
ช้อปเพลโล : ระบบบริหารจัดการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินค้าออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ก�าลงัได้รับความนิยมเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ทั�งผูที้�สนใจเริ� มต้นท�า

ธุรกิจหรือแมแ้ต่ผูที้�มีร้านคา้อยูแ่ลว้ก็ตอ้งการจะขยายกิจการเพิ�มในช่องทางนี�  ซึ� งปัญหาที�พบบ่อยในการขาย

สินคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ ไม่มีการบนัทึกค�าสั�งซื�อให้เป็นระบบ ไม่มีเวลาตรวจนบัสต็อก ตอ้งค�านวณยอดขาย

และก�าไรเอง ซึ�งเป็นเรื�องยากส�าหรับผูข้ายสินคา้มือใหม่หรือผูที้�ยงัขาดประสบการณ์ จึงเกิดความตอ้งการใน

การพฒันาระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินคา้ออนไลน์ 

ชอ้ปเพลโล : ระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินคา้ออนไลน์ จึงมุ่งพฒันาระบบเวบ็

แอปพลิเคชัน เพื�อช่วยอ�านวยความสะดวก ลดความผดิพลาดในการจดัการค�าสั�งซื�อของผูข้ายสินคา้ออนไลน์ 

และเก็บบันทึกข้อมูลค�าสั�งซื�อให้เป็นระบบมากยิ�งขึ�น โดยระบบถูกพฒันาด้วยภาษา PHP และระบบ

ฐานขอ้มูล MySQL ซึ� งสามารถช่วยให้ผูใ้ชง้านบริหารจดัการค�าสั�งซื�อไดส้ะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และ

มีประสิทธิภาพมากขึ�น 

ผลจากการน�าระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินคา้ออนไลน์ไปให้ผูที้�ขายสินคา้

ออนไลน์ทดลองใช้งานทั�งสิ�น �� ท่าน เพื�อประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน พบว่าผูท้ดลองใช้งานมี

ความพึงพอใจต่อการใช้งานอยู่ในระดับมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ยอยู่ที�  �.�� จากคะแนนเต็ม � โดยมีค่า

เบี�ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี� �.��   
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บทน�า 

ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นรูปแบบการขายสินคา้ที�อาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื�อกลาง

ส�าหรับการติดต่อสื�อสาร ซื�อขายสินคา้หรือบริการระหว่างผูซื้�อและผูข้าย เพื�อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

ดว้ยขอ้จ�ากดัทางดา้นเทคโนโลยีในอดีตการซื�อสินคา้และบริการจะอยูใ่นรูปแบบของห้างร้านที�ต้องเดินทาง

ไปติดต่อเพื�อซื�อหรือเจรจาทางธุรกิจดว้ยตวัเอง แต่ดว้ยการพฒันาที�รวดเร็วของเทคโนโลยแีละความสามารถ

ในการเขา้ถึงของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�ง่ายยิ�งขึ�นในปัจจุบนั จึงท�าให้ลกัษณะการประกอบธุรกิจคา้ขาย

เปลี�ยนแปลงไปกา้วกระโดด รวมถึงพฤติกรรมในการจบัจ่ายใช้สอยของผูค้น เกิดการเปลี�ยนแปลงและหัน

มาใชช่้องทางผา่นระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ�น  

การเปิดร้านคา้ออนไลน์สามารถท�าไดง่้าย ไม่ตอ้งค�านึงถึงท�าเลหรือสถานที�ในการตั�งร้านคา้ 

ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที�หรือตกแต่ง ประหยดัค่าใช้จ่ายในการจา้งแรงงาน ไม่จ�าเป็นต้องมี

พนกังานขาย สามารถจดัการทุกอย่างในร้านคา้ออนไลน์ไดด้ว้ยตวัเอง ตั�งแต่การเพิ�มสินคา้ ขายสินคา้ ไป

จนถึงการส่งสินคา้ ร้านคา้ออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว เจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้

หลากหลาย สามารถพูดคุยกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ขายสินคา้ไดต้ลอด �� ชั�วโมง ไม่มีวนัหยดุ อีกทั�งยงัสามารถ

ขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดท้ั�วโลก ส่วนทางดา้นผูซื้�อก็มีความสะดวกสบายและไม่มีความจ�าเป็นตอ้งเดินทาง

