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โครงร่างงานวิจยั 
 
เร่ือง     พฒันาเวบ็ไซตร์ะบบการขายจวิเวลรีอ่อนไลน์ ของรา้นอมัรา อญัมณี 
 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาของโครงร่างงานวิจยั 
        ในปัจจุบนัเวบ็เวบ็ไซตเ์ข า้มามบีทบาทและมคีวามส าคญัต่อชวีติประจ าวนัของเราเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคน เจนวาย (Generation Y) หรอื “เดก็รุ่นใหม่” ทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ.
2523-2543 อายุ 13-33 ปี เป็นกลุ่มคนทีโ่ตม าพรอ้มกบัคอมพวิเตอร์ อนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยี
ไอท ี ท าใหว้ถิชีวีติตอ้งการความทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เวบ็ไซต์จงึเป็นแหล่ง
สารสนเทศทีส่ าคญัส าหรบัทุกคน เพราะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นการ
ตดิต่อสือ่สาร การประชาสมัพนัธข์า่ว การโฆษณาสือ่ต่าง ๆ ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืแมก้ระทัง่สือ่
สงัคมออนไลน์ Social Network เช่น Facebook หรอื Google+ หรอื Twitter ทีส่ามารถตอบ
โจทยก์ารตดิต่อสือ่สารไดเ้ป็นอย่างด ี
        ดงันัน้เวบ็ไซต์จงึมบีทบาทส าคญัเป็นอย่างมากทุกองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนได้ให้
ความส าคญัของการมเีวบ็ไซตเ์พิม่มากยิง่ขึน้ โดยมจุีดประสงคเ์พือ่การประชาสมัพนัธ ์ หรอืเพือ่
การคา้ขาย และหากมกีารน าเสนอเวบ็ไซตใ์นรูปแบบสวยงาม คน้หาขอ้มลูง่าย มคีวามน่าเชื่อถอื 
กจ็ะไดร้บัความนิยมอย่างรวดเรว็ช่วยเพิม่จ านวนผูเ้ขา้ชมหรอืลูกคา้ไดม้ากกว่าสือ่ประเภทอื่นๆ
อกีดว้ย – บรษิทัรบัท าเวบ็ไซต์, รบัท าเวบ็ไซต์ 
        จากการเกบ็ขอ้มลู พบว่าในปัจจุบนัรา้นอมัรา อญัมณี ยงัไม่มรีะบบสารสนเทศเขา้มาใชง้าน
ยงัใชก้ารบนัทกึลงสมุด บนัทกึและยงัไม่มรีะบบขายจวิเวลรีอ่อนไลน์การทีลู่กคา้ตอ้งการจะทราบ
 ขอ้มลูสนิคา้จะซือ้สนิคา้จ าเป็นตอ้งเดนิทางมาทีร่า้นเท่านัน้โดยไม่รูว้่าสนิคา้ทีต่นเอง
ตอ้งการนัน้ยงัมอียู่หรอืไม่และมโีปรโมชัน่อะไรบา้งท าใหลู้กคา้ไม่ไคร้บัความสะดวกเท่าทีค่วรและ
ท าใหเ้สยีเวลา เสยีค่าใชจ่้าย ในการเดนิทางและทางรา้นมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูอยู่ในรูปแบบเอกสาร
และไม่มกีารแยกประเภทท าให ้การคน้หาขอ้มลูนัน้ตอ้งใชเ้วลานาน เกดิความยุ่งยากและเจา้ของ
รา้นตอ้งสรุปยอดสนิคา้รายวนัรายเดอืนรายปีดว้ยตนเอง 
 

 
2.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงร่างงานวิจยั 
 รา้นอมัราอญัมณี   
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3.  วตัถปุระสงคข์องโครงร่างงานวิจยั 

3.1 เพือ่สรา้งระบบการขายจวิเวลรีอ่อนไลน์ 
3.2 เพือ่ศกึษาการพฒันาระบบการขายจวิเวลรีอ่อนไลน์ 
3.3 เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของการใชร้ะบบการขายจวิเวลรีอ่อนไลน์  

