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Since economic and technological behavior constantly changes, fine silver jewelry market
entrepreneurs have begun to distribute goods via ecommerce. However, the data from the Office of Small
and Medium Enterprise Promotion (OSMEP) revealed that less than 10% of entrepreneurs succeed in
ecommerce. The cause of this failure is the objective of this research, as well as the analysis of the online
fine silver jewelry platform in a digital society, and to develop the online fine silver jewelry platform in terms of
the needs of the consumers. This research was conducted using the Double Diamond Model, a process
based on critical thinking and rationality. The procedures were as follows: (1) Discover: identifying problems
from three entrepreneurs with difference sources, such as online shopping, social network shopping, and
direct chat. Moreover, Generation Y data was the main target of this research and the data gathered from the
related research; (2) Define: data analysis step to define and specify problems and solutions, then setting
design conditions according to analysis results; (3) Development: the steps to develop online fine silver
jewelry platform; and (4) Delivery: the presentation of an online fine silver jewelry platform. This research was
divided into two parts. Part 1: an analysis of online fine silver jewelry platform found a solution for the problem
for online entrepreneurs, as follows: (1) to design a comfortable and easy to use user interface; (2) to design
a user interface that emphasizes authenticity, and store background; (3) to present the image, detail, and
price clearly. Part 2: the development of online fine silver jewelry platform in terms of customer demands. It
was found that customers will purchase goods online, if it is more convenient. The design principles are as
follows: (1) the user interface must be detailed and convenient; (2) operational control: the user interface
must have freedom to control online platforms; (3) User and system response: the system must respond to
user activities; (4) shortcuts for users: user interface must have shortcuts; and (5) user error protection: the
system must prevent user errors.
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ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครัง้ นีส้ ามารถสาเร็ จไปได้ ด้วยดี ด้ วยความกรุ ณ าจาก อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่ วม รวมไปถึงอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ ให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ูวิจัย ทัง้ ให้ คาติชมและ
แนะนาต่างๆ มากมาย ทาให้ งานวิจยั เล่มนี ้เสร็จสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ขอบคุณ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ คาปรึกษาและคาสัมภาษณ์ที่เพิ่มความ
สมบูรณ์ให้ กบั วิจยั ในเล่นนี ้

ภาณุวฒ
ั น์ จุฬาพงษ์วนิช

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง ........................................................................................................................ฎ
สารบัญรูปภาพ ......................................................................................................................ฏ
บทที่ 1 บทนา......................................................................................................................... 1
ที่มาและความสาคัญ ......................................................................................................... 1
วัตถุประสงค์การวิจยั .......................................................................................................... 3
ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า............................................................................................. 3
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ .................................................................................................. 4
กรอบแนวคิดในการวิจยั ..................................................................................................... 5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง .................................................................................... 6
1.องค์ประกอบหลักของร้ านค้ าออนไลน์ .............................................................................. 7
1.1 ความหมายของเว็บไซต์ ......................................................................................... 7
1.2 ประเภทของเว็บไซด์ .............................................................................................. 7
1.3 องค์ประกอบของเว็บไซต์ ....................................................................................... 8
1.4 การออกแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ............................................................................. 8
1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องในการออกแบบเว็บไซต์ ................................................................ 9
1.6 แนวทางการออกแบบแพลตฟอร์ มสาหรับ Generation Y ....................................... 10

ซ
2. กลยุทธ์ทางการตลาด ................................................................................................... 11
2.1 การประชาสัมพันธ์ .............................................................................................. 11
2.2 เทคนิค SEO ....................................................................................................... 11
3. พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี ........................................................................................... 14
3.1 ความหมายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี................................................................. 14
3.2 พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีของ Generation Y ...................................................... 14
4. ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์ .......................................................................................... 15
4.1. การคานึงถึงความต้ องการของผู้ใช้ งาน ................................................................ 15
4.2. รูปแบบการเชื่อมโยงข้ อมูล .................................................................................. 17
4.3. รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ ........................................................................... 20
4.4. รูปแบบการจัดการข้ อมูล ..................................................................................... 23
4.5. รูปแบบของการกระทาและการสัง่ งานข้ อมูล ......................................................... 28
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ...................................................................................................... 29
6. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ........................................................................ 32
6.1 รูปแบบของ Design Thinking ............................................................................. 32
6.2 สรุป Design Thinking ........................................................................................ 36
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า .................................................................................. 37
วิธีการดาเนินงานวิจยั ...................................................................................................... 37
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาสภาพและความต้ องการพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับ
เงิน (Discover)................................................................................................ 39
ขันตอนที
้
่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุถึงปั ญหาของแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับ
เงิน (Define) ................................................................................................... 42
ขันตอนที
้
่ 3 ออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน (Development) 44
ขันตอนที
้
่ 4 นาเสนอแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน (Delivery) ................... 46

ฌ
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................................... 47
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาสภาพและความต้ องการพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน
(Discover) ............................................................................................................... 48
ส่วนที่ 1 ศึกษารวมรวบข้ อมูล ..................................................................................... 48
ส่วนที่ 2 สอบถามความต้ องการ ................................................................................. 49
ส่วนที่ 3 รวบรวมปั ญหา ............................................................................................. 58
ส่วนที่ 4 วางแนวทางการแก้ ปัญหา ............................................................................. 58
ขันตอนที
้
่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุถึงปั ญหาของแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน
(Define) ................................................................................................................... 59
ส่วนที่ 1 สรุปปั ญหาที่แท้ จริง ...................................................................................... 59
ส่วนที่ 2 สรุปวิธีการแก้ ไขปั ญหา ................................................................................. 59
ขันตอนที
้
่ 3 ออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน (Development) ...... 60
ส่วนที่ 1 ออกแบบต้ นแบบ .......................................................................................... 60
ส่วนที่ 2 นาต้ นแบบที่ได้ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ .......................................................... 67
ส่วนที่ 3 ผลิตแพลตฟอร์ มสมบูรณ์ .............................................................................. 72
ขันตอนที
้
่ 4 นาเสนอแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน (Delivery) .......................... 75
ส่วนที่ 1 วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ....................................................................... 75
ส่วนที่ 2 เผยแพร่แพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน ......................................... 75
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ............................................... 76
1. สรุปผลของการศึกษาค้ นคว้ า ........................................................................................ 76
สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ................................................ 77
2. อภิปรายผลของการศึกษาค้ นคว้ า ................................................................................. 80
3. ข้ อเสนอแนะ ................................................................................................................ 83
บรรณานุกรม ....................................................................................................................... 84

ญ
ภาคผนวก............................................................................................................................ 87
ประวัติผ้ เู ขียน....................................................................................................................... 95

สารบัญตาราง
หน้ า
ตาราง 1 ขันตอนการสร้
้
างแบบสอบถาม ................................................................................ 41
ตาราง 2 ส่วนการประเมินด้ านเนื ้อหา .................................................................................... 44
ตาราง 3 ส่วนการประเมินด้ านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ .............................. 45
ตาราง 4 ส่วนการประเมินด้ านประโยชน์และการนาไปใช้ ........................................................ 45
ตาราง 5 แสดงความถี่และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านประชากรศาสตร์ ................. 50
ตาราง 6 แสดงความถี่และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านประชากรศาสตร์ ................. 51
ตาราง 7 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยที่สง่ ผลต่อการซื ้อ
เครื่องประดับเงินออนไลน์ ..................................................................................................... 52
ตาราง 8 ตารางแสดงช่องทางการเลือกซื ้อเครื่ องประดับเงิน .................................................... 53
ตาราง 9 ตารางการแสดงปั จจัยที่ทาให้ เกิดความลังเล ............................................................ 54
ตาราง 10 ตารางสรุปผลดีผลเสียของแต่ละช่องทาง ................................................................ 57
ตาราง 11 ตารางแสดงการวิเคราะห์แพลตฟอร์ ม .................................................................... 61

สารบัญรูปภาพ
หน้ า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................. 5
ภาพประกอบ 2 Clear Entry Point ........................................................................................ 17
ภาพประกอบ 3 Menu page จาก MIS’s website .................................................................. 18
ภาพประกอบ 4 Pyramid Schematic ................................................................................... 18
ภาพประกอบ 5 Modal Panel ............................................................................................... 19
ภาพประกอบ 6 Escape Hatch ............................................................................................ 19
ภาพประกอบ 7 Visual Framework ...................................................................................... 20
ภาพประกอบ 8 Swarovski website ..................................................................................... 21
ภาพประกอบ 9 Grid of Equals ............................................................................................ 22
ภาพประกอบ 10 Lazada Tabs ............................................................................................ 23
ภาพประกอบ 11 Microsoft Window .................................................................................... 24
ภาพประกอบ 12 Google website ....................................................................................... 25
ภาพประกอบ 13 Airasia’s website ...................................................................................... 26
ภาพประกอบ 14 Youtube’s website ................................................................................... 26
ภาพประกอบ 15 Airasia’s Booking pages.......................................................................... 27
ภาพประกอบ 16 Google’s pagination control .................................................................... 28
ภาพประกอบ 17 Google’s button groups........................................................................... 28
ภาพประกอบ 18 Facebook’s Hover Tools .......................................................................... 29
ภาพประกอบ 19 Double Diamond Model .......................................................................... 33
ภาพประกอบ 20 ขันตอนการด
้
าเนินการศึกษาค้ นคว้ า (ปรับปรุงจาก Diamond Model) ........... 37
ภาพประกอบ 21 ขันตอนการติ
้
ดต่อและซื ้อขายของแต่ละช่องทาง ........................................... 56

ฐ
ภาพประกอบ 22 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าแรกตอนบน ........................................................... 62
ภาพประกอบ 23 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าแรกตอนกลาง ....................................................... 63
ภาพประกอบ 24 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าแรกตอนล่าง .......................................................... 63
ภาพประกอบ 25 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าเลือกสินค้ าหมวดแหวน .......................................... 65
ภาพประกอบ 26 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ ารายละเอียดสินค้ า .................................................. 65
ภาพประกอบ 27 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าบทความ ............................................................... 66
ภาพประกอบ 28 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าฟอร์ มจัดเก็บรายละเอียด ....................................... 66
ภาพประกอบ 29 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าฟอร์ มการแจ้ งรายละเอียดการชาระเงิน ................... 67
ภาพประกอบ 30 แผนภูมิแท่งแสดงการประเมินการวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจ
เครื่องประดับเงินด้ านเนื ้อหาของผู้วิจยั ................................................................................... 68
ภาพประกอบ 31 แผนภูมิแท่งแสดงการประเมินด้ านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์
........................................................................................................................................... 69
ภาพประกอบ 32 แผนภูมิแท่งแสดงการการประเมินด้ านประโยชน์และการนาไปใช้ .................. 71
ภาพประกอบ 33 แพลตฟอร์ มหน้ าแรก .................................................................................. 73
ภาพประกอบ 34 แพลตฟอร์ มหน้ าแสดงสินค้ า ....................................................................... 74
ภาพประกอบ 35 แพลตฟอร์ มหน้ าแรก .................................................................................. 74
ภาพประกอบ 36 ภาพแพลตฟอร์ มสมบูรณ์ ............................................................................ 79

บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
เศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการ
จานวนมากจึงมีความประสงค์จะเริ่ มจาหน่ายเครื่ องประดับ เงินด้ วยการขายสินค้ าค้ าผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อสร้ างโอกาสทางธุ รกิจและเพื่อขยายธุรกิจไปสู่การทาธุรกิจ แบบ B2C (Business to
Customer) หรื อก็คือการสร้ างร้ านค้ าออนไลน์ เพื่อขายสินค้ าให้ แก่กลุ่มผู้ใช้ งานโดยตรง โดยในปี
พ.ศ. 2560 พบว่าคนไทยมียอดซื ้อขายออนไลน์มากถึง 19.64 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็ นจานวน
สูงมากกว่าประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเช่น มาเลเซีย , เวียดนาม เป็ นต้ น (สมาคมผู้ค้าอัญมณี
ไทยและเครื่ องประดับ, 2560) โดยในปั จจุบนั ผู้ประกอบการค้ าเครื่ องประดับส่งออกพบกับปั ญหา
เศรฐกิจ ส่งผลให้ ผ้ ูป ระกอบการจ านวนมากหันมาขายสิน ค้ าผ่านระบบออนไลน์ ม ากขึน้ ถึง 64
เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้ เห็นถึงการเติบโตของการขายสินค้ าออนไลน์ มากขึ ้น(เสาลักษณ์ สมานพิทกั ษ์
วงค์ , 2560) เพราะนอกจากจะเป็ นการลดต้ นทุ น ในการจั ด สร้ างร้ านค้ าออฟไลน์ ให้ แก่
ผู้ประกอบการแล้ ว ยังส่งผลดีให้ กบั ผู้บริ โภคอีกด้ วย เพราะเมื่อมีการแข่งขันที่สงู ขึ ้น ผู้บริ โภคก็จะมี
โอกาสเลื อกใช้ ของดี ราคาถูก ได้ ม ากขึน้ แต่ ผ้ ูป ระกอบการก็ ต้ อ งพบกับ การแข่ ง ขัน ของตลาด
ออนไลน์ที่สงู เนื่องจากในตลาดออนไลน์มีร้านค้ าออนไลน์จานวนมาก และเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุก
วัน ส่ง ผลให้ ผ้ ูประกอบการต้ องมี การปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ตลอดเวลา (ปุลณัช เดชมานนท์, 2556)
จากสถิ ติ ข องส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) พบว่ า
ผู้ ป ระกอบการระบบออนไลน์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ มี จ านวนไม่ ถึ ง 10 เปอร์ เซ็ น ต์ เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการขาดความเข้ าใจด้ านการตลาดออนไลน์อย่างแท้ จริง จึงไม่สามารถนาเสนอตัวตนสู่
สังคมออนไลน์ได้ ดังที่ต้องการ (ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน , 2555) สืบเนื่องจากผู้ประกอบการระบบ
ออนไลน์ส่วนมากไม่ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่องทาให้
ผู้ป ระกอบการระบบออนไลน์ ไ ม่ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนการตลาดให้ เหมาะกับ การขายสิ น ค้ า
เครื่ องประดับเงินผ่านระบบออนไลน์ (สุทฑชัย เกศยานนท์, 2558) จากประสบการณ์ของผู้วิจยั ซึ่ง
ท างานอยู่ ที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต และส่ ง ออกเครื่ อ งประดั บ เงิ น ซึ่ ง มี ค วามประสงค์ เริ่ ม ต้ นจ าหน่ า ย
เครื่ องประดับเงินในตลาดออนไลน์ในรูปแบบค้ าปลีก ผ่านทางระบบออนไลน์ เช่นกัน ทางบริ ษัทจึง
ได้ ทาการขายเครื่ องประเงินผ่านระบบออนไลน์ซึ่ง จากการทดลองจาหน่ายได้ 6 เดือน ผู้วิจัยพบ
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ปั ญ หาผู้บริ โภคไม่เข้ าใจถึงมูลค่า รู ปแบบ และความเหมาะสมของราคาสินค้ าเครื่ องประดับเงิน
รวมถึงผู้วิจยั ขาดการทาความเข้ าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ซ ้ายังมีปัญหาจากการคืนสินค้ าของ
ผู้บริโภค ปั ญหาจากความล่าช้ าของระบบแพลตฟอร์ มออนไลน์ และปั ญหาเรื่ องข้ อจากัดในการให้
ข้ อ มูล สิ น ค้ า ในแพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ ท าให้ ย อดขายสิ น ค้ าเครื่ อ งประดับ เงิ น ไม่ พ อเพี ย งส าหรั บ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นภายในบริษัท แสดงให้ เห็นว่าบริษัทของผู้วิจยั จัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการระบบ
ออนไลน์ที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ซึ่งในปั จจุบันการทาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์เป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒ นาธุรกิจของ
ผู้ประกอบการให้ สามารถแข่งขันในได้ ในตลาดปั จจุบนั ได้ ปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ การตลาดออนไลน์มี
อิทธิพลมากขึ ้นเป็ นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่เข้ ามาในชีวิตประจาวันคือ สมาร์ ท
โฟน ซึ่งทาให้ เปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ ้นเชิง ทาให้ ผ้ คู นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วจึงเป็ น
โอกาสที่ทาให้ ผ้ ูประกอบการระบบออนไลน์สามารถนาเสนอสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ได้ อีกด้ วย
(ปุล ณั ช เดชมานนท์ , 2556) กล่าวได้ ว่าการขายเครื่ องประดับ เงิ น ผ่ านระบบออนไลน์ เป็ นอี ก
ช่องทางที่สามารถทาให้ อตุ สาหกรรมเครื่ องประดับและอัญมณีเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้
การพัฒ นาแพลตฟอร์ ม และผู้ป ระกอบการให้ มี ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางการตลาด
ออนไลน์จึงมีความสาคัญอย่างมาก (ชิสา โชติลดาคีติกา, 2559)
จากข้ อมูลการสารวจพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบข้ อมูล
ที่น่าสนใจว่ากิจกรรมที่กาลังได้ รับความนิยมจากผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างต่อเนื่องคือ การซื ้อสินค้ า
ออนไลน์และมีมากขึน้ อย่า งต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม Generation Y (เสาลักษณ์ สมานพิทักษ์
วงค์ , 2560) คนกลุ่ม นี เ้ รี ย กอี ก แบบได้ ว่า คนยุค Millennials ซึ่ง ก็ คื อ คนที่ เกิ ด อยู่ในช่ วงปี พ.ศ.
2523-2540 คนกลุ่มนี ้เติบโตมากับการเปลี่ยนแปลง ได้ รับค่านิยมของรุ่นปู่ ย่าตายายกับรุ่นพ่อแม่
แต่รับเอาความเจริญของเทคโนโลยีและอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาอยู่ในการดารงชีวิตประจาวัน ทาให้ คน
รุ่นนีช้ อบรับข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ในปั จจุบนั คนกลุ่มนีอ้ ยู่ในช่วงวัยเรี ยน
และวัยทางาน และจากการที่ยุคนีเ้ ป็ นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ ามาเกี่ยวข้ องและคุ้นเคย จึงเป็ นเรื่ อง
ปกติ ที่ Generation Y สามารถเข้ าถึ ง ร้ านค้ า ออนไลน์ ไ ด้ ง่ า ยและมี ค วามไว้ ว างใจมากกว่ า
Generation อื่น กลุ่มคน Generation Y มีพฤติกรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตต่อวันมากที่สดุ โดยใช้
ในช่วงวันทางานหรื อวันเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ยที่ 7.12 ชัว่ โมงต่อวัน และมากถึง 7.36 ชัว่ โมงต่อวัน
ในช่วงวันหยุดทาให้ เหมาะสมสาหรับการตังเป็
้ นกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะการใช้ เทคโนโลยีและสามารถเข้ าถึงการซือ้ ขายผ่านระบบออนไลน์ ได้ ง่าย
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และมีการใช้ จ่ายผ่านระบบออนไลน์ในกลุม่ สินค้ าประเภทเครื่ องประดับเงินเป็ นอันดับต้ นๆ (ไมเคิล
ดิมอค, 2562)
ปั ญหาที่พบคือผู้ประกอบการระบบออนไลน์ในปั จจุบนั จากการสารวจของ พัชชรินทร์ อด
ออม พบว่าผู้ประกอบการระบบออนไลน์จานวนมาก กว่า 23 เปอร์ เซ็นต์ สูญเสียเงินไปกับการทา
โฆษณาผ่านแพลตฟอร์ ม ต่างๆ เฉลี่ยกว่า 20,000 บาทโดยได้ ผลลัพ ธ์ ไม่ เป็ นไปตามที่คาดหวัง
เนื่องจากไม่ ได้ ยอดขายสินค้ ากลับมา และไม่ ได้ สร้ างการรับรู้ ของร้ านค้ าให้ ม ากขึน้ อีกกว่า 60
เปอร์ เซ็นต์ ที่ไม่มีการแก้ ไขร้ านค้ าให้ มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และกว่า 84 เปอร์ เซ็นต์ ที่
พบกับปั ญหาการจัดการของระบบการจัดส่งหรื อการขนส่งสินค้ า เช่น ระบบการยืนยันสินค้ าของ
แพลตฟอร์ มมีปัญหา, การส่งสินค้ าที่ล่าช้ า, และการคืนสินค้ าของผู้บริ โภคอย่างไม่เป็ นธรรม (พัช
ชรินทร์ อดออม, 2558)
จากที่กล่าวมาทังหมด
้
พบว่าทังอดี
้ ตและในปั จจุบนั การขายเครื่ องประดับเงินมีกนั อย่าง
แพร่หลาย โดยเครื่ องประดับเงินของแต่ละร้ านจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่เนื่องจากปั จจุบนั
เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทาให้ ผ้ ูประกอบการจานวนมากหันไปขายเครื่ องประดับเงิน
ผ่านระบบออนไลน์ และจากการค้ นคว้ าเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั คง
ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ จากการท าการขายผ่ า นระบบออนไลน์ และผู้วิจัย ได้ ตัง้ สมมติ ฐ านว่ า
การศึกษาครัง้ นี อ้ าจจะเป็ นมาตรฐานในการสร้ างแพลตฟอร์ มออนไลน์ที่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้
อย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน
เพื่อรองรับสังคมดิจิทลั โดยใช้ การจัดการผ่านระบบเว็บไซต์
วัตถุประสงค์ การวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายดังนี ้
1. เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเครื่องประดับเงินในตลาดดิจิทลั
2. พัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน เพื่อตลาดดิจิทลั ที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้บริโภค
ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน โดยมีขอบเขตใน
การศึกษา ดังนี ้
1.ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
1.1 กระบวนการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ มธุรกิจเครื่องประดับเงิน
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2. ขอบเขตด้ านพื ้นที่
2.1 ธุรกิจเครื่องประดับเงินในตลาดดิจิทลั ในกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
3.1 ธุรกิจ
ประชากรแพลตฟอร์ มธุรกิจเครื่องประดับเงินในตลาดทังหมด
้
3 แพลตฟอร์ ม
3.2 กลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร Generation Y 40 คน ผู้ เชี่ ย วชาญ ที่ มี ประสบ การณ์ ขาย
เครื่องประดับออนไลน์ 3 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.แพลตฟอร์ ม หมายถึงรูปแบบของสื่อที่ใช้ ในการสื่อสารระหว่างผู้ให้ บริการและผู้บริ โภค
ผ่านระบบออนไลน์ ด้ วยข้ อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิ กข้ อมูล โดยสามารถจาแนก
ออกเป็ น เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่
2. Generation Y หมายถึงกลุ่มคนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2525 - 2547 เป็ นกลุ่มคนที่อยู่
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียคุ แอนะล็ อกไปสูย่ ุคดิจิทลั กลุม่ คนเหล่านี ้ชื่นชอบการได้ รับ
การบริ การที่ดี ไม่ชอบเผชิญหน้ ากับแคชเชียร์ หรือต้ องเสียเวลากับขันตอนที
้
่ย่งุ ยาก และมักจะเลือก
ซื ้อสินค้ ากับร้ านค้ าที่มีความสะดวกที่สุด ทัง้ การชาระเงินผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตแบงกิง้ หรื อการ
ลงทะเบียนและเช็คอินออนไลน์ เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา และสามารถคอบคุมการจับจ่าย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฐพล เมืองธรรม, 2562)
3. ธุรกิจ เครื่ องประดับเงินออนไลน์ การจาหน่ายสินค้ าประเภทเครื่ องประดับเงินผ่าน
แพลตฟอร์ ม ทาให้ สินค้ าสามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ข้ อสรุปการวิเคราะห์ธุรกิจเครื่องประดับเงินในตลาดดิจิทลั
2. แพลตฟอร์ ม ส าหรับ ธุรกิจ เครื่ องประดับ เงินเพื่ อตลาดดิจิ ทัล ที่สอดคล้ องกับ ความ
ต้ องการของผู้บริโภค
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน ได้ กาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนา
เป็ นความรู้ประกอบในการศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาในหัวข้ อต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบหลักของร้ านค้ าออนไลน์
1.1 ความหมายของเว็บไซต์
1.2 ประเภทของเว็บไซต์
1.3 องค์ประกอบของเว็บไซต์
1.4 การออกแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องในการออกแบบเว็บไซต์
1.6 แนวทางการออกแบบแพลตฟอร์ มสาหรับ Generation Y
2. กลยุทธ์ทางการตลาด
2.1 การประชาสัมพันธ์
2.2 เทคนิค SEO
3. พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
3.1 ความหมายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
3.2 พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีของ Generation Y
4. ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์
4.1 การคานึงถึงความต้ องการของผู้ใช้ งาน
4.2 รูปแบบการเชื่อมโยงข้ อมูล
4.3 รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ
4.4 รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ
4.5 รูปแบบขอบการกระทาและการสัง่ งานข้ อมูล
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
6.1 รูปแบบของ Design Thinking
6.2 สรุป Design Thinking
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1.องค์ ประกอบหลักของร้ านค้ าออนไลน์
1.1 ความหมายของเว็บไซต์
ความหมายของเว็บไซต์ คือหน้ าเว็บเพจที่จัดทาขึ ้นเพื่อนาเสนอข้ อมูลต่างๆ ผ่านทาง
คอมพิวเทอร์ และอินเทอร์ เน็ต โดยจะมีหน้ าเว็บเพจหลายหน้ า โดยการเชื่อมโยงเข้ ากับไฮเปอร์ ลิ ้งค์
เพื่อเชื่อมต่อไปยังหน้ าเว็บเพจต่อไป และถูกจัดเก็บไว้ ในรูปแบบ www. (เวิลด์ไวด์เว็บ) ซึ่งข้ อมูลใน
เว็ บ จะมี ค วามหลากหลายขึ น้ อยู่ กั บ ผู้ ให้ บริ ก ารเว็ บ ไซต์ โดยเว็ บ ไซต์ ส ามารถเรี ย กดูไ ด้ จ าก
ซอฟต์แวร์ ในลักษณะเบราว์เซอร์
เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) คือ โปรแกรมคอมพิวเทอร์ ที่ใช้ ในการเข้ าสู่เว็บไซต์
และมีการจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ ด้ วยภาษาเฉพาะ เช่น HTML นอกจากนัน้ ยังใช้ ในการ
เรี ยกดูข้อมูลเอกสารในเซิร์ฟเวอร์ ได้ ไม่ว่าเว็บเหล่านัน้ จะแสดงข้ อมูลในลักษณะของภาพ ระบบ
มัลติมีเดีย หรื อข้ อความ ปั จจุบนั เบราว์เซอร์ ที่รองรับระบบ HTML 5 สามารถอ่าน CSS 3 ได้ และ
เบราว์เซอร์ ที่กาลังได้ รับความนิยมมากที่สดุ มี ดังนี ้ (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
1.1.1 Internet Explorer
1.1.2 Mozilla Firefox
1.1.3 Google Chrome
1.1.4 Safari
1.2 ประเภทของเว็บไซด์
เว็บไซต์สามารถแบ่งได้ ตามลักษณะการใช้ งานแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ ดังนี ้ (ชุมเพ็ญ
สุขสุภา, 2557)
1.2.1 โฮมเพจ (Home page) ก็คื อ หน้ าแรกของเว็ บ ไซต์ ท าหน้ ารวบรวมเมนู
ทางผ่านทัง้ หมด และเป็ นหน้ าหลักในการนาเสนอเนือ้ หาของเว็บไซต์ โดยมี ชื่ออีกอย่างว่าหน้ า
index
1.2.2 เว็บเพจ (Web page) หรื อเว็บแสดงผล ทาหน้ าที่แสดงข้ อมูลเนือ้ หา และ
ทาการเชื่อมโยงกับอีกเว็บเพจ เพื่อให้ สามารถเชื่อมต่อไปสูเ่ ว็บเพจต่างๆ ได้ สะดวก
1.2.3 เว็บ Static คือเว็บแสดงผล ที่ทาหน้ าแสดงข้ อมูลเท่านันไม่
้ สามารถโต้ ตอบ
หรือรับส่งข้ อมูลกับผู้ที่เข้ าชมเว็บไซต์ได้ ส่วนใหญ่แล้ วจะถูกใช้ เป็ นเว็บ Gallery รูปภาพ
1.2.4 เว็บ Dynamic เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถโต้ ตอบ และรับส่งข้ อมูลแก่ผ้ ูเข้ าชม
เว็บไซต์ได้ ซึง่ ส่วนมากจะถูกใช้ ในระบบเว็บบอร์ ด รวมไปถึง Social Media ต่างๆ
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1.2.5 เว็ บ Service หรื อ เว็ บ ให้ บริ ก ารข้ อ มู ล ท าหน้ าที่ ใ ห้ บริ ก ารข้ อมู ล และ
สามารถดึงข้ อมูลไปแสดงผลในอีกเว็บไซต์ได้
1.3 องค์ ประกอบของเว็บไซต์
องค์ ป ระกอบของเว็บ ไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ จ าเป็ นต้ องมี การแบ่ง สัดส่วนและ
องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ใช้ ง านสามารถเข้ า ใจถึ ง การใช้ ง านได้ ส ะดวกโดยสามารถ
แบ่งเป็ นสัดส่วนได้ ดงั นี ้ (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
1.3.1 ส่วนหัว (Header) สาหรับไว้ แสดงโลโกและเนือ้ หาข้ อความที่บ่งบอกว่า
เว็บไซต์นนจะมี
ั ้ เนื ้อหาอย่างไรบ้ าง หรืออาจมีไว้ ใส่ป้ายโฆษณาก็เป็ นได้
1.3.2 เนือ้ หา (Contents) สาหรับไว้ แสดงเนื ้อหาที่ผ้ ูให้ บริ การต้ องการให้ ผ้ เู ข้ ามา
เยี่ยมชมได้ รับทราบ ข้ อมูลในส่วนหน้ าหาจะนิยมประกอบด้ วย ข้ อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
ไฟล์เสียง และวีดิโอ
1.3.3 ส่วนท้ าย (Footer) สาหรับการใส่รายละเอียดพืน้ ฐานทั่วไปเช่ น ลิ ขสิ ทธิ์
หรือการใส่ที่อยู่ ข้ อมูลการติดต่อ
1.3.4 ช่องว่าง (Space) สาหรับการเว้ นที่ว่างเพื่อไม่ให้ เว็บไซต์เต็มไปด้ วยเนื ้อหา
มากจนเกินไป ไม่ร้ ูสกึ อึดอัด
จากการแบ่งหัวข้ อของส่วนประกอบของเว็บไซต์นนั ้ ไม่จาเป็ นที่ทุกเว็บไซต์จะต้ องมี
องค์ประกอบครบทุกองค์ประกอบ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับการออกแบบและการนาไปใช้ งานของแต่ละผู้
ให้ บริการ
1.4 การออกแบบเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ
การออกแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ นอกจากการขายสินค้ าแล้ วการออกแบบเว็บไซต์ที่
เป็ นแหล่งรวมสินค้ าก็ควรที่จะต้ องสวยงามและมีการนาเสนอที่ดี ถ้ าหากลูกค้ าสามารถเลือกได้
ลูกค้ าย่อมเลือกร้ านที่ดดู ีกว่า (อินทนนท์ ปั ญญาโสภา, 2558)
ภาพสินค้ าต้ องใหญ่ และเน้ นสีที่โดดเด่นคือการทาให้ สินค้ าเรามีความโดดเด่นและ
สามารถเห็นรายละเอียดของสินค้ าได้ อย่างชัดเจนแต่ห้ามนาสินค้ าทุกตัวมาทาให้ ใหญ่ ทัง้ หมด
ไม่เช่นนัน้ สินค้ าทัง้ หมดจะขาดความโดดเด่นเรี ยบง่าย หมายถึงการออกแบบเว็บไซต์เรี ยบง่ายไม่
ยุ่งยากช่วยให้ สินค้ าสามารถดึงดูดความสนใจมากกว่าเดิม
แนะน าสิ น ค้ า ให้ ครบถ้ วน หมายถึ ง การให้ ข้ อ มู ล และภาพของสิ น ค้ า ที่ ค รบทุ ก
องค์ประกอบเพื่อให้ ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้ า
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ใช้ อักษรบนเว็บ ไซต์ ให้ มี เอกลัก ษณ์ หมายถึง การเลื อกใช้ ฟ้ อนต์ ในการออกแบบ
เว็ บ ไซต์ แ ละมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สิ น ค้ า หรื อ ออกแบบโลโก้ ให้ มี ส ไตล์ เน้ นการใช้ สี สัน ที่ เป็ น
เอกลักษณ์เพื่อให้ จาจดได้ ง่าย
ออกแบบให้ ง่ายต่อการค้ นหาหมายถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้ มีระบบการค้ นหาที่
ง่ายและเข้ าถึงได้ สะดวก
ใช้ วิดีโอแนะนาสินค้ าแทนแบนเนอร์ รูปภาพ หมายถึงการใช้ วิดีโอแนะนาสินค้ าแทน
รูปแบบปกติซงึ่ สามารถให้ ข้อมูลสินค้ าครบถ้ วนและรวดเร็วกว่าการอ่านข้ อมูลทัว่ ไป
กดสั่งซือ้ แล้ วไม่เด้ งไปที่หน้ าอื่น หมายถึงการออกแบบเว็บให้ มีระบบตะกร้ าสินค้ า
เพราะลูกค้ าอาจจะไม่ได้ เลือกซื ้อสินค้ าเพียงแค่อย่างเดียวและอาจเกิดความไม่สะดวกในการเลือก
ซื ้อสินค้ าได้ หากเว็บไซต์ของเราเปลี่ยนหน้ าไปมาตลอดเวลา (วรินราไพ รุ่งเรืองจิตต์, 2560)
แบนเนอร์ ต้องเลื่อนเปลี่ยนสินค้ าได้ หมายถึงแบนเนอร์ ด้านบนสุดหรื อเรี ยกว่าไฮไลท์
สามารถเปลี่ยนสินค้ าได้ เพื่อนาเสนอโปรโมชัน่ ใหม่ๆและน่าสนใจตลอดเวลา
ใช้ สี ข องสิ น ค้ า ออกแบบเว็ บ ไซต์ หมายถึ ง การเอาสี ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องสิ น ค้ า
นามาใช้ ในการออกแบบสิ น ค้ าเพื่ อให้ เว็บ ไซต์ มี สีสัน เข้ ากับ สิน ค้ าที่ ขายและง่ายต่ อการจดจ า
ลักษณะสีของสินค้ าและเว็บไซต์ได้
ดูสินค้ าได้ 360 องศา หมายถึงทาให้ สินค้ าสามารถดูรายละเอียดได้ ทุกองศาทาให้
ลูกค้ าสามารถตัดสินใจได้ ง่ายขึ ้น (อินทนนท์ ปั ญญาโสภา, 2558)
1.5 ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องในการออกแบบเว็บไซต์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องในการออกแบบเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ได้ รับการออกแบบอย่างสวยงาม