ไปที�ร้านค้าด้วยตนเอง เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็สามารถซื� อสินค้าและโอนเงินให้

ผู้ประกอบการได้ทันที ด้วยเหตุผลดงักล่าว จึงท�าให้ธุรกิจขายของออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูงขึ�น

เรื�อยๆ กลายมาเป็นสิ�งที�น่าสนใจของผูที้�สนใจเริ�มตน้ท�าธุรกิจหรือแมแ้ต่ผูที้�มีร้านคา้อยูแ่ลว้แต่ตอ้งการจะ

ขยายกิจการเพิ�มในช่องทางนี�  

การท�าธุรกิจคา้ขาย นอกจากจะตอ้งมีแผนการขายที�ดี แผนการตลาดที�โดดเด่น และแผนการ

บริหารจดัการทรัพยากรที�คุม้ค่าที�สุดแลว้ การมีแผนรับมือปัญหาเที�อาจเกิดขึ�นก็มีส�าคญัเป็นอยา่งยิ�ง ในส่วน

ของร้านคา้ออนไลน์ปัญหาที�พบเจอบ่อย ไดแ้ก่ สินคา้ขาดสต็อก ลูกคา้ไดสิ้นคา้ล่าชา้ รวมถึงปัญหาการท�า

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ปัญหาเหล่านี�มกัเกิดขึ�นบ่อยกบัร้านที�มีเจา้ของดูแลทุกอย่างเพียงคนเดียว ท�าให้ไม่มี

เวลาตรวจนับสต็อก หรือควบคุมการจดัส่ง ร้านคา้ออนไลน์บางร้านไม่มีการจดบนัทึกรายการขายหรือ

บันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ� งใช้งานไดยุ้่งยากและตอ้งมาค�านวณยอดขายและก�าไรในภายหลงั 

ไม่สามารถทราบยอดขาย ผลก�าไร หรือจ�านวนสินคา้ในสต็อกไดแ้บบทนัที ท�าให้เสียเวลาในการท�างาน

เพิ�มขึ�น  

จากปัญหาที�ไดก้ล่าวมานี�  ผูว้ิจยัจึงพฒันาระบบเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับ

ร้านคา้ออนไลน์ เพื�อเก็บบนัทึกค�าสั�งซื�อของลูกคา้อย่างเป็นระบบ สามารถเห็นสต็อกสินคา้ไดแ้บบ Real 

Time มีระบบบญัชีรายรับ-รายจ่าย แสดงผลการค�านวณยอดขายและก�าไรไดท้นัที ช่วยอ�านวยความสะดวก

และลดเวลาในการท�างาน ส่งผลใหก้ารให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ�น  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  พฒันาระบบเพื�อช่วยอ�านวยความสะดวก และลดความผิดพลาดในการจัดการค�าสั�งซื� อ

ส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ 

2.  เพื�อเก็บบนัทึกขอ้มูลค�าสั�งซื�อของร้านคา้ออนไลน์เป็นระบบมากยิ�งขึ�น 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจยัระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินคา้ออนไลน์นี� มีขอบเขตในการศึกษา

ดงัต่อไปนี�  

1.  ขอ้มูลที�จดัเก็บในฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลผูใ้ช้งาน ขอ้มูลประเภทผูใ้ช้งาน ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูล

ลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสต็อกสินค้า ขอ้มูลค�าสั�งซื�อ ขอ้มูลรายการค่าใช้จ่าย ข้อมูล

ช่องทางการช�าระเงิน ขอ้มูลช่องทางการจดัส่งสินคา้ และขอ้มูลช่องทางการขายสินคา้ 

2.  ความสามารถของระบบ ซึ�งประกอบดว้ยฟังกช์นัต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบล็อกอิน ระบบลงทะเบียน

เพื�อใช้งาน ระบบเพิ�ม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูลบญัชีผูใ้ช้  ระบบเพิ�ม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูลร้านคา้ ระบบเพิ�ม/ลบข้อมูล

ช่องทางช�าระเงินของร้านคา้ ระบบเพิ�ม/ลบขอ้มูลช่องทางการจดัส่งสินคา้ของร้านคา้ ระบบเพิ�ม/ลบข้อมูล