 
 
4.  ขอบเขตโครงร่างงานวิจยั 
     4.1 ขอบเขตดา้นระบบผูใ้ชง้าน 

4.1.1  สามารถสมคัรสมาชกิได ้
4.1.2  สามารถดรูายละเอยีดสนิคา้ได้ 
4.1.3  สามารถคน้หาขอ้มลูของสนิคา้ได ้ 
4.1.4  สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ได ้
4.1.5  สามารถตรวจสอบรายการและสถานะการสัง่ซือ้ได ้

     4.2 ขอบเขตดา้นระบบเจา้ของรา้น   
4.2.1  Login เขา้สู่ระบบ 

     4.2.2  เพิม่/ลบ/แกไข ขอ้มลูสนิคา้ 
4.2.3  เพิม่/ลบ/แกไข ขอ้มลูสมาซกิ 
4.2.4  เพิม่/ลบ/แกไข หมายเลขพสัดุ 
4.2.5  เพิม่/ลบ/แกไข ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

      4.3 ลูกคา้        
4.3.1  สามารถสมคัรสมาชกิได ้
4.3.2  สามารถดรูายละเอยีดสนิคา้ได้ 
4.3.3  สามารถคน้หาขอ้มลูของสนิคา้ได ้
4.3.4  สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ได ้
4.3.5  สามารถตรวจสอบรายการและสถานะการสัง่ซือ้ได ้

      4.4 ผูใ้ช ้       
          4.4.1  สามารถดูรายละเอยีดสนิคา้ได ้

4.4.2  สามารถคน้หาขอ้มลูสนิคา้ได ้
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4.4.3  สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ได ้
4.4.4  สามารถตรวจสอบรายการและสถานะการสัง่ซือ้ได ้
 

    4.5 ขอบเขตดา้รระบบ 
4.5.1   สามารถตดัสต๊อกสนิคา้อตัโนมตัไิด้ 
4.5.2   ค านวณยอดสัง่ซือ้สนิคา้อตัโนมตัไิด้ 
4.5.3   สามารถคน้หาขอ้มลูของสนิคา้ได ้
4.5.4   สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ได ้
4.5.5   สามารถตรวจสอบรายการและสถานการณ์สัง่ซื้อได้ 
4.5.6   สามารถดจู านวนสนิคา้ทีย่งัเหลอือยู่ในสตอ็คได้ 
            

5. เครื่องมือท่ีใช้ในการท าโครงร่างงานวิจยั 
    5.1   ดา้นซอฟแวร์ 
          5.1.1   โปรแกรม Visual Studio Code 

5.1.2   โปรแกรม Xampp 
5.1.3   โปแกรม  Photoshop 

    5.2   ดา้นฮารด์แวร ์
5.2.1   คอมพวิเตอร ์ 
-  CPU Intel Core i5-3570 
-  RAM 8.00 GB  
-  NVIDIA GeForce 4 GB GDDR6 GTX 1650 SUPER 
-  moniter LG 18.5 inch (1366x768) HD 
-  SSD 240 G 
5.2.2   โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน Iphone 6 

 
6. วิธีการด าเนินงานโครงร่างงานวิจยั 
    6.1 การสรา้งเวบ็ไซตข์ายจวิเวลรีอ่อนไลน์ มขี ัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้  

6.1.1 ศกึษาทฤษฎแีละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งระบบเวบ็ไซตข์ายจวิเวลรี ่
             6.1.2 วเิคราะหอ์อกแบบและสรา้งระบบเวบ็ไซตข์ายจวิเวลรี ่

6.1.3 น าเวบ็ไซตข์ายจวิเวลรีไ่ปประเมนิประสทิธภิาพจากผูเ้ชีย่วชาญ 
6.1.4 ปรบัปรุงและแกไ้ขขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 
6.1.5 น าระบบเว็บไซต์ขายจิวเวลรี่ไปประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากกลุ่ม