และมีการตอบสนองที่รวมเร็ วและสะดวกสบาย ย่อมได้ รับการความสนใจจากผู้ บริ โภคมากกว่า
เว็บไซต์ที่ดสู บั สน องค์ประกอบของการออกแบบสาคัญดังต่อไปนี ้ (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
1.5.1 ความเรี ยบง่าย (Simplicity) หมายถึงการจัดองค์ประกอบให้ เหลือเฉพาะ
องค์ประกอบหลัก เพื่อนาเสนอเนือ้ หาที่เราต้ องการนาเสนอเท่านัน้ เพื่อลบการรบกวนและการ
ดึงดูดจุดสนใจออกจากเนื ้อหาหลักที่ต้องการนาเสนอ (ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน, 2555)
1.5.2 ความสม่าเสมอ (Consistency) หมายถึงการสร้ างความสม่าเสมอในการ
ออกแบบทังเว็
้ บไซต์เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป
1.5.3 ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity) การออกแบบเว็บไซต์ จ ะต้ องสะท้ อนถึง
ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพและกราฟิ ก ที่สะท้ อนเอกลักษณ์ของบริษัทเพื่อบ่งบอกถึงตัวของบริ ษัท
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1.5.4 เนื อ้ หา (Useful Content) เนื อ้ ภายในเว็บ ไซต์ ต้ อ งมี ค วามสมบู รณ์ และ
ได้ รับการรับปรุ งพัฒ นาให้ ทันสมัยตลอดเวลา และที่สาคัญ เนือ้ หาควรเป็ นเนือ้ ที่ผ้ ูพัฒ นาเป็ นผู้
สร้ างสรรค์ ขึน้ เอง เพื่ อสร้ างความสาคัญ ของเนือ้ ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของเว็บไซต์ ที่จ ะมี ผลต่อการ
ค้ นหาของผู้ใช้ งาน
1.5.5 ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถใช้
งานเว็บไซต์ได้ สะดวกและไม่เกิดความสับสนในการนาทางของเนวิเกชัน่ ผู้พฒ
ั นาจาเป็ นต้ องสร้ าง
การนาทางที่มีความสม่าเสมอและชัดเจนสามารถใช้ งานได้ ง่าย
1.5.6 คุ ณ ภาพของสิ่ ง ที่ ป รากฎให้ เห็ น (Visual Appeal) กราฟิ กควรมี ค วาม
สมบูรณ์ ตัวหนังสืออ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้ สีอย่างสวยงาม
1.5.7 ความสะดวกในการใช้ ในสภาพต่ า งๆ (Compatibility) การใช้ ง านควร
สะดวกสบายไม่ยุ่งยากในการเข้ าถึง ไม่จาเป็ นต้ องใช้ โปรแกรมเสริ มเพื่อเนือ้ หา และควรสามารถ
เข้ าถึงได้ ทกุ ระบบปฏิบตั ิการ
1.5.8 ความมั่ น คงในการออกแบบ (Design Stability) การออกแบบที่ มี
มาตราฐานและความมัน่ คงมีส่วนช่วยในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แก่เว็บไซต์มากขึ ้น และยังช่วย
ลดความสับสนของผู้บริโภคอีกด้ วย
1.5.9 ความคงที่ของการทางาน (Function Stability) ระบบต่างๆ ต้ องมี ความ
มัน่ คงในการทางาน ถูกต้ องและเม่นยา ผู้พฒ
ั นาควรมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
1.6 แนวทางการออกแบบแพลตฟอร์ มสาหรับ Generation Y
สิ่งที่ Generation Y ต้ องการคือความหลากหลายสามารถตอบโจทย์และเลือกได้
หลากหลาย ไม่ติดกับอะไร ทาให้ ทาการตลาดยากกว่าแต่ก่อน โดยการออกแบบควรตอบสนอง
ความต้ องการของเป้าหมายโดย Generation Y มี พฤติกรรมเด่นดังนี ้ (อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ ,
2551)
1.6.1 รักการช้ อปปิ ้ง แต่ปฎิเสธการช้ อปปิ ้งแบบ Traditional แต่ม่งุ เน้ นแสวงหา
การช้ อปปิ ง้ แบบหลายช่องทาง
1.6.2 รักความบันเทิง
1.6.3 ชื่นชอบความสดใส
1.6.4 รักบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวิตชีวา
1.6.5 มีพฤติกรรมแบบ Multi-tasking
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1.6.6 ดูทีวีและฟั งวิทยุน้อยลง
1.6.7 มี Brand Loyalty ที่ต่ากว่า Generation อื่น
1.6.8 ไม่เกรงกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. กลยุทธ์ ทางการตลาด
2.1 การประชาสัมพันธ์
หมายถึงการสร้ างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มบุคคล ทุกคน ทุกองค์กร สามารถ
ใช้ การประชาสัมพันธ์ เพื่อลดทอนปั ญหาอุปสรรคลงให้ น้อยที่สุด โดยมีการแบ่งประเภทของการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี ้ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่, 2560)
2.1.1 การประชาสัม พั น ธ์ ภ ายใน (Internal Public Relations) คื อ การสร้ าง
ความเข้ าใจและ ความสัม พัน ธ์ อันดี กับกลุ่ม บุคคลภายในสถาบันเอง อันได้ แก่ก ลุ่ม เจ้ าหน้ าที่
เสมียน พนักงาน ลูกจ้ าง รวมตลอดจนถึงนักการภารโรง คนขับรถภายในองค์การสถาบันให้ เกิดมี
ความรักใครกลมเกลียว สามัคคี กันในหมู่เพื่อนร่วมงาน รวมทังด้
้ านการเสริมสร้ างขวัญ และความ
รักใครผูกพัน จงรักภักดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
แพร่, 2560)
2.1.2 การประชาสัม พัน ธ์ ภ ายนอก (External Public Relations) คือ การสร้ าง
ความเข้ าใจ และ ความสัมพันธ์ อันดีกับประชาชนภายนอก กลุ่มต่าง ๆ อันได้ แก่ประชาชนทั่วไป
และประชาชนที่องค์การ สถาบันเกี่ยวข้ อง เช่น ผู้นาความคิดเห็น ผู้นาในท้ องถิ่น ลูกค้ า ผู้บริ โภค
รวมทัง้ ชุม ชนละแวกใกล้ เคี ยง ฯลฯ เพื่อให้ กลุ่ม ประชาชนเหล่านี เ้ กิดความรู้ ความเข้ าใจในตัว
สถาบัน และให้ ความร่วมมือแก่สถาบัน ด้ วยดี (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
แพร่, 2560)
2.2 เทคนิค SEO
(Search Engine Optimization) SEO เป็ นการจัด ท า ปรั บ ปรุ ง หรื อ ปรั บ แต่ ง หน้ า
เว็บไซต์เพื่อให้ ติดอับดับต้ นๆ ในหน้ าผลการค้ นหาของเสิร์ซเอนจิน เช่น Google Yahoo MSN การ
พั ฒ นาโครงสร้ างและเนื อ้ หาของเว็ บ ไซต์ ใ ห้ ติ ด อั บ ดั บ ต้ น ๆ ในหน้ าค้ น หาของเสริ ร์ ซ เอนจิ น
จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามขันนตอนต่
้
อไปนี ้ (จิราภร แก้ วบุตษา, 2559)
2.2.1 การวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาโครงสร้ างและเนื อ้ หาของเว็ บ ไซต์ (Site
Architecture and Content Development) เป็ นส่วนเริ่ ม แรกที่มี การพัฒ นา โดยเริ่ ม จากการจัด
วางหัวข้ อหมวดหมู่ เนื ้อหาและรายละเอียด รายละเอียดที่สมั พันธ์กนั
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2.2.1.1 Site Architecture โครงสร้ างเว็บไซต์
2.2.1.1.1 Hosting จะต้ องมีความมั่นคง หากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้ งาน
ได้ ปกติ หาก Web Crawlers เข้ ามาเก็บข้ อมูลระหว่างนัน้ จะส่งผลต่อดัชนี (Index)
2.2.1.1.2 Domain ของเว็บไซต์ที่ มี การจดทะเบี ยนมานานจะส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือ
2.2.1.1.3 Sitemap ของเว็ บ ไซต์ ค วรท าให้ ถู ก ต้ อ งสมบู รณ์ เนื่ อ งจาก
Web Crawlers จะเข้ าถึงและเก็บข้ อมูลได้ สะดวก และผู้ใช้ บริการสามารถใช้ งานได้ ดียิ่งขึ ้น
2.2.1.1.4 URL Structure หรื อ โครงสร้ างของเว็ บ ไซต์ ค วรมี ก ารวาง
Keyword ไม่ว่าจะเป็ นหน้ าเว็บเพจหรือไฟล์ต่างๆ
2.2.1.2 Contents เนื ้อหาเว็บเพจ
2.2.1.2.1 Unique Content and Frequency of Change ห ม า ย ถึ ง
เนื ้อหาไม่ซ ้าใครและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็ นประจา
2.2.1.2.2 Keyword Formatting หากข้ อความใดภายใน Content ที่เป็ น
Keyword ควรเน้ นเป็ นพิเศษ เช่นการใช้ Tag<B> หรือ <Strong>
2.2.1.2.3 Density of Keywords ควรระวัง ไม่ ให้ มี Keyword แทรกอยู่
เกิน 5 % ของเนื ้อหา ทังหมดบนหน้
้
าเว็บเพจเนื่องจาก Search Engine จะถือว่าเป็ น Spam
2.2.2. การเลื อกใช้ คาสาคัญ (Keyword Research) ส่วนที่ต้ องมี กระบวนการ
ค้ นหาและเลือกคาสาคัญ ที่เหมาะกับเว็บไซต์และแนวโน้ มของผู้ใช้ ผ้ ูพัฒ นาเว็บไซต์ต้องกาหนด
วัตถุประสงค์ ให้ ชัดเจนว่าเว็บไซต์ ที่ นัน้ ๆ ต้ องการนาเสนอเนื่ อหาด้ านใด ทัง้ นีเ้ พื่อให้ คาสาคัญ
สอดคล้ องกับ เว็บไซต์ ส าหรับการเลือกคาสาคัญ ให้ เหมาะสมกับ เว็บไซต์ นัน้ ผู้พัฒ นาเว็บไซต์
สามารถใช้ ซอฟต์ แวร์ ต่างๆในการวิเคราะห์ คาสาคัญ อาทิเช่ น Good Keyword Word Tracker
หรื ออีกวิธีหนึ่ง คือการกรอกคาที่ต้องการลงไปในช่องค้ นหาของเว็บไซต์ Google เพื่อดูผลลัพธ์ว่ามี
จานวนของคา ที่ค้นพบเท่าใด โดยในสารบบของ Google จะบรรจุคาว่า“เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไว้
สูงถึงวิเคราะห์ ได้ ว่าถ้ าหากผู้พัฒ นาใช้ คาสาคัญคานีก้ ็จะต้ องแข่งขันกับคู่แข่งจานวนมาก ทัง้ นี ้
จ าเป็ นต้ อ ง พิ จ ารณาปั จ จัย อื่ น ประกอบด้ วย เช่ น มี ผ้ ูที่ แข่ ง ขัน ทางธุ รกิ จ มากน้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ง
สามารถสังเกตได้ จากผลการค้ นหาทางด้ านขวามื อของการแสดงผล Google ซึ่งเป็ นตาแหน่ง
ผู้สนับสนุนว่ามีผ้ ทู ี่ลง โฆษณา หากมีจานวนผู้สนับสนุนมากนัน่ หมายความว่ามีอตั ราการแข่งขัน
ธุรกิจมากเช่นกัน ทัง้ นี ้ ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถใช้ โปรแกรม Google Trend เพื่อตรวจสอบการใช้
คาสาคัญที่เลือกใช้ ได้ ว่ามีทิศทางหรื อแนวโน้ มเช่นไร เช่น ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั คาสาคัญนันๆ
้ เป็ น
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ที่นิยมใช้ หรื อไม่ อย่างไรซึ่งเป็ นบริ การฟรี โดยของใช้ บริ การได้ ที่ http://www.google.com/trends
(คมสัน โกเสนตอ, 2552)
2.2.3. วิเคราะห์ค่แู ข่งทางธุรกิจ (Business Analysis) ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้ องมี
การประเมินผู้แข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกันว่าคู่แข่งทางธุรกิจ นัน้ มีความแข็งแกร่งจุดดีจุดด้ อย
และ มีเนือ้ หาและรายละเอียดคล้ ายๆกัน นัน้ อยู่ในอันดับใด ใช้ คาในการค้ นหาอะไรบ้ าง ลักษณะ
การเขียนรหัสคาสัง่ ในการพัฒนาเว็บไซต์เป็ นอย่างไรซึ่งผู้ พัฒนาเว็บไซต์จะต้ องใช้ เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ผลเพื่อทาให้ ตระหนักว่าคู่แข่ง นัน้ มีคุณภาพเว็บไซต์มากน้ อยเพียงใดรวมไปถึงอายุของ
โดเมน ยิ่งถ้ ามีการจดโดเมนมานานความน่าเชื่อถือก็ยิ่งมีมาก โดยผู้พัฒนาเว็บไซต์จาเป็ นต้ องใช้
เครื่องมือหลายๆชิ ้นในการวิเคราะห์ผล อาทิเช่น (คมสัน โกเสนตอ, 2552)
2.2.3.1 Google Toolbar คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการให้ ค ะแนนคุณ ภาพของ
เว็บไซต์ซึ่ง Google เองจะให้ คะแนนเว็บไซต์ 1-10 โดยทั่วไปเรี ยกว่า PR หรื อ ค่า Page Rank ยิ่ง
ถ้ ามีคะแนน สูงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ นัน้ ก็จะมีมาก ในด้ านผู้ใช้ เองสามารถเห็นคะแนนของ
แต่ละเว็บไซต์ ว่ามีค่า Page Rank เท่าใด ใน ทัง้ นีค้ ่าคะแนน Page Rank ที่กาหนดโดย Google
นันจะมี
้
การเปลี่ยนแปลงโดยขึ ้นอยู่กับความสม่าเสมอในการปรับปรุงข้ อมูลภายในเว็บไซต์โดยค่า
Page Rank จะสูงขึ ้นหากมีการปรับปรุงข้ อมูลสม่าเสมอ
2.2.3.2 Acunetix Web Vulnerability Scanner คื อ โป รแกรม ตรวจสอบ
คุณ ภาพของ เว็บไซต์ ว่าเว็บไซต์ นัน้ มี คุณ ภาพมากน้ อยเพียงใดโดยโปรแกรมจะแสดงรายงาน
จุดอ่อนของเว็บไซต์ โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือระดับต่า (Low) ระดับกลาง (Medium) และ
ระดับสูง (High) และพร้ อมคาอธิบายในการปรับปรุงการทางานของเว็บไซต์ให้ ดียิ่งขึ ้น
2.2.4 การวิเคราะห์และการรายงานผล (Analysis and Reporting) เป็ นส่วนที่จะ
ชี ้ความ เคลื่อนไหวอัตราการเข้ าเว็บไซต์สถิติข้อมูลและเก็บรวบรวมทา การวิเคราะห์ประเมินผล
2.2.5 สร้ างจุด เชื่ อ มโยง (Link Building) สร้ างจุด เชื่ อ มโยงกัน ทัง้ ภายในและ
ภายนอก เว็บไซต์ซึ่งจุดเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื ้อหาที่มีความสัมพันธ์ กนั องค์ประกอบ
ภายในเว็บไซต์
2.2.5.1 ข้ อดีของ SEO
2.2.5.1.1 ท าให้ เว็ บ ไซต์ ติ ด อัน ดับ ต้ น ๆในการแสดงผลของโปรแกรม
ค้ นหา
2.2.5.1.2 ทาให้ เว็บไซต์ถูกหลักของ W3C ซึ่งเป็ นมาตรฐานของภาษาที่
ใช้ เขียนเว็บ
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2.2.5.1.3 เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
2.2.5.1.4 ลดประหยัดต้ นทุนการโฆษณาเมื่อเทียบกับการโฆษณาผ่าน
สื่ออื่นๆ เช่นโทรทัศร์ วิทยุนิตยสาร อื่นๆ
3. พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
3.1 ความหมายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
ทุ ก ๆ สิ่ ง ที่ บุ ค คลกระท าต่ อ เทคโนโลยี ส ามารถสั ง เหตุ ไ ด้ โดยตรง หรื อ อยู่ ใ น
กระบวนการทางจิตใจได้ แก่ความคิดความรู้ สึกและแรงขับเป็ นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่
สามารถสังเกตุได้ โดยตรง (จันทนี รุ่งเรืองธนาผล, 2558)
3.2 พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีของ Generation Y
ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตต่อวันมากที่สดุ โดยใช้ ในช่วงวันทางานหรื อวัน
เรี ย นหนัง สื อ ใช้ เฉลี่ ย ที่ 7.12 ชั่วโมงต่ อ วัน และมากถึ ง 7.36 ชั่วโมงต่ อ วัน ในช่ ว งวัน หยุด โดย
รองลงมาพบว่าเป็ น Generation Z ที่มีค่าเฉลี่ยนที่ 5.18 ชัว่ โมงต่อวัน นอกจากนีย้ งั พบว่า 61.6%
ของผู้ให้ คาตอบมีการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตมากขึ ้นจากเมื่อปี ที่แล้ ว จากผลสารวจพบว่ากิจกรรมการ
ซือ้ สิ นค้ าออนไลน์ติด 1 ใน 5 ที่นิยมทามากที่สุดสาหรับกิจ กรรมออนไลน์ จากผลสารวจพบว่ า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ตดั สินใจเข้ าเยี่ยมชมจากการสื่อโฆษณาและสื่อต่างๆมากที่สดุ (กัลยา จังจุติกลุ ,
2553)
โดยเหตุผลที่ผ้ ูบริ โภคปฎิเสธการซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การออนไลน์ เป็ นเพราะการกลัว
โดนหลอก, ไม่ได้ ทดลองหรือสัมผัสสินค้ าก่อน, ไม่พบสินค้ าที่ต้องการ และชอบเดินเลือกสินค้ าด้ วย
ตนเอง ในทางกลับกันปั จจัยที่หลักที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อสินค้ าออนไลน์ คือขัน้ ตอนการซื ้อที่
ง่าย โดยมีปัจจัยรองได้ แก่ การเลือกซื ้อสินค้ าได้ อย่างรวดเร็ว , โปรโมชั่นที่ถูกใจ และราคาถูกกว่า
ร้ านค้ าทัว่ ไป
สินค้ าที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดสาหรับ Generation Y คือสินค้ าแฟชั่นเครื่ องแต่ง
กาย, สิ น ค้ าด้ านสุภ าพและความงาม, อุป กรณ์ ไอที , เครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ าน, บริ ก ารสั่ง อาหาร
ออนไลน์, บริ การเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว โดยช่วงราคาสินค้ าที่มีความถี่ในการเลือกซื ้อ
มากที่ สุด คื อ สิ น ค้ า ราคาไม่ เกิ น 1,000 บาทประสบการณ์ ที่ ผ้ ู ซื อ้ สิ น ค้ า พบคื อ สิ น ค้ า ที่ รับ ด้ อ ย
คุณ ภาพหรื อ ไม่ ต รงตามที่ โฆษณาและได้ รับ สิ น ค้ าช้ ากว่าก าหนดและ มี ปั ญ หาในการช าเงิ น
ออนไลน์ (วงศกร ปลื ้มอารมย์, 2554)
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4. ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์
4.1. การคานึงถึงความต้ องการของผู้ใช้ งาน
การออกแบบอิน เตอร์ เฟสที่ ดี โดยสิ่ ง ส าคัญ ที่ สุด ไม่ ใช้ รูป ภาพที่ ส วยงามหรื อ การ
เลื อกใช้ สี สันต่างๆ แต่เป็ นการออกแบบให้ ต อบสนองความต้ องการผู้ใช้ ง าน ค านึง ถึงผู้ใช้ งาน
อาจจะปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ มั น อย่ า งไร เพราะสิ่ ง เหล่ า นี จ้ ะผลให้ ผู้ ออกแบบสามารถออกแบบ
อินเตอร์ เฟสที่ดีส าหรับผู้ใช้ ได้ นั่นถึงจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นการออกแบบอินเตอร์ เฟสที่ดี (อินทนนท์
ปั ญญาโสภา, 2558)
GUI (Graphic User Interface) หรื ออินเตอร์ เฟส เปรี ยบเสมือนสิ่งหนึ่งที่อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างผู้ใช้ งานที่เป็ นมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ที่ทางานภายใต้ คาสัง่ ของผู้ใช้ งาน ซึ่งมีการตอบรับ
ข้ อมูลและการส่งข้ อมูลซึง่ กันและกัน(ดวงใจ อุชชิน, 2559)
ดังนันผู
้ ้ ออกแบบจาเป็ นต้ อง เขียนขันตอนในการใช้
้
งาน รวมถึงทาความต้ องการของ
ผู้ใช้ ง าน และจะต้ อ งท าอย่ างไรให้ คอมพิ ว เตอร์ กับ ผู้ใช้ ง านที่ มี ก ารรั บ ข้ อ มูล และส่ง ข้ อ มูล กับ
คอมพิวเตอร์ เป็ นไปอย่างราบรื่นและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ งาน
4.1.1 ความต้ องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน
จุดประสงค์และความต้ องการของผู้ใช้ งานอินเตอร์ เฟสสามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะการใช้ งานดังนี ้
4.1.1.1 หา ความจริง เหตุผล
4.1.1.2 เรียนรู้อะไรบางอย่าง
4.1.1.3 ทาธุรกรรม
4.1.1.4 ควบคุมหรือตรวจสอบบางอย่าง
4.1.1.5 สร้ างสรรค์อะไรบางอย่าง
4.1.1.6 สนทนากับคนอื่นๆ
เพื่อความสุขของผู้ใช้ บริ การ การทราบถึงพฤติกรรมการใช้ งานและความต้ องการของ
ผู้ใช้ งาน ส่งผลให้ นักออกแบบ ออกแบบอินเตอร์ เฟสที่ตอบสนองผู้ใช้ งานได้ เพื่อป้องการความ
สับสน ผู้ออกแบบต้ องนาข้ อมูลเหล่านันมาศึ
้
กษาและออกแบบเพื่อแก้ ไขปั ญหาเหล่านัน้ (บริษัทวัน
บีลีฟจากัด, 2560)
4.1.2 การทาวิจยั เกี่ยวกับพื ้นฐานของผู้ใช้ งานอินเตอร์ เฟส
ผู้ออกแบบจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้วิธีที่ดี มีคณ
ุ ภาพในการที่จะได้ มาของข้ อมูล
ก่อนที่จะเริ่ มต้ นออกแบบผู้ออกแบบควรที่จะต้ องรวบรวมข้ อมูลเพื่อรู้จกั ลักษณะและประเภทของผู้
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ที่จะใช้ งานและเนือ้ หา ซึ่งผู้ออกแบบจะต้ องเรี ยนรู้ จากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี (้ ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน ,
2555)
4.1.2.1 จุดประสงค์ม่งุ หมายของการใช้ งานอินเตอร์ เฟส
4.1.2.2 สิ่งเฉพาะเจาะจงของเป้าหมายในการเข้ าไปใช้ อินเตอร์ เฟส
4.1.2.3 ภาษาและคา ที่ผ้ ใู ช้ อธิบายว่าเขากาลังใช้ อินเตอร์ เฟสทาอะไรอยู่
4.1.2.4 ความสามารถในการใช้ โปรแกรมของผู้ใช้
4.1.2.5 ส่วนประกอบใดของอินเตอร์ เฟส ที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ ที่มีต่อ
อินเตอร์ เฟสของผู้ออกแบบ
4.1.2.6 การได้ มาซึง่ ข้ อมูลจากผู้ใช้ สามารถทาได้ ด้วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
4.1.2.6.1 การสังเกตุโดยตรง พูดคุยสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ใช้ งานเป็ นวิธี
หนึ่งที่ทาให้ ได้ ข้อมูลความต้ องการเบื อ้ งต้ นโดยตรงจากผู้ใช้ งาน ผู้ออกแบบควรจะใช้ วิธีนีไ้ ม่การ
สอบถามในเรื่ องของ จุดมุ่งหมายในการใช้ งาน สถานที่ใช้ งาน โดยวิธีการนีม้ ักจะเป็ นคาตอบที่
ยืดหยุ่นเสมอ
4.1.2.6.2 กรณี ศึกษาจากลุ่ม ผู้ใช้ งาน กรณี ศึกษาจะให้ ข้อมูล ที่ เชิ งลึก
มากกว่า เป็ นการได้ ข้อมูลจากตัวแทนของเหล่าผู้ใช้ งาน โดยผู้ออกแบบสามารถใช้ กรณีศึกษาใน
การสารวจผู้ใช้ อาจจะมีความต้ องการบางสิ่งที่เกินขอบเขตเดิมๆ และอาจจะสามารถบอกได้ ว่า
อินเตอร์ เฟสที่ผ้ ูออกแบบกาลังทาจะ ควรจะทาอะไรเพิ่ม เติมได้ อีกบ้ าง ควรจะต้ องทาอะไรใหม่ๆ
บ้ าง
4.1.3 การส ารวจ ผู้ออกแบบท าแบบสอบถาม เพื่ อ ท าการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล
จานวนมากทาให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องสมบูรณ์ ในเชิงสถิติ โดยให้ ความสาคัญกับตัวเลขในการตอบ
กลับที่สุด เพราะข้ อมูลเหล่านีเ้ ป็ นข้ อมูลที่ไม่ได้ ติดต่อกับผู้ใช้ งานโดยตรง ผู้ออกแบบจะได้ ความ
ชัดเจนของความต้ องการของผู้ใช้ งานจริ งๆ และข้ อมูลเหล่านีจ้ ะทาให้ ผ้ ูออกแบบได้ ภาพในการ
ออกแบบที่ชดั เจนและแน่นอน (อินทนนท์ ปั ญญาโสภา, 2558)
4.1.4 ข้ อมูลบุคคล ผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะแนะนาข้ อมูลทังหมดที
้
่ผ้ อู อกแบบได้
ว่าควรจะแนะนาข้ อมูลเหล่านัน้ มาใช้ ประโยชน์ในการออกแบบได้ อย่างไรบ้ างโดยผู้เชี่ยวชาญจะ
นาเอาประสบการณ์ ที่มี มาแนะนาผู้ออกแบบได้ ทัง้ ยังตอบคาถามที่สงสัยและช่วยควบคุมการ
ทางานของผู้ออกแบบให้ อย่างมีระบบ

