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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก น้ีพัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม WordPress ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการออกแบบและ
พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบ ใช้ PHP เป็นภาษาในการเขียนโค้ด ใช้ WooCommerce เป็นกระบวนการในการขาย
สินค้าออนไลน์ ใช้ WooCommerce Invoice ในการออกใบเสร็จ ใช้โปรแกรม Appserv 8.5.0 ในการจําลองเว็บเซิฟเวอร์ 
และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่
สอด จังหวัดตาก สามารถนําไปใช้ในการจัดการข้อมูลของร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงานของธุรกิจของร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่อีกด้วย จากแบบสอบถามจากผู้ทดลองใช้งาน 40 คน พบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66  
 

คําสําคัญ: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, จิวเวลรี่ 
 

Abstract 

This research studied built electronic commerce systems and evaluated the satisfaction of 
the Electronic Commerce Systems of Rungrawee Jewelry Shop in Phop Phra District, Tak Province. 
Rungrawee Jewelry shop was developed using WordPress, a tool for designing and developing user 
interfaces for PHP systems. This system were used to write the code. WooCommerce was used as a 
process of selling goods online. WooCommerce Invoice was used for issues of receipts. The researcher 
used Appserv 8. 5. 0 to simulate web servers and used MySQL as a database management system. 
The research revealed that electronic commerce Ratchaburi jewelry shop in Phop Phra District, Tak 
Province can be used to manage the information of the Rungrawee Jewelry Shop.  It also facilitates 
the operation of the business of Rungrawee Jewelry Shop. Based on the questionnaire from 40 users, 
the user satisfaction was at a high level with an average of 4.13 and a standard deviation of 0.66. 
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บทนํา 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก นับเป็นหน่ึงในย่านการค้าอัญมณีท่ีสําคัญของไทย โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ 
“นครแม่สอด เมืองอัญมณีแห่งเอเชีย สู่ศูนย์หยกโลก” และจัดตั้งศูนย์อัญมณีแห่งเอเชียท่ีอาคารสํานักงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ถนนสายเอเชีย เทศบาลนครแม่สอด ตลอดจนมีเป้าหมายยกระดับนครแม่สอดเป็นเมืองอัญมณี
คุณภาพและเป็นศูนย์หยกโลก สินค้าท่ีจําหน่ายเป็นของแท้ มีการออกใบรับรองคุณภาพ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี
ช่ือเสี่ยงโด่งดังกับการเป็นแหล่งค้าอัญมณีมานานกว่า 40 ปีแล้ว ท่ีผ่านมาทางจังหวัดมีการยกระดับจากสินค้าโอทอป 5 
ดาว จัดตั้งเป็นศูนย์อัญมณีแห่งเอเชีย ยกระดับจากธุรกิจท้องถ่ิน อวดสายตาชาวต่างชาติมากข้ึน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ี
เดินทางมาซ้ืออัญมณีและเครือ่งประดับท่ีตลาดชายแดนแม่สอดสว่นใหญ่ร้อยละ 90 เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยอายุตั้งแต่ 
35 ปีข้ึนไป ส่วนท่ีเหลือเป็นนักท่องเท่ียวต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) หมายถึง การทําธุรกรรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่อินเตอร์เน็ต ปัจจุบันได้มีการนําระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กร ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับจัดการผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านควนนํ้าใส จังหวัดสตูล (กรกมล ซุ้นสุวรรณ และคนอ่ืนๆ, 2560, หน้า 1114-1125) การ
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านบ้านบนดอย อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (จตุพร ศิลพรชัย และสุภาภรณ์ มงคลเสถียร
, 2557) การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : www.okbatik.com (ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล และคนอ่ืนๆ, 
2559, หน้า 1449-1460) การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีทอผ้าลายสายฝน
ตําบลบ้านก่ิว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง (เนตรดาว โทธรัตน์, พิมาย วงค์ทา และ ชไมพร สืบสุโท, 2554, หน้า 368-
372) เป็นต้น ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาในการขายเครื่องประดบัอัญมณ ีเน่ืองจากมี
ร้านคู่แข่งในการค้าอัญมณีเป็นจํานวนมากและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกๆ วัน ช่องทางการขายอัญมณีมีเพียงแค่การขายแบบ
หน้าร้านเท่าน้ัน ลูกค้าส่วนมากเป็นลูกค้าประจําท่ีเคยซ้ือสินค้าจากทางร้าน และได้ลูกค้ามาจากการบอกต่อของลูกค้า 
ทางร้านจึงมีความต้องการเพ่ิมช่องทางการตลาดและโฆษณาอัญมณีในร้านให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง และปัจจุบันทางร้าน
ยังมีปัญหาในการจัดเก็บเอกสารการขาย เน่ืองจากข้อมูลในการขายไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ทางร้านยังมีการ
จัดเก็บเอกสารเป็นแบบกระดาษ เอกสารมีการสูญหาย หาเอกสารไม่เจอหรือไม่สามารถเรียกดูเอกสารได้ทันเวลา 
เสียเวลาในการหาเอกสาร ทางร้านจึงมีความคิดท่ีจะนําเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ จะทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ันผู้จัดทําจึงมีความคิดท่ีจะสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือลดความยุ่งยากในการจัดการข้อมูล ให้มีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน เป็นการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดของร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์น้ีพัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม WordPress ซ่ึงเป็น
เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบ ใช้ PHP เป็นภาษาในการเขียนโค้ด ใช้ WooCommerce 
เป็นกระบวนการในการขายสินค้าออนไลน์ ใช้ WooCommerce Invoice ในการออกใบเสร็จ ใช้โปรแกรม Appserv 8.5.0 
ในการจําลองเว็บเซิฟเวอร์ และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กําหนดข้ันตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามแนวทาง (System Development Life Cycle: 
SDLC) (วิทวัฒน์ พัฒนา, 2553, หน้า 21) จํานวน 7 ข้ันตอน ประกอบด้วย เข้าใจปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ 
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ ทดสอบการติดตั้ง และการบารุงรักษา สรุปได้ดังน้ี 

