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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันแนวโน้มการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถทำได้หลายช่องทาง มีเว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้พื้นที่ 
หรือใช้เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ฯลฯ ก็สามารถเป็นช่องทางทำร้านค้าได้ ซื่งทำให้ลูกค้าสามารถเขา้ถึง
ร้านค้าได้จากทั่วประเทศ ใครๆก็สามารถเห็นได้แบบไม่มีข้อจำกัด อีกทั้งทำให้ร้านค้าเปิดได้ แม้เราจะ
ไม่ได้อยู่หน้าจอตลอด แต่ร้านของเรายังสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร้าน Sea Za 2) ศึกษา
ข้อมูลธุรกิจร้านอาหารทะเลดอง และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์อิเล็ททรอนกิส์
มาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ เพื ่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า ปูไข่ ปูม้า กั ้ง กุ้ง 
หอยแครง ฯลฯ ทั้งปลีกและส่ง เพื่อขยายและเพิ่มกลุ่มลูกค้าของร้าน Sea Za ในรูปแบบออนไลน์ 
สร้างเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Joomla ร่วมกับโปรแกรม Photoshop CS5 สร้างและออกแบบ
เว็บไซต์ และใช้โปรแกรม App Serv ในการสร้างฐานข้อมูล และทำการขอเช่าพื้นที่ใน Web Server 
ของผู้อื่นหรือเรียกว่า Web Hosting และอัพโหลดไฟล์ข้ึนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อนำเว็บไซต์เผยแพร่ บน
อินเทอร์เน็ต  

ผลจากการพัฒนาเว็บไซต์ร้าน Sea Za อาหารทะเลดองออนไลน์พบว่า สามารถเพิ่มกลุ่ม
ลูกค้า และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเล สนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มความ
รวดเร็วในการทำการซื้อขายสินค้าได้ดี โดยมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ โดยรวมอยู่ในระดับดี 

(�̅�= 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากสุด คือ สามารถเพิ่มข้อมูล

หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวภายในเว็บไซต์ได้อยู่ในระดับดี (�̅�= 4.37) ข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยสุด 

คือ ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์โดยรวม (�̅�= 4.00) 
 

Abstract 
 Nowadays, the trend of online shopping can be done through many channels. 
There are websites that are open to use space. Or use Facebook, Instagram etc. can 
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also be a way to shop Which allows customers to access stores from all over the 
country Anyone can see without restrictions. Also allowing the store to open Although 
we are not always on screen But our shop is still accessible 24 hours a day. 

This research The objective is to design and develop the Sea Za restaurant 
website to study the information of preserved seafood restaurant business And the 
need for commercial electronic information technology as a tool for public relations 
To expand distribution channels for crab, egg, crabs, crayfish, crayfish, scallop, etc., 
both retail and wholesale To expand and increase the customer base of the Sea Za 
store online Create website Using Joomla together with Photoshop CS5, creating and 
designing websites And use App Serv program to create database And requesting to 
rent space on other people's web servers, also known as web hosting, and upload files 
to the web server. To publish websites On the internet. 

The result of the development of the website of Sea Za Online Pickled Seafood 
found that Can add customer groups And expanding distribution channels for seafood 
products Meet the needs of customers and speed up the process of trading products 

well. With satisfaction in using the website Overall, the level is good (�̅�= 4.07). When 
considering each item, it is found that the item with the highest level of satisfaction is 

the ability to add or edit personal information within the website at a good level (�̅�= 

4.37). The least satisfied is the overall website traffic (�̅�= 4.00). 
 
คำสำคัญ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซต์, อาหารทะเลดอง, ร้าน Sea Za 
Keywords : E-commerce, Web Size, Pickled Seafood, Shop Sea Za 
 
บทนำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากข้ึน  
ซึ่งอินเทอร์เน็ตมีส่วนสำคัญกับงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ และอื่น ๆ มีความ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ ในด้านของธุรกิจ มีการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ ซึ่ง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการ
จำหน่ายสินค้าและบริการ ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ การจัดซื้อสินค้าและการ
จัดจำหน่ายสินค้า ทั้งยังสามารถดำเนินงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดก็ตามก็สามารถ
เลือกซื้อสินค้าตามที่ต้องการได้ โดยมีการนำเสนอข้อมูลของสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ทำให้เกิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ ้น ทั ้งยังทำให้เกิดรายได้ในเวลาอันสั ้นพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) จึงเป็นทางเลือกใหม่ที ่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
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สามารถ  ลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น ทำเลที ่ตั ้ง ค่าเช่าร้าน รวมถึงลดข้อจำกัดของ
ระยะทางและเวลาลงได้ 
 อาหารทะเลดอง คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกุ้ง หอย ปูสด ๆ ที่ได้ตดแต่งแล้วมาล้างให้
สะอาด แล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาสูตรเด็ดของทางร้านหมักใหเ้ข้ากันเปน็เวลา 12 ช่ัวโมง และสามารถนำ
ออกมาจัดจำหน่วยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทาน เสริฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดสูตรเด็ดจากทางร้าน 
อาหารทะเลดองสามารถจัดเกบ็รกัษาอาหารให้ยืดอายุใหน้านได้มากข้ึน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทาน
อาหารทะเลดองที่สดใหม่ตลอด 
 ร้าน Sea Za จำหน่ายอาหารทะเลดองอาทิเช่น ปูไข่ ปูม้า กั้ง กุ้ง หอยแครง ฯลฯ ทั้งปลีก
และส่ง โดยทางร้านมีการจัดจำหน่ายเฉพาะทางหน้าร้านเท่านั้น ทำให้ไม่เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้าและมี
คู่แข่งขันจำนวนมาก ผู้ประกอบการจึงต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยจะต้องทำการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือการขยายสาขาของกิจการ  แต่ในการขยายสาขาของกิจการ  
ต้องอาศัยเงินลงทุนที่สูงและขาดทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ประกอบกับทางร้านขาดพนักงานในการที่จะ
ดูแลระบบ การจัดการสินค้าก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายกิจการ ซึ่งจะยากต่อการดำเนินธุรกิจภายใน
อนาคต  

ผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการซื้อ-ขายสินค้าของร้าน Sea Za ขึ้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มความรวดเร็วในการทำการ
ซื้อสินค้า และประชาสัมพันธ์อาหารทะเลดอง 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร้าน Sea Za 
2. ศึกษาข้อมูลธุรกิจร้านอาหารทะเลดอง และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง

พาณิชย์อิเล็ททรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง) 
 แนวคิดเก่ียวกับอาหารทะเลในรูปแบบของการดอง 

อาหารทะเลดอง คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ กุ้ง หอย ปู สดๆ ที่ได้ตัดแต่งแล้ว มาล้างให้
สะอาด ปรุงรสด้วย น้ำปลาสูตรเด็ดของทางร้าน  หมักให้เข้ากัน เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง และสามารถนำ
ออกมาจัดจำหน่ายเพื่อให้กับผู้บริโภคได้รับประทานพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด๊สูตรเด็ดจากทางรา้น และอาหาร
ประเภทดองนั้นสามารถจัดเก็บรักษาอาหารให้ได้เป็นเวลานานขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทาน
อาหารทะเลดองที่สดใหม่ตลอด 
 

แนวคิดเก่ียวกับ E-Commerce 
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Electronic Commerce หรือ E-Commerce คือ การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมลู
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น Internet ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศพัท์ 
โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการ Internet ก็สามารถทำการค้าผ่านระบบเครือข่ายได้  

E-Commerce เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Internet กับการจำหน่ายสินค้าและ
บริการ โดยสามารถนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการผ่านทาง Internet สู่คนทั่วโลก
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น 

 
แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบเว็บไซต ์
เว็บไซต์ (Website Web site หรือ Site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกัน

ผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน
เวิลด์ไวด์เว็บ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการ
สมัครสมาชิกและเสยีค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูลในเว็บไซต์น้ัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาด
หลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ทำเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวจนถึงระดับ
เว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรอืองค์กรต่างๆ การเรยีกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรยีกดูผา่นซอฟแวร์ในลกัษณะ
ของเว็บเบราว์เซอร์ 