17
4.2. รู ปแบบการเชื่อมโยงข้ อมูล
เนื ้อหาของรูปแบบการเชื่อมโยงข้ อมูลจะกล่าวถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้ อมูล
กับ ผู้ใช้ ง านว่าผู้ใช้ ง านรู้ ว่าเขาใช้ งานอยู่ต รงส่วนไหนและต้ อ งท ายัง ไงต่อ ไป ขัน้ ตอน ต่อ ไปคื อ
อะไรบ้ าง ซึ่งสิ่งเหล่านีผ้ ้ ูออกแบบควรคิดไว้ เสมอว่ามันคือปั ญหาเพราะว่าการเชื่อมโยงข้ อมูลใน
เว็บไซต์หนือโปรแกรมก็ตาม

ภาพประกอบ 2 Clear Entry Point
4.2.1 การแสดงถึงจุดเด่นหรือจุดสาคัญ ที่พร้ อมจะนาผู้ใช้ งาน บางครัง้ ผู้ใช้ งานที่
ใช้ งานอินเตอร์ เฟสในครัง้ แรกนัน้ อาจไม่ทราบถึงลักษณะการใช้ งานเบื ้องต้ นได้ โดยออกแบบให้
แสดงออกถึงจุดเด่นที่สาคัญของลักษณะการใช้ งานไม่ว่าจะเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์
ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเห็นเป็ นสิ่งแรกเพื่อการบอกข้ อมูลเบื ้องต้ นนันๆ
้ แก่ผ้ ใู ช้ งาน (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
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ภาพประกอบ 3 Menu page จาก MIS’s website
ที่ ม า : MIT Education, accessed December 10, 2020, available from
www.mit.edu
4.2.2 หน้ าเมนู การใส่การเชื่อมโยงทังหมดที
้
่มี ลงในเว็บไซต์ จะเป็ นการเชื่อมโยง
ข้ อมูลจากตัวหนังสือ รู ปภาพ หรื ออื่นๆ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถเลือกตอบสนองได้ ทงั ้ หมดในครัง้
เดียว เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถรู้ว่าข้ อมูลทังหมดมี
้
อะไรบ้ าง แบ่งเป็ นกี่หมวดหมู่ และควรไปดูข้อมูล
ที่ต้องการได้ บ้าง (วรินราไพ รุ่งเรืองจิตต์, 2560)

ภาพประกอบ 4 Pyramid Schematic
4.2.3 Pyramid รูปแบบการเชื่อมโยงข้ อมูลในรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงหากันได้
ทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นหน่วยใหญ่หรื อหน่วยย่อย มีการแสดงถึงการเชื่อมโยงข้ อมูลถัดไปหรือดูข้อมูล
ย้ อนหลังได้ ผ่านทุกการเชื่อมต่อ(วรินราไพ รุ่งเรืองจิตต์, 2560)
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ภาพประกอบ 5 Modal Panel
4.2.4 Modal Panel อินเตอร์ เฟสที่ใช้ การเชื่อมโยงแบบลักษณะเดียว มีเพียงหนึ่ง
คาสั่ง เท่านัน้ และหลังจากทาการเสร็ จ สิ น้ การใช้ งานนัน้ ๆ ก็ถื อว่าใช้ งานเสร็ จ สิ น้ โดยบังคับ ให้
ผู้ใช้ งานตอบสนองอินเตอร์ เฟสนัน้ ๆ และเมื่อผู้ใช้ งานใช้ งานเสร็จ ก็ถือถือว่าเสร็จหน้ าต่างนันก็
้ จะ
ถูกปิ ดตัวลง (วรินราไพ รุ่งเรืองจิตต์, 2560)

ภาพประกอบ 6 Escape Hatch
4.2.5 Escape Hatch ปุ่ มหรื อข้ อความที่มีการเชื่อมโยงออกไปยัง จุดเริ่มต้ มของ
การใช้ งานหรื อไปยังที่อื่นนอกจากแพลตฟอร์ มของผู้ออกแบบ เนื่องจากบางครัง้ ข้ อจากัดทาให้ ไม่
สามารถ หรือกลับไปหน้ าแรกที่ผ้ ใู ช้ งานรู้จกั หรือคุ้นเคย
4.2.6 Fat Menu การแสดง รายการเชื่อมโยงเมนูในรูปแบบของ drop-down เมนู
โดยแสดงเมนู ลัก ษณะย่ อยทัง้ หมดในเมนู หลัก และให้ ค วามส าคัญ ในการแบ่ ง หมวดหมู่ต าม
ประเภท ตามกลุม่ หรือแบ่งตามธรรมาชาติการใช้ งานของผู้ใช้
4.2.7 Sitemap Footer การวางแผนผังไว้ ในตาแหน่งล่างสุดของเว็บไซต์ในทุกๆ
หน้ า ซึ่งลักษณะการเชื่อมโยงเหล่านีถ้ ือว่ามีความเป็ นสากลที่เว็บไซต์ทั่วโลกต่างก็นามาใช้ โดย
รู ปแบบการเชื่อมโยงแบบ Fat Menu เพียงแต่จะต่างกันตรงที่ Sitemap Footer จะไม่แสดงการ
เชื่อมโยงทังหมด
้
แต่เลือกที่จะแสดงการเชื่อมโยงที่เป็ นเมนูหลักเท่านัน้
4.2.8 Sign-in Tools รู ปแบบการใช้ งานอินเตอร์ เฟสในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
ผู้ใช้ ที่อยู่เว็บไซต์นนๆเช่
ั ้ นข้ อมูลสมาชิก สถานะการเข้ าสู่ระบบของผู้ใช้ สถานะการสัง่ ซื ้อสินค้ าบน

20
เว็บไซต์นนั ้ ๆ ที่จะมีตาแหน่งในการวางอยู่บนมุมขวาบนเสมอ เพราะเป็ นตาแหน่งที่ผ้ ูใช้ งานมอง
บ่อยที่สดุ เนื่องจากข้ อมูลเหล่านี ้มีความสาคัญกับผู้ใช้ ในการที่จะเข้ าถึงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ ได้
4.2.9 Sequence Map รูปแบบอินเตอร์ เฟสนี ้มีเพื่อที่จะบอกผู้ใช้ งานว่า ผู้ใช้ งาน
ได้ ใช้ งานระบบมาถึงขันตอนไหนแล้
้
ว ในเว็บไซต์ที่รูปแบบในการทางานเป็ นรู ปแบบขัน้ ตอน และ
จะเหลืออีกกี่ขนตอนถึ
ั้
งจะเสร็จกระบวนการในเว็บไซต์นนๆ
ั้
4.3. รู ปแบบการจัดวางองค์ ประกอบ
หัวข้ อนี จ้ ะอธิ บ ายถึง องค์ ป ระกอบที่เกี่ ยวข้ อ งในการจัดรู ป แบบหน้ าเว็บ ไซต์ การ
เรียงลาดับการจัดวางหน้ าตาในเว็บไซต์ และวิธีการใช้ รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มี
หรือไม่มีการเคลื่อนไหว
4.3.1 Visual Framework

ภาพประกอบ 7 Visual Framework
ที่ ม า : Jubilee Online Shop, accessed December 10, 2020, available from
www.shopping.jubileediamond.co.th
การจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบในหน้ าการใช้ งานอินเตอร์ เฟส หรื อหน้ า
เว็บไซต์โดยมีการใช้ รูปแบบที่เหมือนกันทุกๆหน้ า เช่นตาแหน่งในการวางอินเตอร์ เฟส รูปแบบสีที่
ใช้ ตั ว อั ก ษร เมนู ร วมไปถึ ง ภาพโดยรวมที่ จ ะต้ องมี ลั ก ษณะความคล้ ายคลึ ง กั น การวาง
องค์ประกอบในรูปแบบนี ้จะส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถที่จะจดจาตาแหน่งอินเตอร์ เฟสที่สาคัญๆ ได้
ง่ายและรวดเร็ว โดยวิธีนี ้จะต้ องมีสิ่งที่เหมือนกันทังหมดการใช้
้
สี เช่น สีพื ้นหลัง สีตวั หนังสือ หรื อสี
อื่ น ๆ รู ป แบบการเขี ย นข้ อ มู ล ที่ จ ะต้ อ งมี แ นวทางรู ป แบบเดี ย วกั น เช่ น ชื่ อ หั ว ข้ อ บทความ
คาอธิบาย ต่างๆ เป็ นต้ น (อินทนนท์ ปั ญญาโสภา, 2558)

21

4.3.2 Center Stage

ภาพประกอบ 8 Swarovski website
ที่ ม า : Swarovski Online Shop, accessed December 10, 2020, available from
www.swarovski.com
ลักษณะการวางอินเตอร์ เฟสที่เป็ นส่วนที่สาคัญที่สุดโดยให้ พืน้ ที่ส่วนใหญ่ ของ
หน้ าจอเพื่อเป็ นการสร้ างจุดเด่นให้ แก่ผ้ ใู ช้ งานสามารถมองเห็นได้ ทันที เป็ นการให้ ผ้ ใู ช้ งานสนใจที่
จะใช้ งานเว็บไซต์ในส่วนที่สาคัญที่สดุ ก่อน (อินทนนท์ ปั ญญาโสภา, 2558)
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4.3.3 Grid of Equals

ภาพประกอบ 9 Grid of Equals
ที่ ม า : Swarovski Online Shop, accessed December 10, 2020, available from
www.swarovski.com
การวางเนื ้อหาบทความหรื อรูปภาพสิ่งของในรูปแบบของตาราง โดยใช้ รูปแบบที่
เหมือนๆกัน หรื อเลือกใช้ ภาพที่ลกั ษณะมีความคล้ ายคลึงกัน การใช้ รูปแบบของตารางจะส่งผลให้
ผู้ใช้ งานรู้สึกถึงความสาคัญของบทความหรื อรูปภาพหรื อสิ่งที่ต้องการแสดง มีความเท่าเทียบกัน
โดยไม่ทาให้ มีสื่งใดโดดเด่นกว่าหน้ าหาอื่นๆ
4.3.4 Titled Sections
รูปแบบของอินเตอร์ เฟสในการจัดการบทความหรื อข้ อมูลต่างๆ ให้ แยกส่วนกัน
อย่างชัดเจนโดยใช้ รูปแบบการนาเสนอที่ดูแล้ วมีความแตกต่างกั น ผู้ออกแบบสามารถใช้ รูปแบบ
อินเตอร์ เฟสนีใ้ นกรณี ที่มี บทความหรื อข้ อมูลที่ต้องการแสดงกับผู้ใช้ งานเป็ นจ านวนมาก และ
ต้ องการให้ มีความง่ายต่อการค้ นหาและ แยกแยะได้ ทนั ทีเมื่อผู้ใช้ งานได้ เห็น โดยสามารถทาได้ โดย
การแบ่งกลุม่ คนประเภทและลักษณะของบทความ ใช้ ขนาดตัวอักษรที่มีขาดใหญ่กว่าและโดดเด่น
ชัดเจน ใช้ คาที่สนๆ
ั ้ เพื่อให้ ง่ายต่อการจดจา เลือกใช้ ขนาดเส้ นที่มีความหนาเพื่อตีกรอบกลุ่มของ
บทความนันๆ
้ เลือกใช้ สีที่สะดุดตา และใช้ รูปแบบตัวอักษรที่มีความแตกต่าง เหล่านี ้ จะช่วยให้ ง่าย
ต่อการแยกแยะบทความที่มีจานวนมากนันเอง
้ (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
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4.3.5 Module Tabs

ภาพประกอบ 10 Lazada Tabs
ที่ ม า : Lazada Online Shop, accessed December 10, 2020, available from
www.lazada.co.th
การใช้ อินเตอร์ เฟสเพื่อจัด การบทความหรื อข้ อมูลเป็ นจานวนมากและมีความ
แตกต่างกัน เพื่อให้ สามารถแสดงบนพืน้ ที่ที่มีขนาดที่จากัดได้ ดังนัน้ การใช้ รูปแบบอินเตอร์ เฟส
แบบ Module Tabs นัน้ สามาถที่จะแบ่งแยกข้ อมูลเหล่านัน้ ได้ ด้วยแถบและแสดงข้ อมูล ได้ ด้วย
พื ้นที่ที่มีอย่างจากัด
4.3.6 Liquid Layout
การปรับรูปแบบการจัดวางข้ อมูลที่แสดงผลโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้ ได้ ทาการปรับ
ขนาดหน้ าจอการแสดงผล เป็ นขนาดที่เล็กลงกว่ามาตราฐานการแสดงผลเดิม โดยรู ปแบบการใช้
อินเตอร์ เฟสแบบนี ้นันจะ
้ สามารถใช้ ประโยชน์ในบางครัง้ ที่ผ้ ใู ช้ จาเป็ นจะต้ องใช้ พื ้นที่หน้ าจอในการ
หลายอย่างพร้ อมกันในพื ้นที่ที่จากัดแต่ยงั คงได้ ข้อมูลการแสดงผลแบบครบถ้ วน
4.4. รู ปแบบการจัดการข้ อมูล
จะเป็ นการกล่าวถึงการดูแลจัดการข้ อมูลต่างๆ ที่ มี อยู่ม ากไม่ ว่าจะเป็ นบทความ
รูปภาพหรือ วิดีโอ เพลง รายการสินค้ า หรือแม้ กระทังการแสดงความคิ
้
ดเห็นจากผู้ใช้ โดยมีรูปแบบ
ในการจัดการดังนี ้ (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
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4.4.1 Two-Panel Selector

ภาพประกอบ 11 Microsoft Window
การจัดการข้ อมูลหรือบทความ โดยใช้ การแสดงผลแบบ 2 ด้ าน โดยการวางแผน
ข้ อมูลติดกัน โดยด้ านแรกจะวาง รายการข้ อมูลที่ได้ ทาการจัดหมวดหมู่ของข้ อมูลไว้ แล้ ว โดยผู้ใช้
สามารถที่จ ะเลื อกดูข้อ มูล ใดๆ ที่ ผ้ ูใช้ ต้องการได้ หลัง จากนัน้ ข้ อมูลที่ ผ้ ูใช้ เลื อกก็ จ ะมาปรากฎ
แสดงผลในแผงข้ อมูลของอีกด้ าน อินเตอร์ เฟสแบบนี ้เหมาะสมที่จะใช้ จดั ข้ อมูลจานวนมาก และได้
มีการจัดหมวดหมู่ไว้ แล้ ว และผู้ออกแบบต้ องการให้ ข้อมูลเหล่านัน้ แสดงผลได้ ทงหมด
ั้
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4.4.2 One-Window Drilldown

ภาพประกอบ 12 Google website
ที่มา : Google, accessed December 10, 2020, available from www.google.com
การแสดงรายการข้ อมูลแบบหน้ าจอเดี่ยว ตาแหน่งเดียว และหลังจากผู้ใช้ ได้
เลือกข้ อมูลที่ต้องกาเรี ยกดูนนั ้ การแสดงผลก็จะเปลี่ยนไปเป็ นการแสดงผลรายการของข้ อมูลนันๆ
้
ที่ผ้ ใู ช้ ได้ เลือกไว้ ทนั ที อินเตอร์ เฟสในรูปแบบนี ้นันจะใช้
้
กบั การจัดการข้ อมูลที่มีปริ มาณมากๆ และ
ข้ อมูลก็มีความสาคัญเท่าๆกัน โดยที่รายละเอียดของแต่ละข้ อมูลก็มีจานวนมากซึ่งประกอบไปด้ วย
บทความที่เป็ นตัวหนังสือ รูปภาพ วีดีโอ หรื ออื่นๆ แต่เนื่องจากขนาดหน้ าจอที่จากัดและมีพื ้นที่ใน
การแสดงผลน้ อย ดังนัน้ จึงจัดการโดยการเอาหัวข้ อมูลเฉพาะส่วนที่สาคัญ ที่ผ้ ูใช้ งานสามารถเข้ า
ใจความของข้ อมูลนันคร่
้ าวๆได้ ก่อน (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
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4.4.3 List Inlay