1. ข้ันการเข้าใจปัญหา จากสภาพปัญหาของร้านมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบ เกิดความซํ้าซ้อนและ
สูญหาย อีกท้ังร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความต้องการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

2. ข้ันการศึกษาความเป็นไปได้ โดยการกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขายสินค้าของร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ึงพบว่าร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่
สอด จังหวัดตาก มีความต้องการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการขายสินค้า 

3. ข้ันการวิเคราะห์ ศึกษาวิธีการดําเนินงาน วิธีการจัดเก็บ ศึกษาความต้องการและวัตถุประสงค์ของการ
สร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

4. ข้ันการออกแบบ ดําเนินการออกแบบโครงร่างจอภาพให้มีความง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้งาน และออกแบบ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยกําหนดรายการจัดเก็บเก่ียวกับข้อมูลสินค้า เพ่ือกําหนดขอบเขตของข้อมูล หลังจากน้ันนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแผนภาพการไหลของข้อมูลต่างระดับ จนกระท่ังได้แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับต่ําท่ีสุดเพ่ือ
ลดความซํ้าซ้อนลดความผิดพลาดของข้อมูลโดยคํานึงถึงความสามารถในการขายสินค้า ความถูกต้อง ความง่ายต่อการ
ใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อข้อมูล 

5. ข้ันการพัฒนาระบบ ดําเนินการสร้างตารางจัดเก็บข้อมูลตามแผนภาพการไหลของข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
จัดการระบบฐานข้อมูล MySQL หลังจากน้ันออกแบบจอภาพตามโครงร่างโดยใช้โปรแกรม WordPress เป็นเครื่องมือ
ในการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และใช้ WooCommerce เป็นกระบวนการในการขายสินค้าออนไลน์ ใช้
โปรแกรม AppServ 8.5.0 ในการบริหารและ MySQL ในการจัดการระบบฐานข้อมูล ใช้ PHP เป็นภาษาในการเขียน
โค้ด และใช้ WooCommerce Invoice ในการออกใบเสร็จ ซ่ึงใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 เรียกใช้งาน
และแสดงผลผ่านโปรแกรม Web browser ประกอบด้วยฟังก์ช่ันการเพ่ิมข้อมูล การลบข้อมูล การค้นหาข้อมูล การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล  

6. ข้ันทดสอบการติดตั้ง หลังการพัฒนาระบบแล้ว ทดสอบติดตั้งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิว
เวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตากบนเซิร์ฟเวอร์จําลอง (localhost) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของระบบด้านเน้ือหาและ
ด้านการออกแบบระบบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  

7. ข้ันการบํารุงรักษา หลังการทดสอบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสร์้านรุง่ระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก มีความจําเป็นท่ีจะต้องบํารุงรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ รวมท้ังเพ่ิมเติมฟังก์ช่ันการทํางาน
อ่ืน ๆ ตามความจําเป็นท่ีอาจเป็นสาเหตุให้ต้องเพ่ิมเติมหรือแก้ไขระบบบางส่วน  

 
การกําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert, 1970) ดังน้ี  
5 หมายถึง ระบบมีคุณภาพมากท่ีสุด, ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ระบบมีคุณภาพมาก, ความพึงพอใจมาก  
3 หมายถึง ระบบมีคุณภาพปานกลาง, ความพึงพอใจปานกลาง  
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2 หมายถึง ระบบมีคุณภาพน้อย, ความพึงพอใจน้อย  
1 หมายถึง ระบบมีคุณภาพน้อยท่ีสุด, ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
ผลการประเมินคุณภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการใช้งานระบบ นํามาวิเคราะห์หา 