ช่องทางการติดต่อสื�อสารของร้านคา้  ระบบเพิ�ม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูลประเภทสินคา้  ระบบเพิ�ม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูล

สินค้า ระบบเพิ�มขอ้มูลสต็อกสินค้า  ระบบเพิ�ม/แกไ้ข/ยกเลิกขอ้มูลค�าสั�งซื�อ  มีระบบแจ้งการช�าระเงินหรือ

เลขพสัดุ/ปิดค�าสั�งซื�อ ระบบพิมพ์ชื�อที�อยู/่ใบเสร็จ ระบบเพิ�ม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูลรายการค่าใชจ่้าย  ระบบแสดง

รายงานแบบรายเดือน/รายปี และระบบแสดงยอดขายสถิติต่างๆ ในรูปแบบกราฟ 

3.  การประเมินผลความสามารถของระบบ 

ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพ

การท�างานของระบบ (System Performance Tests) ดา้นการท�างานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (System 

Functionality Tests) และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Tests) ประชากรผู้ทดลองใช้งาน

ทั�วไป เลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยมีคุณลกัษณะคือ เป็นเป็นผูข้ายสินค้าออนไลน์จ�านวน 10 คน 

ค่าระดับคะแนนเฉลี�ยที�ได้จากการประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจของผูท้ดลองใช้งานระบบที�

พฒันาขึ�น โดยมีเกณฑ์ที�ตั�งไว ้คือ อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดบัมากหรือค่าเฉลี�ยที� 3.5 ขึ�นไปจาก

คะแนนเต็ม 5 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.  บริหารจดัการค�าสั�งซื�อไดส้ะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ�น 
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2.  เก็บบนัทึกขอ้มูลค�าสั�งซื�ออยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการคน้หาภายหลงั 

3.  ช่วยบริหารจดัการสตอ็กสินคา้ ไดง่้าย สะดวกมากขึ�น 

4.  บริหารรายรับ-รายจ่ายไดง่้าย แสดงผลค�านวณยอดขายและก�าไรไดท้นัที 

 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

1. รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ของส�านักงาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ�มมากขึ�นเกือบทุกปี โดยใน ปี 2560 คน

ไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี�ยเฉลี�ยอยู่ที� 6 ชม. 24 นาทีต่อวนั และผลการส�ารวจการซื�อสินคา้/บริการทาง

ออนไลน์ของคนไทย พบว่าปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการซื�อสินคา้/บริการทางออนไลน์ อนัดบัที� 1 การซื�อของ

ออนไลน์เป็นเรื� องง่าย/ประหยดัเวลาและการเดินทาง รวมทั�งสามารถสั�งซื�อสินคา้ไดต้ลอด 24 ชม. จากผล

ส�ารวจนี� จึงเป็นที�มาของการจดัท�างานวิจยั 

2. วิทยานิพนธ์ เรื�องระบบบริหารจดัการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา The 8th Thailand  ของคุณ

เรวดี เลวิจันทร์ (2551) กล่าวว่า ระบบบริหารจดัการหลังร้าน ประกอบด้วย ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า 

ระบบจดัการรายการสั�งซื�อ ระบบจดัการสต็อกสินคา้ และเล็งเห็นว่าการพฒันาระบบบริหารจัดการร้านค้า

ออนไลน์กรณีศึกษา The 8th Thailand จะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัการด�าเนินธุรกิจของร้านคา้ใหค้วามสะดวก

ส�าหรับผูใ้ชง้านระบบ อีกทั�งยงัง่ายต่อการใชง้าน โดยที�ผูใ้ชง้านระบบไม่จ�าเป็นตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะดา้น 

ซึ� งวิทยานิพนธ์ดงักล่าวนี� มีฟังก์ชนัใกลเ้คียงกบัเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการ

ขายสินคา้ออนไลน์ที�ผูว้ิจยัได้พฒันา 

 

วิธีการด�าเนินการการวิจัย 

การด�าเนินการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินค้า

ออนไลน์ มีขั�นตอนการการด�าเนินงานดงัต่อไปนี�  

1.  การวเิคราะห์ปัญหาและศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 1.  การวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื�อใช้ในการพัฒนาระบบ ผู ้พัฒนาได้ศึกษา