ภาพประกอบ 13 Airasia’s website
ที่มา : Airasia, accessed December 10, 2020, available from www.airasia.com
รูปแบบการจัดการรายการข้ อมูลที่แสดงเป็ นแถวตัง้ เมื่อผู้ใช้ ได้ เลือกข้ อมูลที่เขา
ต้ องการแล้ ว รายละเอียดของข้ อมูลนัน้ ๆ จะถูกเปิ ดออกมาแทรกในหน้ ารายการข้ อมูลนัน้ ๆ ทันที
สามารถเลือกที่จะปิ ดรายละเอียดของข้ อมูลนันๆได้
้ อีกด้ วย (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
4.4.4 Thumbnail Grid

ภาพประกอบ 14 Youtube’s website
ที่ ม า : Youtube online video player, accessed December 10, 2020, available
from www.youtube.com
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การจัด การข้ อ มูล โดยใช้ รูป ภาพเป็ นสิ่ ง ดึง ดูด ให้ ผ้ ู ใช้ ง านสนใจ โดยการสร้ าง
รายการข้ อมูล เหล่านัน้ ด้ วยการย่อขนาดของรู ป ภาพจริ ง หรื อรู ป ภาพนิ่ งส าหรับ วิดีโอ ซึ่งการที่
ผู้ออกแบบใช้ รูปภาพนัน้ จะสามารถดึงดูดผู้ใช้ งานได้ ง่ายกว่า แต่ไม่เหมาะกับข้ อมูลเชิงลึกที่ต้องให้
ความสาคัญกับความแม่นยาของข้ อมูล (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
4.4.5 Carousel
การจัดการข้ อมูลโดยใช้ รูปภาพเป็ นสิ่งดึงดูดให้ ผ้ ูใช้ งานสนใจเลือกดูข้อมูล โดย
วางเป็ นในลักษณะของแถบแนวนอน
4.4.6 Row Striping

ภาพประกอบ 15 Airasia’s Booking pages
ที่มา : Airasia, accessed December 10, 2020, available from www.airasia.com
การจัดการข้ อมูลโดยใช้ สีของพื ้นหลังที่มีความใกล้ เคียงกัน ในรายการข้ อมูลย่อย
ที่แสดงเป็ นแบบตารางแนวตัง้ และข้ อมูลย่อยเหล่านันมี
้ รูปแบบเหมือนกัน ยากที่จะแยกแยะออก
ได้ ดังนัน้ การใช้ สี พืน้ หลังสองสีที่มี ความใกล้ เคียงกันจะสามารถช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งานแยกแยะข้ อมูล
เหล่านันได้
้ ซงึ่ มักจะใช้ ในการกรณีที่แสดงผลของข้ อมูลในรูปแบบอักษร
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4.4.7 Pagination

ภาพประกอบ 16 Google’s pagination control
ที่มา : Google, accessed December 10, 2020, available from www.google.com
การจัดการข้ อมูลที่มีจานวนมาก ด้ วยการแบ่งเป็ นส่วนๆ และกาหนดส่วนที่แบ่ง
นันๆ
้ ด้ วยตัวเลข เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สว่ นนันๆ
้ ด้ วยปุ่ ม ถัดไป ย้ อนกลับ ไปหน้ าแรก หรือหน้ าสุดท้ าย
4.5. รู ปแบบของการกระทาและการสั่งงานข้ อมูล
รู ปแบบของการสั่งงาน การกระทาต่างๆที่ เกี่ยวกับปุ่ มคาสั่งและเมนูต่างๆ วิธีการ
จัดการคาสัง่ เหล่านัน้ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับรู ปแบบข้ อมูลที่มี ดังนัน้ รู ปแบบการจัดวางก็ดี
การจัดรูปแบบบทความข้ อมูลต่างๆก็ดี ทังหมดนั
้
นเปรี
้ ยบได้ เป็ นคานามในขณะที่ การสัง่ งานข้ อมูล
เสมือนคากิริยานัน่ เอง (ชุมเพ็ญ สุขสุภา, 2557)
4.5.1 Button Groups

ภาพประกอบ 17 Google’s button groups
ที่มา : Google, accessed December 10, 2020, available from www.google.com
การวางปุ่ มที่มีการใช้ งานและคาสัง่ ที่อยู่ในชุดเดียวกัน อาจจะทางานร่วมกันหรื อ
มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน โดยใช้ รูปแบบในการออกแบบให้ มี ลักษณะความคล้ ายคลึงกันเพื่อ
เป็ นการจัดกลุม่ ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถแยกแยะ ปุ่ มคาสัง่ ต่างๆที่มีอยู่หลากหลายได้ ดียิ่งขึ ้น
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5.5.2 Hover Tools

ภาพประกอบ 18 Facebook’s Hover Tools
ที่ ม า : Facebook Social Media, accessed December 10, 2020, available from
www.facebook.com
รูปแบบการแสดงของปุ่ มหรือคาสัง่ ที่จะแสดงให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูว่า ข้ อมูลตรงนี ้ได้ วางคาสัง่
หรือการกระทาใดๆไว้ แต่ถกู ซ่อนไว้ และจะแสดงก็ต่อเมื่อนาเมาส์มาวางไว้ ตรงนัน้
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ญาณวุฒิ เศวตธิ ติ กุล (2557: บทคัด ย่ อ ) ได้ วิ จัย เรื่ อ งองค์ ป ระกอบหลัก ของร้ านค้ า
ออนไลน์ โดยบทความนี ้เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของร้ านค้ าออนไลน์บนพื ้นฐานแนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบหลักของร้ านค้ าออนไลน์ เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางในการวางแผน ออกแบบปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้ บริ การร้ านค้ าออนไลน์ให้
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคมากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการร้ านค้ าออนไลน์มีความสามารถ
ทางการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบหลักของร้ านค้ าออนไลน์สามารถจัดกลุ่มโดยการนับ
ความถี่จากทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ของนักวิชาการ คือองค์ ประกอบมี 4 ด้ าน ได้ แก่ Content,
Community, Customization และ Commerce ซึ่ ง หากวิ เ คราะห์ จากองค์ ประกอบพ บ ว่ า
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ผู้ประกอบการร้ านค้ าออนไลน์ควรนาองค์ประกอบของทัง้ 4 ด้ านนีม้ าช่วยในการวางแผนกาหนด
ทิศทาง รวมถึงสร้ างกรอบแนวคิดที่พร้ อมสาหรับนามาผลิตเป็ นร้ านค้ าออนไลน์ โดยเริ่ มจากการ
กาหนดเนื ้อหา ข้ อมูลที่จะใช้ รวมทังก
้ าหนดช่องทางการสื่อสารซึ่งเป็ นที่สาหรับชุมชนหรื อสังคมใน
เว็บไซต์ พร้ อมกับจัดหน้ าร้ านให้ ตรงใจผู้ใช้ บริการได้ (ญาณวุฒิ เศวตธิติกลุ , 2557)
ญาณวุฒิ เศวตธิ ติกุล (2560: บทคัด ย่อ) ได้ วิจัย เรื่ อ งการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบของ
ร้ านค้ าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อเครื่องแต่งกายแฟชัน่ ของผู้บริโภค โดยผลการวิจยั
พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบของร้ านค้ าออนไลน์ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื ้อเครื่ องแต่ง
กายแฟชัน่ ของผู้บริ โภค สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 กลุ่มคือ 1) Spend & Trust 2) Shopper Insight 3)
Social Media & Public communication 4) Structural design & Content
ผลการวิจัยพบว่าสามารถสรุ ปรายละเอียดของแต่ละกลุ่มโดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม
ดังนี ้
1) องค์ ป ระกอบด้ า นการช าระเงิ น การจัด ส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมถึ ง การ
รับประกันสินค้ า และความน่าเชื่อถือ คือองค์ประกอบที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสาคัญมากที่สดุ โดยจาก
การวิจัยพบว่าการชาระเงินสาหรับสินค้ าและบริ การ อับดับที่ 1 ได้ แก่ e-banking รองลงมาคือ
บัตรเครดิ ต/เดบิ ต Mobile Payment นัด พบผู้ขายเพื่ อ ช าระเงิ น และส่ง พัส ดุเก็ บ เงิ น ปลายทาง
ตามลาดับ
2) องค์ประกอบด้ านการเรี ยนรู้และเข้ าใจพฤติกรรมผู้บริ โภค พบว่าการออกแบบ
ควรคานึงถึงวิธีค้นหาข้ อมูลในการค้ นหาข้ อมูลในเว็บ ไซต์มากที่สดุ และความสวยงามมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ มาก ด้ านเนื ้อหาข้ อมูลที่ใช้ สามารถค้ นหาได้ ง่ายและรวดเร็ว ด้ านการจัดการหน้ า
ร้ านให้ ตรงใจผู้ชม ซึ่งผลการวิจัยข้ างต้ นสอดคล้ องกันในแง่ของการตอบโจทย์ความต้ องการของ
ผู้บริโภคและเรียนรู้ความต้ องการของผู้บริโภค
3) องค์ ป ระกอบด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร พบว่ า ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี
ความส าคัญ มากส าหรั บ การปรั บ กลยุ ท ย์ ส าหรั บ เป็ นช่ อ งทางการขาย พบว่ า ยอดขายทาง
อินเตอร์ เน็ตเพิ่มขึ ้นเมื่อเลือกช่องทางในการติดต่อสื่สารได้ ถูกต้ อง
4) องค์ประกอบด้ านการออกแบบ รวมถึงโครงสร้ างเนื ้อหา และรายละเอียดของ
สินค้ าที่ทนั สมัย ซึ่งสามารถกาหนดกรอบของกระบวนการทางานที่แสดงถึงขันตอนของการพั
้
ฒนา
เว็บไซต์ได้ ดงั นี ้ 1) การสร้ างกลยุทธ์ในการออกแบบ 2) การกาหนดขอบเขตของข้ อมูล 3) การจัดทา
โครงสร้ างข้ อมูล ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับความสาเร็ จในการตลาดออนไลน์ พบว่าสิ่ง
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สาคัญคือ การวางตาแหน่งของเครื่ องมือในการช่วยค้ นหาอานวยความสะดวกในการเข้ าสู่ตลาด
ออนไลน์ และความรวดเร็วในการเข้ าถึง ความปลอดภัยในการเลือกซื ้อสินค้ าและความปลอดภัย
ในด้ านการชาระเงิน และข้ อมูลสินค้ าได้ รับการปรับปรุงเสมอ (ญาณวุฒิ เศวตธิติกลุ , 2560)
นิทไฮ วิสนอย ชามาล (2556: วารสารวิชาการ) Study of Online Shopping Behavior
And Its Impact On Online Deal Website ได้ สรุปผลการวิเคราะห์ดงั นี ้ ผู้จะทาการตัดสินใจเลือก
ซื ้อสินค้ าออนไลน์ ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายอย่าง ซึ่งการจากศึกษาพบว่าผู้บริ โภคจะเลือกสินค้ าจาก
ร้ านค้ าออนไลน์ ที่ดูน่ าไว้ วางใจมากที่ สุดก่อน แล้ วค่อยเป็ นเรื่ องของความคุ้ม ค่าทัง้ สิน ค้ าแล ะ
บริ การ ซ ้ายังพบว่ายิ่งร้ านค้ ามีคะแนนความไว้ วางใจมากเท่าใด จานวนผู้บริ โภคที่สงั่ สินค้ าผ่าน
ร้ านค้ านัน้ ๆ มีจานวนมากกว่าร้ านค้ าอื่นๆ ซึ่งมากกว่าถึง ร้ อยละ 47 บ่งบอกให้ ทราบถึง ทัศนคติ
โดยรวมของผู้บริโภค (นิทไฮ วิสนอย ชามาล, 2556)
พัชชริ นทร์ อดออม (2558: วารสารวิชาการ) ปั จจัยด้ านทัศนคติต่อการซื ้อ การซื ้อจากแรง
กระตุ้น และรูปแบบของแฟชัน่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าเครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดสาคัญในการซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ของ
ผู้บริ โภคคือ การมองว่าการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินต่างๆ มากขึ ้น เป็ นการบ่งบอกความสาเร็จในชีวิต
และรู้สึกชื่นชมคนที่เป็ นเจ้ าของบ้ าน รถ เสื ้อผ้ า และเครื่ องประดับที่มีราคาแพง และเป็ นที่ยอมรับ
ทางสังคม ปั จจัยที่เป็ นแรงกระตุ้นการตัดสินใจซื ้อเครื่ องประดับมากที่สดุ ได้ แก่ เว็บไซต์ที่มีสินค้ า
เครื่ องประดับหลากหลายมากที่สุด และหน้ าตาร้ านค้ ามีความแตกต่างจากผู้อื่น เป็ นส่วนสาคัญที่
ทาให้ เกิดความสนใจ และตัดสินใจซื ้อในที่สดุ (พัชชรินทร์ อดออม, 2558)
ดรุณี พลบุตร และพรจิต สมบัติพานิช (2560: วารสารวิชาการ) พฤติกรรมผู้บริ โภคและ
ปั จจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่ องประดับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24-29 ปี มีพฤติกรรม
การซื ้อเครื่ องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านร้ านในอินสตาแกรม โดยมีการเลือกซื ้อสินค้ า
จากร้ านค้ าที่ความน่าเชื่อถือเป็ นอันดับหนึ่ง โดยสังเกตุจากร้ านค้ าที่มีการยืนยันตัวตน สามารถ
พิ สูจ น์ ไ ด้ และเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ร้ านค้ า อย่ างละเอี ย ด เช่ น หน้ า ตาผู้ข าย ชื่ อ ที่ อ ยู่ เบอร์
โทรศัพท์ ที่ตงร้
ั ้ านค้ า และร้ านค้ าควรมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถติดต่อ
กับผู้ขายได้ โดยสะดวก (ดรุณี พลบุตร และพรจิต สมบัติพานิช, 2560)
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6. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
Design Thinking คือกระบวนการคิดที่ใช้ การทาความเข้ าใจในปั ญหาต่างๆ อย่างลึกซึ ้ง
โดยเอาผู้ใช้ เป็ นศูนย์กลาง และนาเอาความคิดสร้ างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้ าง
ไอเดีย แนวทางการแก้ ไข และนาเอาแนวทางต่างๆ นัน้ มาทดสอบและพัฒ นา เพื่อให้ ได้ แนวทาง
หรื อนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ กับผู้ใช้ แ ละสถานการณ์ นัน้ (ทิม บราวน์ , 2552) โดย Tim Brown ได้
กล่าวไว้ บนเวที TED Talk ในปี ค.ศ. 2009 ว่า “Design Thinking เป็ นหลักการคิดที่สามารถใช้ ใน
การแก้ ปัญ หาที่มีความซับซ้ อนได้ และมันไม่ ใช่เป็ นเพียงขัน้ ตอน แต่มันเป็ นมุมมองใหม่ในการ
แก้ ปัญหา”
6.1 รู ปแบบของ Design Thinking
Design Thinking มี รู ป แบบและขัน้ ตอนหลากหลาย ล้ ว นแต่ มุ่ง ไปในการระดม
ความคิดวิธีในการแก้ ปัญหาอย่างถูกจุด
6.1.1 Design Thinking ของ Tim Brown และ David Kelly ทั ง้ 2 คนได้ เริ่ ม
ทางานที่ IDEO ตัง้ แต่ก่อตัง้ และในช่วงเวลานัน้ ทัง้ 2 คน ได้ สร้ างหลักการคิดเชิงออกแบบ โดยมี
หลักการแก้ ปัญหาในการออกแบบดังนี ้
6.1.1.1 เข้ าใจปั ญหาให้ ถกู ต้ อง (Define) เป็ นวิธีการศึกษาข้ อมูลผ่านมุมมอง
ของคนที่เราจะแก้ ปัญหาให้ ผ่านการพูด ทา คิด และรู้สึก ซึ่งการคิดอย่างเข้ าใจอาจสามารถทาได้
ผ่านทางการสังเกต การสอบถาม หรือการมีประสบการณ์ร่วม
6.1.1.2 คิดแบบไม่มี กรอบ (Ideate) การคิดแบบไม่ มีกรอบ เริ่ ม จากการตัง้
คาถามที่ถูกต้ อง ก่อนจะเริ่มหาคาตอบ โดยตังค
้ าถามที่ชดั เจนและตรงประเด็น เมื่อได้ คาถามและ
จึงคิดหาคาตอบ ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่นิยมใช้ กันคือวิธีการ Brainstorming เพื่อระดมความคิด
หลากหลายมุมมอง เพื่อค้ นหาทางแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (สยมภู ภวรุ่งสัตยา, 2555)
6.1.1.3 เรี ย นรู้ ผ่ านการทดลองลงมื อ ท า (Prototype) น าไอเดี ย ที่ ไ ด้ นัน้ ไป
แปลงเป็ นผลงานโดยคานึงถึง เวลา และค่าใช้ จ่ ายที่จ ากัด โดยผ่านกระบวนการสร้ างต้ นแบบ
(Prototype) และยึดหลักทดลองหลายๆ ครัง้ เพื่อจะได้ รับการเรี ยนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น และ
นาไปปรับปรุงแก้ ไขได้ ในภายหลัง
6.1.2 Double Diamond Model โมเดลการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งมี ก ระบวนการ
คิดค้ นโดย British Design Council ในปี พ.ศ. 2548 โดย Double Diamond Model เป็ นการเรี ยบ
เรี ยงขันตอนในการคิ
้
ดแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีขนตอนและมี
ั้
เหตุผล โดยโมเดลนี ้เกิดขึ ้น
จากการศึกษาบริษัทอย่าง Microsoft, Starbuck, Sony และ LEGO พบว่าทุกบริ ษัทมีกระบวกการ
คิดและแก้ ไขปั ญหาคล้ ายๆ กัน โดย Tim Brown ได้ กล่าวว่า มันคือผลลัพธ์ จากการทางานอย่าง
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หนักโดยใช้ กระบวกการที่มี มุม มองของผู้ใช้ งานเป็ นหลัก ออกแบบต้ นแบบซ า้ ๆ ทดสอบ และ
ปรับเปลี่ ยน โดยประกอบด้ วย Discover, Define, Development, และ Delivery ที่เป็ นหลักการ
แก้ ไขปั ญหาที่สามารถตอบโจทย์ความต้ องการได้ รอบด้ าน จากการรวบรวมปั ญหาและวิเคราะห์
หาปั ญ หาหลั ก และระดมความคิ ด เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กล่ า วคื อ
Double Diamond Model เป็ นโมเดลที่ ส ามารถใช้ ได้ ในหลายงานเป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ
นักออกแบบที่สามารมใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ทิม บราวน์, 2552)