ตวัอย่างแลว้น าขอ้มลูไปวเิคราะหแ์ลว้แกไ้ขขอ้มลูต่อไป 



 

 

4 

   6.2  การสรา้งแบบประเมนิประสทิธภิาพและความพงึพอใจของผู้ใชง้านระบบเวบ็ไซต์ขายจวิ
เวลรี ่มขี ัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้ 

6.2.1  ศกึษาแบบประเมนิประสทิธภิาพและประเมนิความพงึพอใจจากงานวจิยัต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมนิประสทิธภิาพและประเมนิความพงึพอใจ
ของผูใ้ชง้าน 

6.2.2  ท าวเิคราหข์อ้มลูเพื่อน าไปสรา้งแบบประเมนิประสทิธภิาพและประเมนิความพงึ
พอใจ 

6.2.3  สรา้งแบบประเมนิประสทิธภิาพและประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 
6.2.4 น าแบบประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานให้

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจความถูกตอ้ง 
6.2.5  น าแบบประเมนิประสทิธภิาพและประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้งานไปเก็บ

ขอ้มลูและวเิคราหข์อ้มลูต่อไป 
7.  ประโยชน์ของโครงร่างงานวิจยั  
    7.1  ไดศ้กึษาขอ้มลูในการสรา้งระบบการคา้ขายของออนไลน์ 
    7.2  ไดพ้ฒันาสรา้งระบบการขายของออนไลน์ 
    7.3  ไดป้ระเมนิประสทิธภิาพของระบบการขายของออนไลน์ 
    7.4  เพือ่ใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มลูเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. แผนการด าเนินงานโครงร่างงานวิจยั 
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                     ปีการศึกษา 2563 - ปีการศึกษา 2564   
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1.คิดหัวข้องานวิจัย 
 

           
2.ศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
งานวิจัย 

 
 

          

3.รวบรวมข้อมูล    
 

        
4.นำเสนอโครงร่าง
งานวิจัย 

    
 

       

5.ดำเนินการทำงานวิจัย      
 

      
6.นำเสนอสอบก้าวหน้า
งานวิจัย 

        
 

   

7.ทดลองใช้งาน          
 

  
8.แก้ไขข้อผิดพลาด           

 
 

9.นำเสนอสอบจบวิจัย            
 

10.เผยแพร่งานวิจัย             
 
 
 
9. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

นางสาวชนิตา  อุบลธรรม (2556) ระบบฐานข้อมูลร้านเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบ
และสรา้งระบบฐานขอ้มูลรา้นเฟอรน์ิเจอร ์ซึ่งยงัคงจดัเกบ็ขอ้มูลในรปูแบบเอกสารโดยการศกึษา
เฉพาะส าหรบัรา้นขายเฟอรน์ิเจอรแ์บบศูนยร์วมรา้นขายเฟอรน์ิเจอรโ์ดยใชแ้ผนภาพอี-อาร ์(E-R 
Diagram) ในการออกแบบและอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างตารางและใชอ้อราเคลิ ดาตา้เบส 11 
จี และภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการจัดท าฐานข้อมูล และออกรายงานการซื้อ - ขาย
เฟอร์นิเจอร์ภายใน ร้านเฟอร์นิเจอร ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บขอ้มูลลงระบบฐานขอ้มูล 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ เพิม่ คน้หาและแกไ้ขขอ้มูล และเพื่อลดความเสีย่งต่อการสูญหายของ
ขอ้มลู รวมทัง้เพือ่ใหส้ะดวก รวดเรว็ในการออกรายงา 