ค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ตามระดับความสําคัญ โดยยึดหลักเกณฑ์ (Best, 1970) ดังน้ี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพของระบบระดับมากท่ีสุด, มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพของระบบระดับมาก, มีความพึงพอใจมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพของระบบระดับปานกลาง, มีความพึงพอใจปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพของระบบระดับน้อย, มีความพึงพอใจน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพของระบบระดับควรปรับปรุง, มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
ผลการศึกษาหรือผลงานวิจัย 

หน้าหลักระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 หน้าหลักระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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หน้าสมัครสมาชิกระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังแสดงใน
ภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 หน้าสมัครสมาชิกระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

 
หน้าการสั่งซ้ือสินค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังแสดงใน

ภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 3 หน้าการสั่งซ้ือสินค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

หน้ารายละเอียดการสั่งซ้ือสินค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 หน้ารายละเอียดการสั่งซ้ือ 
 

หน้าแสดงรายงานการซ้ือสินค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 
ภาพท่ี 5 หน้าแสดงรายงานการซ้ือสินค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 



730 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจยัและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึน ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ให้มี
การทดลองใช้ระบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยจัดทําแบบประเมินเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีต่อระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในผู้ประเมินจํานวน 40 คน ทําการประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงผลท่ีได้จากการสอบถามความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลค่า 
1. ด้านรูปแบบ 

1.1 การออกแบบมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 4.00 0.73 มาก 
1.2 ภาพ สี ตัวอักษร และการออกแบบมีความเหมาะสม 4.15 0.63 มาก 
1.3 ระบบมีความประณีตสวยงาม 4.26 0.68 มาก 
1.4 ความน่าสนใจของหน้าเว็บเพจ 4.18 0.65 มาก 
1.5 เมนูต่างๆ ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่าย 4.31 0.61 มาก 
1.6 มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 3.94 0.73 มาก 
1.7 ผลของการสืบค้นตรงกับความต้องการ 3.92 0.74 มาก 
1.8 มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 4.15 0.67 มาก 

รวม 4.11 0.69 มาก 
2. ด้านกระบวนการทํางาน 

2.1 ระบบสมัครสมาชิก 4.14 0.54 มาก 
2.2 ระบบการสั่งซ้ือ 4.07 0.53 มาก 
2.3 ระบบการชําระเงิน 4.28 0.61 มาก 
2.4 ความสามารถในการ เพ่ิม ลบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลในระบบ 4.42 0.59 มาก 
2.5 การแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4.23 0.63 มาก 

รวม 4.23 0.58 มาก 
3. ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง 

3.1 การจัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัย 4.05 0.69 มาก 
3.2 มีความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้งาน 4.07 0.71 มาก 
3.3 มีระบบป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 3.92 0.74 มาก 

รวม 4.01 0.71 มาก 
รวมทุกด้าน 4.13 0.66 มาก 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรูปแบบ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 4.11 ด้านกระบวนการทํางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 4.23 และด้านความปลอดภยั
และความมั่นคง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 4.01 
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อภิปรายผล 
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม 

WordPress ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบ ใช้ PHP เป็นภาษาในการเขียน
โค้ด ใช้ WooCommerce เป็นกระบวนการในการขายสินค้าออนไลน์ ใช้ WooCommerce Invoice ในการออก
ใบเสร็จ ใช้โปรแกรม Appserv 8.5.0 ในการจําลองเว็บเซิฟเวอร์ และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ผล
การศึกษาพบว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก สามารถนําไปใช้ในการ
จัดการข้อมูลของร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของธุรกิจของร้าน
รุ่งระวี จิวเวลรี่ จากแบบสอบถามผู้ทดลองใช้งาน 40 คน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญชลิกา บุญมาธรรม, พีรศุษย์ บุญ
มาธรรม และกัญญารินทร์ มณีบุญ (2558, หน้า 25-30) ได้ทําวิจัยเรื่องการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับธุรกิจ OTOP ในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ

มาก สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
2. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสมเป็นอย่างมากกับธุรกิจการขายสินค้าในปัจจุบัน และ

สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในด้านการชําระเงินแบบอัตโนมัติ หรือผ่านบัตรเครดิต เพ่ือเพ่ิมความสะดวกของ

ลูกค้าในการชําระเงินให้มากข้ึน ทําให้เป็นระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบข้ึน 
2. ควรเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นภาษาของอาเซียน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายสู่ลูกค้าชาวต่างชาติและรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
3. ควรคํานึงถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ในการสร้างแรงจูงใจ

ในการซ้ือสินค้าและมีการกําหนดสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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