ภาพประกอบ 19 Double Diamond Model
ที่ ม า : Design Thinking Is More Than A Buzzword, accessed December 10,
2020, available from www.enigma.swiss/en/blog/design-thinking-not-process-toolbox/
6.1.2.1 ขัน้ ตอนศึกษาปั ญหาและรวมรวบวิธีการแก้ ไข (Discover) ขัน้ ตอน
แรกสุดของการค้ นหาคาตอบคือการ ค้ นหาปั ญหาที่แท้ จริ ง ปั จจัยทัง้ หมดที่ส่งผลทาให้ เกิดปั ญหา
และวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่แท้ จริ งเพื่อแก้ ไข
ได้ ตรงจุด การค้ นพบปั ญ หาสามารถทาได้ จ ากการศึกษาข้ อมูล การสอบถาม และการทดสอบ
ที่ ส าคัญ ในขัน้ ตอนนี ค้ ื อ การรวบรวมข้ อ มู ล ให้ ค รอบคลุม ครบทุ ก ด้ า นของปั ญ หา เพื่ อ ค้ น หา
ทางแก้ ไขปั ญหาให้ มากที่สดุ
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6.1.2.2 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุปัญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหา
(Define) หลังจากรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ แยกแยะ ข้ อมูลเป็ นสิ่งสาคัญ เพื่อคัดกรองข้ อมูล
ที่ไม่จาเป็ นหรือไม่เกี่ยวข้ องออกไป เพื่อระบุสาเหตุของปั ญหาอย่างแท้ จริง ในการทางานของบริษัท
แบรนด์ต่าง ๆ ข้ างต้ น ได้ ใช้ ขนตอนนี
ั้
ใ้ นการนาเสนอถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น และผลของปั ญหาทังหมด
้
เพื่อให้ ที่ประชุมร่วมกันตัดสินใจว่าทีมนักออกแบบจะดาเนินการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวหรื อไม่
6.1.2.3 ขัน้ ตอนการพัฒ นาเพื่ อแก้ ไขปั ญ หา (Development) ในขัน้ ตอนนี่
เป็ นการเริ่ ม การออกแบบโดยใช้ ข้อมูล จากขัน้ ตอน Define มาใช้ งานโดยมุ่งเน้ น ไปที่ การแก้ ไข
ปั ญหาที่ค้นพบทังหมด
้
โดยระดมความคิดจากหลายมุมมอง เพื่อสร้ างต้ นแบบ Prototype และนา
ต้ นแบบมาทดลองใช้ งานเพื่อความมัน่ ใจไม่ให้ เกิดปั ญหา โดยนาไปให้ กบั ผู้ใช้ งานทดสอบ และเก็บ
ข้ อมูลต่อไปเพื่อเก็บข้ อมูลและพัฒนาต่อไป
6.1.2.4 ขัน้ ตอนการนาเสนอ Delivery ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการนาผลิตภัณ ฑ์ ที่
พัฒนาสาเร็จแล้ ว นามาใช้ งานแก้ ไขปั ญหาหรือเผยแพร่
6.1.3 Design Thinking ของ d.school ได้ มีการแบ่งขัน้ ตอนการออกแบบแก้ ไข
ปั ญหาออกเป็ น 5 ขั น้ ตอนคื อ Empathies, Define, Ideate, Prototype, และ Test โดยแต่ ล ะ
ขันตอนมี
้
รายละเอียดดังนี ้ (ทิม บราวน์, 2552)
6.1.3.1 Empathies เป็ นขันตอนเพื
้
่อหาปั ญหาที่ต้องการแก้ ไข ทาการค้ นคว้ า
ศึกษา ให้ รอบด้ านเพื่ อให้ นักออกแบบสามารถเข้ าใจมุม มองของผู้ใช้ งาน เพื่อรวบรวมปั ญ หา
ทังหมดและวิ
้
ธีการแก้ ไขปั ญหาโดยรวมก่อนดาเนินการแก้ ไขปั ญหา
6.1.3.2 Define ขันตอนนี
้
่เป็ นขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลและปั ญหาทังหมด
้
ที่รวบรวมในขัน้ ตอน Empathies เพื่อระบุปัญหาที่แท้ จริ งของผู้บริ โภค ขัน้ ตอนนีส้ ามารถช่วยลด
ความสับสนในการทางานของนักออกแบบ
6.1.3.3 Ideate หลัง จากที่ ระบุ ปั ญ หาที่ ส าคัญ ที่ ต้ อ งการแก้ ไขในขัน้ ตอน
Define ในขันตอนนี
้
้เป็ นการรวบรวมวิธีการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ สิ่งสาคัญคือการรวบรวมวิธีการแก้ ไข
ปั ญ หาให้ ได้ ม ากที่ สุดในขั น้ ตอนแรก และเลือ กวิธี การแก้ ไขปั ญ หาที่ดี และเป็ นไปได้ ม ากที่ สุด
ภายหลัง
6.1.3.4 Prototype ขันตอนนี
้
้นักออกแบบจะทาการสร้ างต้ นแบบที่ได้ จากการ
ระบุวิธีการแก้ ไขปั ญ หาในขัน้ ตอน ideate เพื่อทดสอบว่าวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่นักออกแบบเลือก
สามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ หรื อไม่ ในที่สุดแล้ วขัน้ ตอนนีส้ ามารถช่วยให้ นักออกแบบเข้ าใจ
มากขึ ้นถึงขันตอนในการพั
้
ฒนาครัง้ ต่อไป
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6.1.3.5 Test นั ก ออกแบบสามารถน า Prototype ที่ ดี ที่ สุ ด ในขั น้ ตอน
Prototype มาทดสอบให้ ผ้ ูใช้ งานทดสอบ เพื่อสอบถามความคิดเห็นอีกครัง้ เ(วรรณยศ บุญเพิ่ม ,
2563)พื่อปรับเปลี่ยนและสรุ ปข้ อมูลทัง้ หมดของผู้ทดสอบเช่น ความรู้ สึก, พฤติกรรม, ความคิด,
และปั ญหา
6.1.4 Design Thinking ของ วรรณยศ บุ ญ เพิ่ ม กล่ า วว่ า การออกแบบที่ จ ะ
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค นักออกแบบจะต้ องเข้ าใจมุมมองของผู้บริ โภคว่า
ผู้บริ โภคมีมมุ มองในการมองคุณค่าของสินค้ าอย่างไรโดยสามารถแบ่งได้ 3 มุมมองดังนี ้ (วรรณยศ
บุญเพิ่ม, 2563)
6.1.4.1 Functional-Based Value เป็ นมุมมองในการมุ่งเน้ นไปที่การใช้ งาน
เป็ นหลัก การออกแบบต้ องตอบโจทย์การใช้ งาน, ความปลอดภัย, ความสะดวกในการใช้ งาน, ซ้ อม
แซมง่าย, ขนส่งได้ สะดวก, และมีการบริการหลังการขายที่ดี
6.1.4.2 Aesthetic-Based Value เป็ นมุมมองในการมุ่งเน้ นไปที่อารมณ์หรื อ
ความชอบส่วนบุคคลของผู้บริโภคเช่น สี, รูปร่าง, และวัสดุต่างๆ ประสบการณ์ของผู้บริโภคมีผลต่อ
การเลือกใช้ งานได้
6.1.4.3 Symbolic-Based Value เป็ นมุมมองในการเลือกแบรนด์ ในมุมมอง
นี ้ทีผลต่อผู้บริ โภคสูงกว่ามุมมองด้ านการใช้ งานและมุมมองด้ านอารมณ์ ในตลาดโลกการพัฒนา
แบรนด์เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ในการแข่งขันปั จจุบนั
นั ก ออกแบบควรวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคว่ า ผู้ บริ โ ภคกลุ่ ม ใดเป็ นกลุ่ ม ที่ นั ก
ออกแบบควรตอบโจทย์ เพื่ อให้ งานออกแบบนัน้ ถูกยอมรับโดยผู้บริ โภคได้ โดยง่าย และความรู้
ความเข้ าใจถึงงานออกแบบของผู้บริโภคสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1. Functional-Based Value เป็ นมุมมองที่สามารถดึงดูกลุ่มผู้บริ โภคได้ มากที่สดุ แปลว่า
งานออกแบบควรให้ ความสาคัญในมุมมองนี ้มากที่สดุ
2. ผู้บริ โภคที่ติดตามแนวโน้ ม (Tend) จะสนใจมุมมองในด้ าน Aesthetic-Based Value
แปลว่านัก ออกแบบควรมุ่งเน้ น การรวบรวมข้ อมูล ส าหรับ กลุ่ม ผู้บ ริ โภคที่ มี ค วามรู้ ในด้ านการ
ออกแบบ
3. การให้ ข้อมูลความรู้แก่ผ้ บู ริโภคเรื่องที่มา หลักการออกแบบสามารถเพิ่มมูลค่าได้
4. การขายสินค้ าในมุมมอง Aesthetic-Based Value ควรมีการนาเสนอสินค้ าในเฉพาะที่
เช่นงานจัดแสดงต่างๆ ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั ออกแบบได้ อธิบายสินค้ าและให้ ข้อมูลด้ านการ
ออกแบบแก่ผ้ บู ริโภค (วรรณยศ บุญเพิ่ม, 2563)
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6.2 สรุป Design Thinking
จากการรวบรวมข้ อมูล Design Thinking ผู้วิจยั ขอสรุปขันตอนในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้โดย
แบ่งออกเป็ น 4 ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้ 1) ขันตอนศึ
้
กษาปั ญหาและรวมรวบวิธีการแก้ ไข 2) ขันตอนการ
้
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุปัญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหา 3) ขัน้ ตอนการพัฒนาเพื่อแก้ ไขปั ญหา 4)
ขันตอนการน
้
าเสนอ
เนื่องจากโมเดลการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่างมีกระบวนการคิดค้ นที่ได้ รับความนิยมมาก
ที่สุดและมุ่งเน้ นไปที่ การน าแนวคิ ดจ านวนมากมาคิด วิเคราะห์ แยกแยะเพื่อให้ ได้ วิธี การแก้ ไข
ปั ญหาที่ดีที่สดุ แล้ วพัฒนาได้ สมบูรณ์ที่สดุ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน ที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บริโภค
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์ ม ผู้วิจยั จึงได้ วางแผนที่จะพัฒนา
แพลตฟอร์ ม เพื่อที่จะออกแบบและพัฒ นาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงินที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขึ ้นตอนตาม
Double Diamond Model ซึง่ เป็ นดังต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 20 ขันตอนการด
้
าเนินการศึกษาค้ นคว้ า (ปรับปรุงจาก Diamond Model)
จากภาพประกอบ 19 ขั น้ ตอนการด าเนิ น การศึ ก ษาค้ นคว้ า จะด าเนิ น ตามการ
กระบวนการคิ ด Design Thinking แบบ Diamond Model ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง กระบวนการเป็ น 4
ขัน้ ตอนคื อ Discover, Define, Develop, และ Deliver โดยแต่ ล ะขั น้ ตอนมี ก ระบวนการและ
ความสาคัญดังนี ้
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Discover คือขัน้ ตอนการศึกษารวบรวมข้ อมูล , ปั ญ หา, และวิธีการแก้ ไข เพื่อการมอง
ภาพรวมทังหมดเพื
้
่อศึกษาและรวบรวมแนวทางการแก้ ปัญหา สาหรับการประมวลสรุปถึงปั ญหาที่
แท้ จริงในขันตอนต่
้
อไป แบ่งกระบวนการในขันตอนนี
้
้ได้ ดงั นี ้
1. ศึกษารวมรวบข้ อมูล ทาการศึกษาข้ อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อศึกษา
กระบวกการคิดและการแก้ ปัญหาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ มของตลาด
เพื่อให้ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตของสัดส่วนทางการตลาด
การวิเคราะห์ แนวโน้ มของตลาด คือขันตอนการศึ
้
กษาแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทาง
การตลาด โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อทาให้ เห็นการเจริ ญ เติบโตหรื ออัตราการเพิ่ม และการลดของ
สัดส่วนทางการตลาด
2. สอบถามความต้ องการ สอบถามปั ญหาและความต้ องการที่พบจากการใช้ หรือทา
ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั จากผู้บริโภคโดยการจัดทาแบบสอบถามจานวน
40 คน และการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการ 3 คน เพื่อรวบรวมปั ญหาและความต้ องการเพื่อใช้ ในการ
วิเคราะห์สรุปปั ญหา
3. รวบรวมปั ญ หา ทาการวิเคราะห์รวบรวมปั ญ หาที่ได้ จากการศึกษาและการเก็บ
ข้ อมูลจากการจัดทาแบบสอบถามผู้บริโภคและการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการทังหมด
้
4. วางแนวทางการแก้ ปัญหา โดยทาการคิดแนวทางการแก้ ปัญหาที่รวบรวมได้ จาก
ขันตอนการรวบรวมปั
้
ญหาในขันตอนก่
้
อนหน้ า
Define คือขันตอนการระบุ
้
ให้ แน่ชัดถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่สาคัญและ
สรุปวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่ตรงจุด, ชัดเจน และเป็ นไปได้ มากที่สดุ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. สรุ ปปั ญ หาที่แท้ จริ ง ทาการสรุ ปถึงปั ญหาที่แท้ จริ งและสาคัญ จากการรวบรวม
ปั ญ หาในขัน้ ตอน Discover โดยอ้ างอิ ง โดยรวมจากข้ อ มูล ที่ ศึก ษา, การจัด ท าแบบสอบถาม
ผู้บริโภค และการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการ
2. สรุ ป วิธี ก ารแก้ ปั ญ หา น าเอาปั ญ หาที่ แท้ จ ริ ง มาวิเคราะห์ และน าแนวทางการ
แก้ ปัญหาทังหมด
้
มาวิเคราะห์เพื่อสรุปการแก้ ไขปั ญหาที่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างแท้ จริง
Develop คือขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนาแพลตฟอร์ ม โดยการนาบทสรุปวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาที่ได้ จากการ Define มาวิเคราะห์เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ จากนันจึ
้ งนาไปวิเคราะห์
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้บริ โภคเพื่อทาการแก้ ไขและปรับปรุง จนได้ มาซึ่งแพลตฟอร์ มที่สามารถแก้ ไข
ปั ญหาได้ ในที่สดุ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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1. ออกแบบต้ นแบบ โดยการนาแนวทางการแก้ ปัญหาที่ได้ จากขันตอน
้
Define และ
ปรับปรุง จนได้ มาซึง่ ข้ อกาหนดต่างๆ สาหรับการออกแบบพัฒนาต้ นแบบแพลตฟอร์ ม
2. ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ นาแพลตฟอร์ มที่ได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและผู้บริ โภควิเคราะห์
เพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องในการทางาน, วัตถุประสงค์, การออกแบบ, และความคิดเห็น
สาหรับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาต่อไป
3. ผลิตแพลตฟอร์ มสมบูรณ์ ทาการแก้ ไขปรับเปลี่ยนเพื่อความสอดคล้ องกับความ
แม่นยาในการทางาน, วัตถุประสงค์, การออกแบบ, และความคิดเห็น
Deliver ทาการสรุปและวางแผนการตลาดสาหรับการเผยแพร่แพลตฟอร์ มที่พฒ
ั นาเสร็จ
เรียบร้ อยแล้ ว
1. วางแผนการตลาด สรุปและจัดทาแผนการนาเสนอแพลตฟอร์ มที่สมบูรณ์ ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ
2. แผยแพร่ ทาการแผยแพร่แพลตฟอร์ มตามแผนการตลาดที่วางไว้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึก ษาสภาพและความต้ องการพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ส าหรั บ ธุ รกิ จ
เครื่องประดับเงิน (Discover)
1.1 ศึกษารวมรวบข้ อมูล โดยศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง 50 เล่มและนาข้ อมูล,
ทฤษฎี, และวิธีการนาเนินงานวิจยั มาเป็ นข้ อมูลและแนวทางในการดาเนินการวิจยั
1.2 สอบถามความต้ องการ โดยจัดทาแบบสอบถามภาพและความต้ องการพัฒนา
แพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามสภาพและความต้ องการพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ส าหรั บ ธุ ร กิ จ
เครื่องประดับเงิน แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ น
แบบเลือกรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัว ได้ แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ านคือ ด้ านเนื ้อหา ด้ านการออกแบบและด้ านการประชาสัมพันธ์ของแพลตฟอร์ ม
แสดงระดับการประเมิน ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
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ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้ อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้ อยที่สดุ
การแปลความหมายเฉลี่ยซึ่งผู้วิจัยแปลงมาจากแนวคิดของ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ ,
2553) มีเกณฑ์ดงั นี ้
4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้ อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้ อยที่สดุ
ความเหมาะสมของแบบสอบถามสภาพและความต้ องการพัฒ นาแพลตฟอร์ ม
เครื่องประดับที่เกณฑ์ 4.45 ซึง่ อยู่ในระดับมาก
วิธีสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างแบบสอบถามสภาพและความต้ องการพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจ
เครื่องประดับเงิน ของกลุ่มนิสิตศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
มีขึ ้นตอนการดาเนินการ ดังนี ้
1. ศึก ษาหลักการ เอกสาร ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อง การออกแบบแพลตฟอร์ ม การ
ประชาสัมพันธ์ของแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน และศึกษาวิธีการออกแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามแล้ วน าเสนอต่อ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาเพื่ อตรวจสอบความ
เหมาะสม
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านแพลตฟอร์ ม จานวน 3 คน และด้ านเนื ้อหา จานวน 3 คน (รายชื่อภาคผนวก) เพื่อวิเคราะห์หา
ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบว่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อง (IOC) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านแล้ ว ด้ านเนื ้อหาได้ ค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง 0.98 และด้ านแพลตฟอร์ มได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง 0.96
4. น าแบบสอบถามที่ ด าเนิ น การแก้ ไขเสร็ จ แล้ วนัน้ น าไปสอบถามกลุ่ม นิ สิ ต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกแบบเครื่ องประดับ
5. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ
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ตาราง 1 ขันตอนการสร้
้
างแบบสอบถาม
โดยน าแบบสอบถามที่ ได้ น าไปสอบถามความต้ อ งการกลุ่ม ผู้บ ริ โภคที่ เคยมี
ประสบการณ์ซื ้อสินค้ าออนไลน์และเครื่องประดับเงินผ่านระบบออนไลน์ 40 คน และผู้เชี่ยวชาญผู้
มี ป ระสบการณ์ ก ารขายเครื่ อ งประดับ เงิ น ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ 3 ประเภท ได้ แ ก่ การขาย
เครื่ องประดับเงินผ่านระบบตลาดออนไลน์, การขายเครื่องประดับเงินผ่านระบบโซเชียลมีเดีย, และ
การขายเครื่องประดับเงินผ่านระบบการสนทนาโดยตรง รวม 3 ท่าน
เกณฑ์ การเลื อ กผู้ มี ป ระสบการณ์ การคัด เลื อ กผู้มี ป ระสบการณ์ ก ารขาย
เครื่องประดับเงินผ่านแพลตฟอร์ ม มีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติดงั นี ้ คือ
1.2.1 เป็ นผู้ มี ป ระสบการณ์ ในการขาย มี ป ระสบการณ์ ในการขาย
เครื่องประดับเงินผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ในด้ านต่างๆ
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1.2.2 เป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิ จ และปั ญหา ของระบบ
การขายสินค้ าออนไลน์
1.2.3 เป็ นผู้มีความเข้ าใจในการทางานของแพลตฟอร์ ม เข้ าใจถึงขันตอนการ
้
ทางานของแพลตฟอร์ มที่กาลังดาเนินการอยู่
1.2.4 เป็ นผู้มีการดาเนินกิจกรรมการขายเครื่ องประดับเงินผ่านแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ผู้วิจัยได้ ใช้ เกณฑ์ดัง กล่าวข้ างต้ น คัดเลือกผู้มีประสบการณ์ ที่มีความเหมาะสม
กับเรื่องที่ทาการวิจยั จานวน 3 คน เพื่อเป็ นการเก็บข้ อมูลในการวิจยั โดยผู้มีประสบการณ์ ที่ผ้ วู ิจัย
ได้ คดั เลือกมีดงั นี ้
1. นางสมใจ จุฬาพงษ์ วนิช ผู้มีประสบการณ์ ด้านการขายเครื่ องประดับเงินผ่าน
ระบบตลาดออนไลน์ ผู้จดั การบริษัท H&P Brother 4 Plus 5 Co.,Ltd.
2. นางเมนัส สรยุทธเสนี ผู้มีประสบการณ์ ด้านการเครื่ องประดับเงินผ่านระบบ
โซเชียลมีเดีย ผู้จดั การฝ่ ายออกแบบบริษัท H&P Brother99 Co.,Ltd.
3. นางสาวชนาธิป บุญมาเลิศ ผู้มีประสบการณ์ ด้านการขายเครื่ องประดับเงิน
ผ่านระบบการสนทนาโดยตรง ผู้จดั การฝ่ ายการตลาดบริษัท Artixx seo Article and Jaspal
1.3 รวบรวมและวิ เคราะห์ ปั ญหา ท าการวิ เคราะห์ ร วบรวมปั ญ หาที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาและการเก็บข้ อมูลจากการจัดทาแบบสอบถามผู้บริโภคและการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการ
ทังหมด
้
1.4 วางแนวทางการแก้ ปัญหา โดยทาการวิเคราะห์คิดแนวทางการแก้ ปัญหา จาก
ปั ญหาที่รวบรวมได้ จากขันตอนการรวบรวมปั
้
ญหาในขันตอนก่
้
อนหน้ า เพื่อวางแวนทางการแก้ ไข
ปั ญหาในการดาเนินงานวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ลเพื่ อ ระบุ ถึงปั ญ หาของแพลตฟอร์ ม สาหรั บ ธุ รกิ จ
เครื่องประดับเงิน (Define)
2.1 สรุ ป ปั ญหาที่ แ ท้ จ ริ ง โดยน าข้ อ มูล จากขัน้ ตอนที่ 1 และแบบสอบถามมา
วิเคราะห์และระบุถึงปั จจัยและสาเหตุ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั นาแบบสอบถามทังหมด
้
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าร้ อยละ
(Percentage)