จากงานวจิยัดงักล่าวใชอ้อราเคลิ ดาต้าเบส 11 จ ีและภาษาเอสควิแอล (SQL) ในการ
จดัท าฐานขอ้มลู  เพือ่ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู 
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จนัทร์จิรา ทองพริก,มารีย๊ะ สันเกาะ,เสาวลกัษณ์ ธานีรตัน์ (2559) ระบบขาย
โทรศัพท์มือถือออนไลน์ ร้านโทรศัพท์จอมโมบาย พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และใช ้MySQL ในการสรา้งฐานขอ้มูล เพือ่เพิม่ช่องทางในการจดั จ าหน่าย
โทรศัพท์มือถือและระบบสามารถจดัการข้อมูลสินค้า จดัการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลข่าว 
ประชาสัมพันธ์ จัดการการแจ้งช าระเงิน และสามารถสรุปยอดขายตามช่วงเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากงานวิจัยดังกล่าวในการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และใช ้MySQL ในการสร้างฐานขอ้มูล โดยม ีระบบจดัการขอ้มูล ระบบซื้อ
ขายสนิคา้ ระบบบรหิารจดัการ 

 
ไกรทพนธ ์เติมวิทยข์จร, ศิริชยั นามบุรีและนิมารนีู หะยีวาเงาะ (2559) 
 ได้ท าการวจิยัผลของ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ผู้ ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการ 
ประสทิธภิาพในการท างานและมปีระโยชน์ ในการใชง้าน  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และอนัดบัสาม
พบว่า ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจต่อการเขา้ถงึระบบที ่สามารถเขา้ถงึไดทุ้กทีทุ่กเวลา และมคีวามพงึ
พอใจต่อรายละเอยีดทีค่รอบคลุมถงึสิง่ทีต่อ้งการ ม ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 

 
พูลศกัด์ิ หลาบสีดา และ น าคุณ ศรีสนิท (2559) ได้วจิยังานวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่ง

หมายของการวจิยัเพื่อออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานบรกิาร ของสาย
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย ผลการประเมิน
ประสทิธภิาพในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ การจดัการงานบรกิารของสายงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศภายในบรษิทักรณีศกึษาบรษิทัประกนัภยั มปีระสทิธภิาพอยู่ ในเกณฑ์ที่ด ีคอืมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.11ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ที่ความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามค่า สมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั 0. 9210 และผลการประเมนิความพงึพอใจในการใช้
งานระบบอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี

 
กตัติกา ศรีมหาวโร (2555) ผู้วิจยัด าเนินการสร้างระบบการจดัการความรู้โดยใช้

รูปแบบระบบ คอืปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ ข้อมูลป้อนกลบั และการวเิคราะห์หลกัการ
การจดัการความรู้ ทฤษฎีการ บรหิารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคดิในการพฒันา
กระบวนการจดัการความรู้ และได้ กระบวนการจดัการความรู้ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน จากผล
การทดสอบของโรงเรยีนเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 4.67 และ 3.27 และจากผลการ ทดสอบระดบัชาตขิัน้
พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3.63 และ 2.55 ตามล าดับ ความรู้ความเข้าใจ ของครู
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เกีย่วกบัระบบการจดัการความรูก้่อนและหลงัการด าเนินงานมคีวามแตกต่างกนัอย่างม ีนัยส าคญั
ทีร่ะดบั1 ครมูสีารสนเทศและนวตักรรมเพิม่ขึน้  

 
สรปุงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
           เราไดน้ าวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไปศกึษาและไดแ้นวคดิในการพฒันาโปรแกรม และยงัไดเ้รยีนรู้
ในการเลือกใช้เครื่องมอืที่ใช้พฒันาโปแกรมหรอืว่าเครื่องมอืในการพฒันาโปรแกรม เครื่องมอื
ไหนที่เหมาะสมกับระบบของเรามากที่สุดและได้ศึกษาวิธีการออกแบบระบบการประเมิน
ประสทิธภิาพของระบบและความพงึพอใจของผูใ้ช ้และศกึษาเกี่ยวกบัระบบรูปแบบของเวป็ไซต์
เพือ่มาต่อยอดในการสรา้งเวป็ไซตใ์หม้คีวามทนัสมยั และรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
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