โฮมเพจ (Home Page)หมายถึง หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการจะต้องพบเป็นอันดับแรก
เมื่อใช้บริการ ประกอบด้วยเมนูต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ 

เว็บเพจ (Web Page)หมายถึง หน้าเว็บหนึ่งของเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อความ ภาพกราฟิก 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือแม้แต่ไฟล์วิดีโดและไฟล์มัลติมีเดียต่าง ๆ มีลิงก์สำหรับเช่ือมโยงไป
ยังเว็บเพจหน้าอื่น ๆ เว็บเพจจะมีกี่หน้าก็ได้ข้ึนอยู่กับเนื้อหาเป็นสำคัญ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวจิยันี้เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศ เวบ็ไซต์ รา้น Sea Za เพื่อท าการศกึษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลของร้านอาหารทะเลดอง Sea Za โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์จะประกอบไป
ดว้ย รายละเอยีดสนิคา้, ระยะเวลาในการใหบ้รกิาร, ราคาสนิคา้, ทีอ่ยู่, สถานทีต่ัง้, เบอรต์ดิต่อ, 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย 

 
 
 
1. ขอบเขตของระบบเวบ็ไซต์ 

1.1 สมคัรสมาชกิ 
   -  ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล 
   -  บนัทกึขอ้มูลสมาชกิ 
   -  ยนืยนัสมาชกิทาง E-mail 
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  1.2 สัง่ซื้อสนิคา้ 
-  เขา้สู่ระบบ 
-  เลอืกสนิคา้ลงในตะกรา้สนิคา้ 
-  ค านวณราคา 
-  บนัทกึการสัง่ซื้อ 

1.3 แจง้ช าระเงนิ 
- แจง้การช าระเงนิ 
- จดัสง่สนิคา้ 

 
2. ขอบเขตของผูใ้ช ้

  2.1 ผูดู้แลระบบ (การเขา้สูร่ะบบ : Login) 
   - ก าหนดสทิธกิารใชง้านส าหรบัผูใ้ชร้ะบบ 
   - ดูแลระบบใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
  2.2 สมาชกิ 
   - สัง่ซื้อสนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
   - ยกเลกิรายการสัง่ซื้อสนิคา้ แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนตวั 
  2.3 ผูใ้ชท้ัว่ไป (การเขา้สูร่ะบบ : ไม่ต้อง Login) 
   - สามารถดูสนิคา้ได ้
   - สัง่ซื้อสนิคา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพกระแสข้อมูล 
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 การทดลองใช้เว็บไซต์ร้าน  Sea Za อาหารทะเลดองออนไลน์เมื่อเผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ตโดยการใช้แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ทดลองใช้เว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลทัว่ไป ความพงึพอใจในการใช้เว็บไซต์ ที่มรีายการประเมนิ จ านวน 10ข้อและมคี าถาม
ปลายเปิดในส่วนทา้ยของแบบสอบถาม โดยส ารวจจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เกณฑก์าร
ใหค้ะแนนความพงึพอใจ มดีงันี้ 

ระดบั ความพงึพอใจ   ดมีาก  5       คะแนน 
ระดบั ความพงึพอใจ   ด ี  4      คะแนน 
ระดบั ความพงึพอใจ   ปานกลาง        3       คะแนน 
ระดบั ความพงึพอใจ   น้อย               2        คะแนน 
ระดบั ความพงึพอใจ   น้อยทีสุ่ด        1        คะแนน 

  
การสรุปผลการประเมนิ ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อ โดย �̅�  แทน ค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนน าค่าเฉลีย่นัน้มาเทยีบกบัเกณฑ์การประเมนิผล S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งมกีารแปลผลตามระดบัค่าเฉลีย่จากอนัตรภาคชัน้ ดงันี้ 

คะแนนเฉลีย่สูงกว่า 4.50  มคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 3.50–4.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัด ี
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.50–3.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.50–2.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 
คะแนนเฉลีย่ต ่ากว่า 1.50  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 

ผลการวิจัย 
 ผลการออกแบบเว็บไซต ์

List of External Entities  
1. ลูกคา้ 
2. เจา้ของรา้น 
 
List of Data  
1. ขอ้มูลสมาชกิ 
2. ขอ้มูลสนิคา้ 
3. ขอ้มูลประเภทสนิคา้ 
4. ขอ้มูลการสัง่ซื้อ 
5. ขอ้มูลการช าระเงนิ 
 