43

สถิติที่ใช้ ในการวิจยั
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. หาค่าความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้
สูตร (บุญชมศรี สะอาด, 2545: 174)
∑𝑅
IOC =
𝑁
IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
∑ R คือ ผลรวมของค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ข้อมูล
2. การหาค่าจานวนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้ สตู ร (ล้ วน สายยศ 2538: 73)
∑𝑥
x̄ =
𝑁
x̄ คือ จานวนเฉลี่ย
∑ 𝑥 คือ ผลรวมของค่าจานวนทังหมด
้
N คือ จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
3. การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ สูตร (ล้ วน
สายยศ และ อังคณา สายยศ 2558: 79)
𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥 2 )
SD = √
𝑛(𝑛 − 1)
SD คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑ 𝑥 2 คือ ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
(∑ 𝑥 2 ) คือ ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
นาข้ อมูลจากการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามผู้บริ โภค, ผู้เชี่ยวชาญ, และงานวิจัย
นามาวิเคราะห์เพื่อสรุปถึงปั ญหาที่แท้ จริ งเพื่อสร้ างโจทย์สาหรับพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจ
เครื่องประดับเงินเพื่อรองรับสังคมดิจิทลั
2.2 สรุ ปวิธีการแก้ ไขปั ญหา นาปั ญหาที่แท้ จริ งที่ได้ มาสรุปหาวิธีการแก้ ปัญหาที่
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ และเป็ นได้ มากที่สดุ
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ขั ้น ตอนที่ 3 ออกแบบพั ฒ นาแพลตฟอร์ มส าหรั บ ธุ ร กิ จ เครื่ องประดั บ เงิ น
(Development)
3.1 ออกแบบต้ นแบบ นาวิธีการแก้ ไขปั ญหามาเป็ นโจทย์สาหรับการออกแบบเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญ
3.2 นาต้ นแบบที่ได้ ประเมิณโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบต้ นแบบว่าสามารถ
แก้ ไขปั ญ หาที่แท้ จริ งและสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคและผู้เชี่ยวชาญหรื อไม่
อย่างไร โดยแบบประเมิณแบ่งเป็ น 3 ด้ านดังนี ้
ตาราง 2 ส่วนการประเมินด้ านเนื ้อหา
รายการประเมิน
เนื ้อหาในเว็บไซต์มีความชัดเจน
ถูกต้ อง สมบูรณ์
เนื ้อหาในเว็บไซต์มีความสอดคล้ อง
และตรงกับความต้ องการ
ปริมาณเนื ้อหามีความเหมาะสมกับ
หน้ าเว็บเพจในแต่ละหน้ า
การจัดลาดับเนื ้อหาเป็ นหมวดหมู่
ง่ายต่อการค้ นหาและทาความเข้ าใจ
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ ความรู้
นาไปใช้ ประโยชน์ได้

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ
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ตาราง 3 ส่วนการประเมินด้ านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์
รายการประเมิน

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

หน้ าโฮมเพจมีความสวยงาม
เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการ
อ่านและการใช้
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มี
ความเหมาะสม น่าสนใจ
รูปแบบ,ขนาดและสีของตัวอักษร
อ่านได้ งา่ ย,สวยงาม และเหมาะสม
ภาพกับเนื ้อหามีความสอดคล้ องกัน
และสามารถสื่อความหมายได้
นาไปใช้ ประโยชน์ได้
เว็บไซต์อื่นที่ทาการเชื่อมโยง
เหมาะสมและมีประโยชน์มาก

ตาราง 4 ส่วนการประเมินด้ านประโยชน์และการนาไปใช้
รายการประเมิน
สามารถเป็ นแหล่งความรู้ได้
สามารถใช้ เป็ นแหล่งซื ้อเครื่ องประดับ
เงินได้
สามารถเพิ่มความเข้ าใจในการเลือก
ซื ้อเครื่ องประดับเงินได้

มากที่สดุ

มาก
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3.3 ผลิตแพลตฟอร์ มสมบูรณ์ ทาการปรับและแก้ ไขปั ญหาที่ได้ จากการนาต้ นแบบ
ที่ได้ ประเมิณโดยผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณสมบัติดงั นี ้
3.3.1 เป็ นผู้ น าทางความคิ ด มี ค วามรอบรู้ และมี ป ระสบการณ์ เกี่ ย วกับ การ
ออกแบบเว็บไซต์ การนาเสนอสินค้ า และการสร้ างเว็บไซต์
3.3.2 เป็ นผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการนาเสนอสินค้ าผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ ที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
3.3.3 เป็ นผู้มี ป ระสบการณ์ ในด้ านการประเมิ น งาน เพื่ อ การประเมิ น งานที่ มี
คุณภาพและสามารถนาผลประเมินมาวิเคราะห์แก้ ไขได้
ผู้วิจัยได้ ใช้ เกณฑ์ดังกล่าวข้ างต้ น คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมกับเรื่ องที่
ทาการวิจัยจานวน 3 คน เพื่อประเมิณแพลตฟอร์ มของผู้วิจัย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ านได้ แก่ ด้ าน
การขายเครื่องประดับเงิน ด้ านการออกแบบ และด้ านการออกแบบและสร้ างเว็บไซต์
ขัน้ ตอนที่ 4 นาเสนอแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน (Delivery)
4.1 วางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาด ทาการวางแผนสาหรับการส่งเสริ มการขาย
เพื่อความสะดวกในการเข้ าถึง ง่ายต่อการค้ นหา และติดตามข้ อมูลข่าวสาร
4.2 เผยแพร่ แพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน ทาการจดทะเบียนและ
ทาการเช่า Domain สาหรับการเผยแพร่แพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลงานของการวิเคราะห์งานเรื่ อง การวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับ
ธุรกิจเครื่ องประดับเงินเพื่อรองรับสังคมดิจิทลั โดยผู้วิจยั ได้ จาแนกข้ อมูลในการศึกษาและพัฒนา
ได้ 4 หัวข้ อดังนี ้
1. ศึกษาความต้ องการพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน (Discover)
1.1 ศึกษารวมรวบข้ อมูล
1.2 สอบถามความต้ องการ
1.3 รวบรวมปั ญหา
1.4 วางแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
2. วิเคราะห์ข้อมูลระบุปัญหาของแพลตฟอร์ มสาหรับเครื่ องประดับเงิน (Define)
2.1 สรุปปั ญหาที่แท้ จริง
2.2 สรุปวิธีการแก้ ไขปั ญหา
3.ออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน (Development)
3.1 ออกแบบต้ นแบบ
3.2 ประเมิณโดยผู้เชี่ยวชาญ
3.3 ผลิตแพลตฟอร์ มสมบูรณ์
4.นาเสนอแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน (Delivery)
4.1 วางแผนการตลาด
4.2 แผยแพร่
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของผลวิเคราะห์ข้อมูลได้ กาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
t
แทน ค่าที่ใช้ ในการพิจรณา t-Distribution
F
แทน ค่าที่ใช้ ในการพิจรณา f-Distribution
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SS แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
df แทน ชันความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
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Sig.
LSD
*
𝑋̅

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความน่าจะเป็ นาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
ค่าผลต่อนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับประชากรกลุม่ I และ J
ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ค่าเฉลี่ย

ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้ องการพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับ
เงิน (Discover)
ส่ วนที่ 1 ศึกษารวมรวบข้ อมูล
โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง 50 เล่มและนาข้ อมูล, ทฤษฎี, และวิธีการนาเนิน
งานวิจัยมาเป็ นข้ อมูล และแนวทางในการดาเนินการวิจัย โดยพบว่าการออกแบบแพลตฟอร์ ม
สาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงินที่ดีดงั นี ้
1. ลดภาระในการจา
อินเตอร์ เฟสที่ดีควรมีความชัดเจนและใช้ งานได้ สะดวก เพื่อเป็ นการไม่เพิ่ม
ภาระให้ แก่ผ้ ใู ช้ งาน และควรมีการแสดงผลว่าผู้ใช้ ทากิจกรรมอะไรและกาลังดาเนินกิจกรรมอะไร
อยู่ระหว่างใช้ งาน (อินทนนท์ ปั ญญาโสภา, 2558)
2. การควบคุมการทางาน
ควรปล่อยให้ ผ้ ูใช้ งานมีอิสระในการควบคุมการใช้ งานได้ บางส่วน สามารถ
เลือกกระทาและย้ อนกลับไปทาสิ่งที่ต้องการแก้ ไขหรื อยกเลิกได้ (อินทนนท์ ปั ญญาโสภา, 2558)
3. การโต้ ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้
แพลตฟอร์ มต้ องโต้ ตอบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นให้ จบเป็ นเรื่ องๆ และให้ ความรู้ในสิ่ง
ที่กระทาแก่ผ้ ใู ช้ งานเสมอ (คมสัน โกเสนตอ, 2552)
4. ทางลัดที่มีให้ ผ้ ใู ช้ งาน
สร้ างทางลัดการใช้ ง านให้ กับผู้ใช้ ทางลัด การใช้ งานช่ วยลดขัน้ ตอน หาก
ระบบได้ เตรี ย มส่ว นนี ไ้ ว้ ย่ อ มได้ รับ ความพึ่ ง พอใจ และมี ค วามสะดวกกับ ผู้ใช้ ง าน (อิ น ทนนท์
ปั ญญาโสภา, 2558)
5. ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้
ระบบทั่วไปมักมีระบบป้องกันข้ อผิดพลาดจากการใช้ งานของผู้ใช้ เช่นหาก
ผู้ใช้ กระทาผิดขึน้ มา ระบบก็ต้องให้ คาแนะนาหรื อช่วยแก้ ไขข้ อผิดพลาดด้ วย (คมสัน โกเสนตอ,
2552)
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การวิเคราะห์ แนวโน้ มของตลาด
จากการวิเคราะห์แนวโน้ ม (Trend) ในปั จจุบันมีแนวโน้ มจากการสรุ ปแนวโน้ ม
การตลาด TCDC ปี 2020 พบว่า
1. กลุ่ม Generation Y จะเลือกซื ้อสินค้ าออนไลน์ที่เปรียบเหมือนการใช้ ชีวิต หรื อ
ก็คือกลุ่ม คนเหล่านีจ้ ะคัดเลื อกแต่สินค้ าที่ค้ ุม ค่าทัง้ คุณ ภาพและราคาเท่านัน้ และชื่ นชอบการ
เปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ
2. กลุ่ม Generation Y ชื่นชอบการดูแลเอาใจใส่และร้ านที่ทาให้ เกิดความรู้ สึก
สบายใจหรือเรียกอีกแบบว่า Feel Like Home
3. Design Doing ทาสิ่งที่สามารถแก้ ไขปั ญหา ไม่ต้องออกแบบให้ ยิ่งใหญ่ เน้ น
การแก้ ไขปั ญหาที่ต้นตอ เพื่อตอบสนองความต้ องการที่ตรงจุด
ดัง นัน้ การออกแบบแพลตฟอร์ ม ส าหรั บ ธุ รกิ จ เครื่ อ งประดับ เงิน จะต้ อ งมี ก าร
ออกแบบที่มุ่งเน้ นการออกแบบที่ใช้ งานได้ สะดวกไม่ยุ่งยากและมีการจัดแสดงสินค้ าที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้ องการ (ณัฐพล เมืองธรรม, 2562)
ส่ วนที่ 2 สอบถามความต้ องการ
แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัยมีจานวน 40 ตัวอย่าง ซึ่งการนาเสนอแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของประชากร
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื ้อเครื่ องประดับเงินออนไลน์
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้ องการเพิ่มเติม
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของประชากร
ข้ อ มูล ทั่วไปเกี่ ย วกับ ผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น อาชี พ โดยแจกแจงความถี่ และค่ า ร้ อยละ ดัง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 5 แสดงความถี่และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย

จานวน
17

ร้ อยละ
42.5

หญิง

23

57.5

รวม

40

100.0

อายุ
ต่ากว่า 15 ปี

จานวน
0

ร้ อยละ
0.0

อายุ 16-20 ปี

0

0.0

อายุ 21-25 ปี

10

25.0

อายุ 26-30 ปี

19

47.5

อายุ 31-35 ปี

0

0.0

อายุ 36-40 ปี

1

2.5

อายุ 41-45 ปี

6

15.0

อายุ 46-50 ปี

2

5.0

อายุ 51 ปี ขึ ้นไป

2

5.0

40

100.0

รวม
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ตาราง 6 แสดงความถี่และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านประชากรศาสตร์
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

จานวน
2

ร้ อยละ
5.0

ปริญญาตรี

28

70.0

ปริญญาโท

9

22.5

ปริญญาเอก

1

2.5

รวม

40

100.0

อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา

จานวน
3

ร้ อยละ
7.5

พนักงานบริษัทเอกชน

23

57.5

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2

5.0

ข้ าราชการ

1

2.5

เจ้ าของธุรกิจ

5

12.5

ค้ าขาย

2

5.0

แม่บ้าน

1

2.5

freelance

1

2.5

ข้ าราชกาล

1

2.5

พิธีกร

1

2.5

รวม

40

100.0
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จากตารางที่ 5 แสดงให้ เห็นถึงข้ อมูลด้ านเพศของผู้ตอบบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า
ส่วนใหญ่เพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.5 และเพศชาย จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 42.5 อายุ26-30 ปี มีจานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.5 รองลงมาคือ อายุ 21-25 ปี มีจานวน
10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70 รองลงมาคือ
ปริ ญญาโท 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีจานวน 23 คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.5 รองลงมาคือ เจ้ าของธุรกิจ มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ12.5
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื ้อเครื่ องประดับเงินออนไลน์
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านปั จ จัยที่มี ผลต่อการซือ้ โดย
แจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตาราง 7 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยที่สง่ ผลต่อการซื ้อ
เครื่องประดับเงินออนไลน์
ด้ านปั จจัยที่มีผลต่อการซื ้อ
ดีไซน์ของเครื่ องประดับเงิน

จานวน
26

ร้ อยละ
65.0

อันดับ
2

ช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ า

16

40.0

3

การชาระเงินที่มีความปลอดภัย

8

20.0

4

27

67.5

1

ความน่าเชื่อถือ

จากตารางที่ 7 แสดงให้ เห็นถึงข้ อมูลด้ านปั จจัยที่มีผลต่อการซือ้ เครื่ องประดับเงิน
ออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเรี ยงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซือ้
เครื่ องประดับเงินออนไลน์ โดยเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้ อยที่สุด ดังนี ้ ความน่าเชื่อถื อของร้ านค้ า
ออนไลน์ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.5 ดีไซน์ของเครื่ องประดับเงิน จานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 65.0 ช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ า จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 และการชาระเงิน
ที่มีความปลอดภัย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 ตามลาดับ
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2.3 การวิเคราะห์แนวโน้ มของตลาด
ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับช่องทางการซื ้อเครื่องประดับเงินออนไลน์ และปั จจัยที่ทา
ให้ เกิดการลังเลโดยแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามด้ านช่องทางการซื ้อ
เครื่องประดับเงินออนไลน์
ตาราง 8 ตารางแสดงช่องทางการเลือกซื ้อเครื่ องประดับเงิน
ด้ านช่องทางการซื ้อเครื่ องประดับเงิน
ค้ นพบภายในร้ านค้ าออนไลน์

จานวน
23

ร้ อยละ
57.5

อันดับ
1

13

32.5

2

ค้ นพบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1

2.5

4

ร้ านขายเครื่ องประดับ

3

7.5

3

40

100.0

ค้ นพบผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ

รวม

จากตารางที่ 8 แสดงให้ เห็นถึงข้ อมูลด้ านช่องทางในการเลือกซื ้อเครื่ องประดับเงิน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็นเรี ยงลาดับช่ องทางการซื อ้
เครื่ องประดับเงินโดยเฉลี่ยมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สุด ดังนี ้ ค้ นพบภายในร้ านค้ าออนไลน์ จานวน
23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.5 ค้ นพบผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.5 ร้ าน
ขายเครื่ อ งประดับ จ านวน 3 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 7.5 และค้ น พบผ่ านจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.5 ตามลาดับ
2.4 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับช่องทางการซื ้อเครื่ องประดับเงินออนไลน์ โดยแจกแจง
ความถี่ และค่าร้ อยละ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามด้ านปั จจัยที่สง่ ผลให้
เกิดการลังเล
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ตาราง 9 ตารางการแสดงปั จจัยที่ทาให้ เกิดความลังเล
ด้ านปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดการลังเล
การชาระเงินไม่มีการผ่านระบบชาระมาตรฐาน