ปัญหาและขอ้จ�ากดัในดา้นต่างๆที�มีผลกระทบต่อการพฒันาระบบตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งใน

การด�าเนินวิจยั 

 2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลขั�นตอนการท�างานในการบริหารจดัการค�าสั�งซื�อของผูข้ายสินคา้ออนไลน์ 

และทดลองใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัใกลเ้คียงที�ผูข้ายสินคา้ออนไลน์ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

560547564562563



2.  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 

 1.  สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 

สถาปัตยกรรมของระบบเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินคา้

ออนไลน์เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server ผูใ้ชง้านจะใชง้านระบบผา่น Web Browser บนเครื�อง

คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนโดยที�ตวัเวบ็ไซตเ์ก็บขอ้มูลไวที้� Web Server และ ฐานขอ้มูลเก็บที� 

Database Server ดงัที�แสดงในภาพที� 1 

 
ภาพที� 1  แสดงการออกแบบสถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

2.  แผนภาพแสดงการท�างานของระบบ 

แผนภาพแสดงการท�างานของระบบแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น � ประเภท คือ Guest  Admin  Owner  

และ Employee แต่ละประเภทจะมีสิทธิ� การเขา้ถึงฟังก์ชนัในระบบไดแ้ตกต่างกนัโดยผูใ้ชง้านประเภทแอด

มินเป็นผูก้ �าหนดสิทธิ� ใหก้บัผูใ้ชง้านประเภทอื�นๆ ดงัที�แสดงในภาพที� 2 

 
ภาพ 2  แผนภาพแสดง  Use Case Diagram 
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3.  การพัฒนาระบบ 

จากการวิเคราะห์และออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินคา้

ออนไลน์ผูว้ิจ ัยได้ด�าเนินการ ก�าหนดขั�นตอนกระบวนการท�างาน และพฒันาแอปพลิเคชนัให้ท�างานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ�งมีโครงสร้างดงัภาพที� 3 

 
 

ภาพที� 3  แผนผงัเว็บแอปพลิเคชัน 

 

ผลการด�าเนินการ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสม/ความพึงพอใจระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการ

ขายสินคา้ออนไลน์มีดงันี�  

1.  ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการท�างานของระบบ (System Performance Tests)  

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการท�างานของระบบ ( System Performance 

Tests) ของกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ จ�านวน 10 คน พบวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ

โดยรวมในระดบัมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 4.62 เมื�อพิจารณาเป็นรายการพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั

ความพึงพอใจในความเร็วในการแสดงรายการบัญชีผูใ้ช้ในระดับมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 4.60 ความเร็วใน

การแสดงรายการร้านคา้ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 4.40 ความเร็วในการแสดงรายการสินค้าและสต็อกใน

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 4.30 ความเร็วในการแสดงรายการค�าสั�งซื�อในระดบัมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 4.80 

ความเร็วในการแสดงรายการค่าใช้จ่ายในระดบัมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 4.90 และความเร็วในการแสดง

รายงานและสถิติในระดบัมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 4.70 
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2.  ความพึงพอใจด้านการท�างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (System Functionality Tests) 

ผลการประเมิ นความพึงพอใจด้านการท�างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (System 

Functionality Tests) ของกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ จ�านวน 10 คน พบวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามให้

ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 4.67 เมื�อพิจารณาเป็นรายการพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดบัความพึงพอใจในความถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูลพื�นฐานในระดับมากที�สุด โดยมี

ค่าเฉลี�ย 4.60 ความถูกตอ้งในการแสดงขอ้มูลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 4.40 ความถูกต้องในการแสดง

ขอ้มูลรายการสินคา้และสต็อกในระดบัมากที�สุด โดยค่าลี�ย 4.90 ความถูกตอ้งในการแสดงรายการค�าสั�งซื�อ

ในระดบัมากที�สุด โดยค่าเฉลี�ย 4.70 ความถูกตอ้งในการแสดงรายงานยอดขายและก�าไรขั�นตน้ในระดบัมาก

ที�สุด โดยค่าเฉลี�ย 4.70 และการแจง้เตือนเมื�อมีการบนัทึกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือผิดพลาดในระดบัมากที�สุด 

โดยค่าเฉลี�ย 4.70 

3.  ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Tests)  