List of Processes  
1. สมคัรสมาชกิ 

1.1 กรอกขอ้มูลสมาชกิ 
1.2 ตรวจสอบขอ้มูล 
1.3 บนัทกึขอ้มูล 

2. สัง่ซื้อสนิคา้ 
2.1 เขา้สู่ระบบ 
2.2 เลอืกสนิคา้ลงในตะกรา้สนิคา้ 
2.3 ค านวณราคา 
2.4 บนัทกึการสัง่ซื้อ 

3. แจง้ช าระเงนิ 
3.1 แจง้การช าระเงนิ 
3.2 จดัส่งสนิคา้ 
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 การออกแบบเว็บไซต์ร้านSea Za อาหารทะเลดองออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเว็บไซต์
ร้านSea Za อาหารทะเลดองออนไลน์ให้ร้านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ร้านเว็บไซต์ร้านSea Za อาหารทะเลดองออนไลน์ซึ่งได้ผลการออกแบบระบบงาน
ดังต่อไปนี้ 

 
 
เมนูหน้าแรก คือ หน้าหลักในการเข้าสูเ่ว็บไซต์ร้านSea Za อาหารทะเลดองออนไลน ์
 

 
 
เมนูตะกร้าสินค้า  สมาชิกของเว็บไชต์สามารถดูรายการสั่งซื้อของแต่ละบุคคลได้ โดยการ

กรอกเลขคำสั่งซื้อที่ได้จากทางร้านมา จะแสดงรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าข้ึนมา 
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เมนูวิธีการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน  แสดงรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อและชำระเงินของทาง

ร้าน ซึ ่งลูกค้าสามารถดูวิธีการสั ่งซื้อและชำระเงินได้จากทางหน้าเว็บไซต์ของทางร้าน โดยจะมี
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงินเอาไว้ในเมนูนี้ 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�= 4.07) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากสุด คือ สามารถเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขขอ้มูล

ส่วนตัวภายในเว็บไซต์ได้อยู่ในระดับดี (�̅�= 4.37) รองลงมาคือ การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดใน

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ (�̅�= 4.33) ความสามารถในการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ (�̅�= 4.20) ความ

ถูกต้องของผลลัพธ์ในการค้นหา (�̅�= 4.20) ความง่ายต่อการใช้งานเว็บไซต์ (�̅�= 4.03) ความพึง

พอใจในการเข้าชมเว็บไซต์โดยรวม (�̅�= 4.00) 

ความเหมาะสมในการใช้ข้อความสัญลักษณ์หรือ รูปภาพในการสื่อความหมาย  (�̅�= 3.97) 

ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลข้อมูล (�̅�= 3.97) ความถูกต้องในการคำนวณราคาสินค้า (�̅�= 

3.90) ความสวยงามในการออกแบบหน้าจอโดยรวม (�̅�= 3.77) 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคำถามแบบปลายเปิดมีดังนี้ 

1) สีสันเว็บไซต์อ่อนไป 
2) ควรเพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายและจัดโปรโมช่ันในแต่ละฤดูกาล 
3) เพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้า ( Line Man, Grab Food ) 

 
 
 
บทสรุป ข้อเสนออนะ 
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 จากการที ่ได้ออกแบบเว็บไซต์ร้าน Sea Za อาหารทะเลดองออนไลน์และมีการนำไปใช้
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอยู่ในระดับดี (x ̃= 4.07) 

ซึ่งสรุปผลความสามารถของโปรแกรมได้ดังนี้ 
1) เข้าสู่ระบบ Login โดยการกรอก Username และ Passwordของผู้ใช้งาน 
2) สามารถสมัครสมาชิก 
3) สามารถสั่งซื้อสินค้า  
4) เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า 
5) คำนวณราคา 
6) บันทึกการสั่งซื้อ 
7) แจ้งการชำระเงิน 
8) จัดส่งสินค้า 

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป 
ควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์อยู่เสมอเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานง่ายสะดวกและเหมาะสมต่อ

ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 
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