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดสินค้าแก่ผู้ขายก็สามารถทาการสอบถามได้ทันทีผ่านหน้า Chat
บุษยมาส สระทองจอม และ ธนัชพร นามสมุทร (2561)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ควรพัฒนาระบบให้สามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าได้หลายรูปภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถมองเห็นรูปภาพสินค้า
ได้หลากหลายมุมมอง
(2) ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการชาระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน เพือ่
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
(3) ควรแสดงวิธีการใช้สินค้า วิธีการดูแลรักษาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าได้ถูกวิธีและสามารถช่วยให้ใช้
สินค้าได้นานมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรพัฒนาเว็บไซต์และอัพเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(2) ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมในการใช้งานในทุกด้าน
(3) ควรพัฒนาให้สามารถใช้เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุร่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์สงกรานต์ จรรลานิมิต อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่แนะนา
เสนอแนะแนวทางความคิด ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีมาตลอดระยะเวลา
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