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Tests) ของกลุ่ม

ผูใ้ช้งานระบบ จ�านวน 10 คน พบวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจโดยรวมในระดบั

มากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 4.59 เมื�อพิจารณาเป็นรายการพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความพึงพอใจใน

ความเหมาะสมในการวางองค์ประกอบของร ะบบในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 4.30 ความชัดเจนและ

เหมาะสมในการน�าเสนอขอ้มูลในระดบัมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 4.50 ความเหมาะสมในการใช้สีในระบบใน

ระดับมากที�สุด โดยค่าเฉลี�ย 4.80 รูปแบบตัวอักษรที�เลือกใช้มีความเหมาะสมในระดับมากที�สุด โดยมี

ค่าเฉลี�ย 4.50 ความสะดวกในการใชง้านฟังก์ชนัจดัการบญัชีผูใ้ชใ้นระดบัมากที�สุด โดยค่าเฉลี�ย 4.60 ความ

สะดวกในการใช้งานฟังก์ชนัจดัการร้านคา้ในระดบัมากที�สุด โดยค่าเฉลี�ย 4.90 ความสะดวกในการใช้งาน

ฟังก์ชนัจดัการสินคา้ในระดบัมากที�สุด โดยค่าเฉลี�ย 4.80 ความสะดวกในการใชง้านฟังก์ชนัจดัการค�าสั�งซื�อ

ในระดบัมากที�สุด โดยค่าเฉลี�ย 4.80 ความสะดวกในการใช้งานฟังก์ชนัจดัการค่าใช้จ่ายในระดบัมาก โดย

ค่าเฉลี�ย 4.30 และความสะดวกในการดูรายงานและสถิติในระดบัมาก โดยค่าเฉลี�ย 4.40 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการพฒันาระบบและการทดลองใช้งานจริงรวมถึงได้การประเมินความพึงพอใจจากผูท้ดลองใช้

งานได้ผลสรุปดงันี�  ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการท�างานของระบบ (System Performance Tests)  ผลการ

ประเมินค่าเฉลี�ยอยู่ที�  4.26  ค่าเบี�ยงเบนมาตฐานเท่ากบั  0.19  ซึ� งความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี  ด้านการท�างานได้

ตามฟังกช์นังานของระบบ  (System Functionality Tests)  ผลการประเมินเฉลี�ยอยูที่� 4.67  ค่าเบี�ยงเบนมาตฐานเท่ากบั 

0.18  ซึ� งความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก  และดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Tests)  ผลการประเมิน

เฉลี�ยอยูที่�  4.59  ค่าเบี�ยงเบนมาตฐาน  0.20  ซึ� งความพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก  เมื�อประเมินผลรวมทั�ง  �  ดา้นนี�  พบวา่
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ผูท้ดลองใชง้านมีความพึงพอใจต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ยอยูที่� 4.62  จากคะแนนเต็ม � ซึ� ง

สูงกว่าคะแนนเฉลี�ยที�ตั�งไวที้� 3.5 คะแนนขึ�นไป  โดยมีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยู่ที� 0.19  ซึ� งสรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจการท�างานของระบบจากกลุ่มผูใ้ชง้านอยูที่�ระดบัดีมาก  

ดงันั�นจึงพอสรุปได้ว่า ช้อปเพลโล : ระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับการขายสินคา้ออนไลน์

ท�างานได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที�ต ั� งไว ้และยงัท�าให้ผูใ้ช้งานบริหารจดัการค�าสั�งซื�อได้สะดวก รวดเร็ว 

ประหยดัเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาขั�นต่อไป 

 1.  เสนอแนะในการพฒันาโดยเพิ�มระบบราคาสินคา้ใหร้องรับส�าหรับร้านคา้ที�มีตวัแทนจ�าหน่าย  

 2.  เสนอแนะในการพฒันาใหเ้พิ�มระบบบริหารจดัการค�าสั�งซื�อส�าหรับสินคา้พรีออเดอร์ 

 3.  เสนอแนะใหเ้พิ�มระบบช่วยเหลือแนะน�าส่วนต่างๆ ภายในเวบ็แอปพลิเคชนั 

 4.  เสนอแนะให้ปรับปรุงการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface) ให้ใชง้านง่ายและสะดวกมาก

ยิ�งขึ�น 
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