จานวน
19

ร้ อยละ
47.5

อันดับ
3

26

65.0

1

6

15.0

6

เว็บไซต์ให้ ข้อมูลรายละเอียดเครื่องประดับเงินน้ อยเกินไป

17

42.5

4

ความเสี่ยงด้ านข้ อมูลส่วนตัวจากการชาระเงิน

20

50.0

2

เว็บไซต์ทางานไม่ถกู ต้ อง

10

25.0

5

เครื่องประดับเงินมีคณ
ุ ภาพและรูปแบบไม่ถกู ต้ องตามข้ อมูล
เครื่องประดับมีรูปแบบมากเกินไป

จากตารางที่ 9 แสดงให้ เห็นถึงข้ อมูลด้ านปั จจัยที่ส่งผลให้ เกิดการลังเลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรี ยงลาดับปั จจัยที่ส่งผลให้ เกิดการลังเล
โดยเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้ อยที่สุด ดังนี ้ เครื่ องประดับเงินมีคุณ ภาพและรู ปแบบไม่ถูกต้ องตาม
ข้ อมูล จานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.0 ความเสี่ยงด้ านข้ อมูลส่วนตัวจากการชาระเงิ น จานวน
20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 การชาระเงินไม่มีการผ่านระบบชาระมาตรฐาน จานวน 19 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 47.5 เว็บไซต์ให้ ข้อมูลรายละเอียดเครื่ องประดับเงินน้ อยเกินไป จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 42.5 เว็บไซต์ทางานไม่ถกู ต้ อง จานวน 10 คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 และเครื่องประดับมีรูปแบบมาก
เกินไป จานวน 6 คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ ผ้ คู ้ าเครื่ องประดับเงินผ่ านระบบออนไลน์
โดยวิจยั ได้ ทาการคัดเลือกผู้มีประสบการณ์การขายเครื่ องประดับเงินผ่านแพลตฟอร์ ม มี
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติดงั นี ้ คือ
1. เป็ นผู้มีประสบการณ์ในการขาย มีประสบการณ์ในการขายเครื่ องประดับเงินผ่าน
แพลตฟอร์ มออนไลน์ในด้ านต่างๆ
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2. เป็ นผู้ที่มี ความรู้ เกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และปั ญ หา ของระบบการขาย
สินค้ าออนไลน์
3. เป็ นผู้มีความเข้ าใจในการทางานของแพลตฟอร์ ม เข้ าใจถึงขันตอนการท
้
างานของ
แพลตฟอร์ มที่กาลังดาเนินการอยู่
4. เป็ นผู้มี การดาเนินกิจกรรมการขายเครื่ องประดับเงินผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น คัดเลือกผู้มีประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมกับเรื่ องที่
ทาการวิจยั จานวน 3 คน เพื่อเป็ นการเก็บข้ อมูลในการวิจยั
จากการสัมภาษณ์ผ้ คู ้ าเครื่องประดับเงินผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทางโดยแบ่งเป็ นดังนี ้
1. Online Shopping ช่องทางผ่านระบบตลาดออนไลน์กลาง เป็ นระบบที่ อนุญาตให้
ผู้ค้าสามารถสร้ างร้ านค้ าผ่านระบบออนไลน์โดยมีแพลตฟอร์ มเป็ นคนกลางสาหรับการแลกเปลี่ยน
เพื่อความปลอยภัยและความสะดวกสบาย
2. Social Network Shopping ช่ อ งทางผ่ า นโซเชี ย ลมี เดี ย เป็ นระบบที่ อ าศัย การ
เข้ าถึงได้ ง่ายของระบบโซเชียลมีเดียที่มีจุดเด่นที่การแชร์ ถึงกันได้ โดยง่าย โดยการติดต่อซื ้อขายจะ
มาจากช่องการติดต่อโดยตรงทัง้ หมด และดาเนินธุรการการเงินโดยไม่ผ่านระบบของแพลตฟอร์ ม
แต่อย่างใด
3. Direct Chat ช่องทางผ่านการติดโดยตรง เป็ นระบบที่อาศัยการนาเสนอโฆษณา
ผ่านระบบอื่นๆ โดยมีการแนบข้ อมูลการติดต่อโดยตรงไว้ เป็ นช่องทางให้ ผู้ค้าสามารถส่งข้ อมูลถึง
ลูกค้ าได้ โดยตรง
โดยขันตอนในการติ
้
ดต่อและซื ้อขายผ่านแต่ละช่องทางมีความแตกต่างดังนี ้
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ภาพประกอบ 21 ขันตอนการติ
้
ดต่อและซื ้อขายของแต่ละช่องทาง
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมีความต้ องการขายสินค้ าบนความตัง้ ใจพืน้ ฐานเดียวกันคือ
ต้ องการให้ การขายสินค้ าเป็ นที่น่าสนใจ, มีข้อมูลทัว่ ไปมากเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริ โภค, มีความน่าเชื่อถือ, และความแม่นยาในการทางานและการขนส่ง โดยแต่ละช่องทางจะมี
หลักการทางานคล้ ายกันคือ
1. ช่องทางการแสดงสินค้ า (Welcome)
2. ช่องทางการชาระเงินและการจัดส่งสินค้ า (Address &Payment)
3. ช่องทางการติดต่อและบริการหลังการขาย (Confirmation)
โดยขันตอนการท
้
างานของ Online Shopping จะมีขนั ้ ตอนในการทางานที่มากกว่า
เพราะระบบเป็ นของตลาดออนไลน์ ที่เป็ นตลาดกลางผู้ค้าสามารถวางขายสินค้ าชนิ ดใดก็ได้ ใน
ระบบตลาดกลาง ขณะที่ Social Media Shopping และ Direct Chat Shopping จะทาการขาย
สินค้ าผ่านการโฆษณาผ่าน Media ต่างๆ และติดต่อผ่านการสนทนาโดยตรง โดยการชาระเงินและ
การแจ้ งที่อยู่เป็ นไปโดยไม่มีการตรวจสอบและติดตาม ขณะที่ Online Shopping มีระบบดังกล่าว
รองรับทังหมดช่
้
วยให้ ระบบมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบอื่นๆ Online Shopping มีการออกแบบ
ระบบให้ ผ้ บู ริ โภคจะต้ องทาการให้ ข้อมูลสมาชิคก่อนการสัง่ ซื ้อสินค้ าเพื่อความสะดวกในการชาระ

57
และส่งสินค้ า แต่จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญพบว่าการชาระเงินไม่ผ่านระบบสาเร็จรูป ผู้บริ โภค
สามารถเข้ าใจและใช้ งานได้ มากกว่าการกรอกข้ อมูลผ่านระบบสมาชิคก่อน บริ การหลังการขาย
ของ Online Shopping เป็ นที่น่าพึงพอใจมากสาหรับผู้บริ โภคเนื่องจากมีระบบการคืนสินค้ ากรณี
สินค้ าไม่เป็ นที่พึงพอใจหรื อสินค้ าไม่เป็ นไปตามที่ผ้ ูค้าให้ รายละเอียด ในด้ านการนาเสนอสินค้ า
Social Media Shopping และ Direct Chat Shopping จะใช้ วิ ธี ก ารน าเสนอสิ น ค้ าผ่ าน Social
Media เพื่อความสะดวกในการจัดแสดงสินค้ าและการโฆษณาสินค้ า ในขณะที่ Online Shopping
จะทาการแสดงสินค้ าผ่านตลาดกลางซึง่ มีสินค้ าที่หลากหลายและจานวนมาก ทาให้ สินค้ าประเภท
เครื่ องประดับเงินนัน้ ถูกค้ นพบค้ นหาได้ ยาก ในทางกลับกันการใช้ Social Media จะทาให้ ผ้ ูค้า
สามารถนาเสนอสินค้ าของตนได้ เต็มที่และมีการส่งต่อได้ อย่างสะดวกสะบาย

ตาราง 10 ตารางสรุปผลดีผลเสียของแต่ละช่องทาง
จากตารางที่ 10 จะพบว่าขันตอนการท
้
างานของช่องทาง Online Shopping มีระบบ
และขัน้ ตอนในการทางานที่ชัดเจนและอานวยความสะดวกให้ ลูกค้ าได้ มากกว่า ทัง้ เรื่ องการดูแล
ค าสั่ง ซื อ้ และมี ก ารส่ง เสริ ม การขายได้ น อกเหนื อ จากโปรโมชั่น ของร้ านค้ าที่ เข้ า ร่ ว ม สามารถ
ให้ บริ ก ารได้ 24 ชั่ ว โมง ในขณ ะที่ Social Network Shopping และ Direct Chat Shopping
สามารถติดต่อพูดคุยได้ โดยตรงผ่านระบบห้ องสนทนาส่วนตัวทาให้ สามารถตอบคาถามของลูกค้ า
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ได้ ครบด้ านทุกข้ อสงสัย ได้ โดยตรง แต่ไม่สามารถดูแลได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนระบบการชาระ
เงินและจัดส่งการเพิ่มส่วนของการกรอกข้ อมูลสมาชิคในการจัดส่งสินค้ าเป็ นการเพิ่มขัน้ ตอนให้
ผู้บริ โภคแต่ก็เป็ นการช่วยลดขัน้ ตอนในการชาระและจัดส่งสินค้ าครัง้ ถัดไป ถือเป็ นข้ อดีของการมี
ระบบสมาชิคและเพิ่มความน่าเชื่อในการทางานของแพลตฟอร์ มได้ การคืนสินค้ าและบริ การหลัง
การขาย Online Shopping มีระบบการคืนสินค้ าและการชาระเงินให้ กบั ผู้ขายสินค้ าภายหลังทาให้
ผู้บริ โภคมีความสบายใจในการซื ้อสินค้ าว่าจะได้ รับสินค้ าตรงตามความต้ องการและเป็ นที่พอใจ
สามารถเชื่อถือได้
ส่ วนที่ 3 รวบรวมปั ญหา
ผู้วิจัย ท าการรวบรวมปั ญ หาจากการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มูล งานวิจัย และจากการ
สอบถามความต้ องการทัง้ จากผู้บริ โภค 40 คนและผู้เชี่ยวชาญในการขายเครื่ องประดับเงิน 3 คน
พบว่าผู้บริ โภคได้ พบปั ญหาจากการซื ้อและขายสินค้ าผ่านแพลตฟอร์ มสาหรับธรุกิจในปั จจุบนั และ
อดีตมีดงั นี ้
1. อินเตอร์ เฟสและขันตอนในการท
้
างานมีความยุ่งยากมากเกินไป
2. เกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ งาน แต่ไม่มีทางที่สามารถจะแก้ ไขได้ ด้วยตนเอง
3. แพลตฟอร์ มทางานไม่ถกู ต้ อง
4. ดีไซต์เครื่องประดับเงินไม่เป็ นที่พอใจหรือไม่เหมาะสมราคา
5. แพลตฟอร์ มไม่มีความน่าเชื่อถือ
6. การชาระเงินไม่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความล่าช้ า
7. แพลตฟอร์ มที่เป็ นตลาดกลางมีข้อจากัดในการคืนสินค้ ามากเกินไป
ส่ วนที่ 4 วางแนวทางการแก้ ปัญหา
ผู้วิจยั ทาการรวบรวมวิธีการแก้ ไขปั ญหาจากการรวบรวมปั ญหาทังหมดจากส่
้
วนที่ 3
เพื่อเป็ นการวางแนวทางและกาหนดวิธีการแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ น
1. ออกแบบอินเตอร์ เฟสที่ใช้ งานง่ายสบายตามี การบอกถึงขัน้ ตอนหรื อหน้ าที่
ผู้ใช้ งานกาลังดาเนินการเสมอ
2. ออกแบบให้ ระบบสามารถบันทึกและอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถย้ อนกลับไป
แก้ ไขข้ อมูลที่ต้องการได้
3. ทาการทดสอบระบบเพื่อการทางานที่ถกู ต้ องอย่างละเอียด
4. แสดงภาพและระบุรายละเอียดเครื่องประดับให้ ครบถ้ วน
5. ออกแบบอินเตอร์ เฟสนาเสนอถึงรายละเอียดความน่าเชื่อถือ
6. ออกแบบระบบการชาระเงินที่ไม่ต้องบันทึกข้ อมูลธนาคารของผู้บริโภค
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7. ออกแบบแพลตฟอร์ มที่ขายสินค้ าเครื่ องประดับเงินโดยตรง ไม่ผ่านระบบกลาง
ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อระบุถึงปั ญหาของแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับ
เงิน (Define)
ส่ วนที่ 1 สรุปปั ญหาที่แท้ จริง
ผู้วิจยั นาปั ญหาที่ได้ ทาการรวบรวมจากการศึกษารวบรวมข้ อมูลงานวิจยั , การศึกษา
แนวโน้ วของตลาด, และการสอบถามความต้ องการทังจากผู
้
้ บริ โภค 40 คนและผู้เชี่ยวชาญในการ
ขายเครื่ อ งประดับ เงิ น 3 คน โดยการวิเคราะห์ อ้ างอิง จากงานวิจัย ของ ญาณวุฒิ เศวตธิ ติ กุล
(2557: บทคัดย่อ) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบหลักของร้ านค้ าออนไลน์สามารถจัดกลุ่มโดย
การนับ ความถี่ จ ากทฤษฎี และแนวคิ ด ต่ างๆ ของนัก วิช าการ คื อ องค์ ป ระกอบมี 4 ด้ าน ได้ แ ก่
Content, Community, Customization และ Commerce (ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล , 2557)ซึ่งหาก
วิเคราะห์จากองค์ประกอบพบว่า ผู้ประกอบการร้ านค้ าออนไลน์ควรนาองค์ประกอบของทัง้ 4 ด้ าน
นีม้ าช่วยในการวางแผนกาหนดทิศทาง รวมถึงสร้ างกรอบแนวคิดที่พร้ อมสาหรับนามาผลิตเป็ น
ร้ านค้ าออนไลน์ โดยเริ่ มจากการกาหนดเนื ้อหา ข้ อมูลที่จะใช้ รวมทังก
้ าหนดช่องทางการสื่อสารซึ่ง
เป็ นที่ส าหรั บชุม ชนหรื อสังคมในเว็บ ไซต์ พร้ อมกับจัดหน้ าร้ านให้ ตรงใจผู้ใช้ บ ริ การได้ จึ งสรุ ป
ปั ญหาที่แท้ จริงได้ ดงั นี ้
1. อินเตอร์ เฟสและขันตอนในการท
้
างานมีความยุ่งยากมากเกินไป
2. แพลตฟอร์ มไม่มีความน่าเชื่อถือ
3. ดีไซต์เครื่องประดับเงินไม่เป็ นที่พอใจหรือไม่เหมาะสมราคา
ส่ วนที่ 2 สรุปวิธีการแก้ ไขปั ญหา
หลังจากทราบปั ญหาที่แท้ จริ งแล้ ว ผู้วิจัยได้ ทาการสรุ ปวิธีการแก้ ไขปั ญหาเพื่อเป็ น
แนวทางในการออกแบบแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน โดยสรุปแนวทางได้ ดงั นี ้
1. ออกแบบอินเตอร์ เฟสที่ใช้ งานง่ายสบายตามี การบอกถึงขัน้ ตอนหรื อหน้ าที่
ผู้ใช้ งานกาลังดาเนินการเสมอ เพื่อทาให้ แพลตฟอร์ มสามารถใช้ งานได้ ง่ายและสามารถเข้ าใจได้
ทันทีโดยมีเส้ นทางลัดและสัญลักษณ์ในการนาทางภายในแพลตฟอร์ ม
2. ออกแบบอินเตอร์ เฟสนาเสนอถึงรายละเอียดความน่าเชื่อถือ โดยมุ่งเน้ นไปใน
ทางการนาเสนอถึงประวัติและความเป็ นมาของร้ านค้ าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ ม
3. แสดงภาพและระบุรายละเอียดเครื่ องประดับให้ ครบถ้ วน เพื่อความเข้ าใจใน
ด้ านสินค้ าของผู้บริ โภคจะต้ องมีการนาเสนอภาพ, รายละเอียด, ข้ อมูลทั่วไป และราคาที่ชัดเจน
เพื่อลดปั ญหาความสงสัยในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริโภค
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ขัน้ ตอนที่ 3 ออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน (Development)
ส่ วนที่ 1 ออกแบบต้ นแบบ
จากการสรุปวิธีการแก้ ไขปั ญหา ในขันตอนที
้
่ 2 ผู้วิจยั ได้ ข้อสรุปว่าแพลตฟอร์ มที่สามารถ
แก้ ไขปั ญหาของแพลตฟอร์ มสาหรับเครื่องประดับเงินที่แท้ จริงคือ
1.ออกแบบอินเตอร์ เฟสที่ใช้ งานง่ายสบายตามีการบอกถึงขันตอนหรื
้
อหน้ าที่ผ้ ใู ช้ งาน
กาลังดาเนินการเสมอ
2. ออกแบบอินเตอร์ เฟสนาเสนอถึงรายละเอียดความน่าเชื่อถือ
3. แสดงภาพและระบุรายละเอียดเครื่องประดับให้ ครบถ้ วน
โดยการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ มที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้บริโภคควรมีองค์ประกอบดังนี ้
1. ลดภาระในการจา
อินเตอร์ เฟสที่ดีควรมี ความชัดเจนและใช้ งานได้ สะดวก เพื่ อเป็ นการไม่ เพิ่ ม ภาระ
ให้ แก่ผ้ ูใช้ งาน และควรมีการแสดงผลว่าผู้ใช้ ทากิจ กรรมอะไรและกาลังดาเนินกิจกรรมอะไรอยู่
ระหว่างใช้ งาน
2. การควบคุมการทางาน
ควรปล่อยให้ ผ้ ูใช้ ง านมี อิสระในการควบคุม การใช้ งานได้ บางส่วน สามารถเลือ ก
กระทาและย้ อนกลับไปทาสิ่งที่ต้องการแก้ ไขหรื อยกเลิกได้
3. การโต้ ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้
แพลตฟอร์ ม ต้ องโต้ ต อบกิ จ กรรมที่ เกิ ดขึ น้ ให้ จ บเป็ นเรื่ อ งๆ และให้ ค วามรู้ ในสิ่ ง ที่
กระทาแก่ผ้ ใู ช้ งานเสมอ
4. ทางลัดที่มีให้ ผ้ ใู ช้ งาน
สร้ างทางลัดการใช้ งานให้ กับผู้ใช้ ทางลัดการใช้ งานช่วยลดขัน้ ตอน หากระบบได้
เตรียมส่วนนี ้ไว้ ย่อมได้ รับความพึง่ พอใจ และมีความสะดวกกับผู้ใช้ งาน
5. ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้
ระบบทั่วไปมัก มี ระบบป้ องกัน ข้ อ ผิ ด พลาดจากการใช้ ง านของผู้ใช้ เช่ น หากผู้ใช้
กระทาผิดขึ ้นมา ระบบก็ต้องให้ คาแนะนาหรือช่วยแก้ ไขข้ อผิดพลาดด้ วย
จากนัน้ ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์แพลตฟอร์ ม ที่อยู่ในตลาดปั จจุบัน เพื่อตรวจสอบ
ความแตกต่าง และวิเคราะห์แนวทางการออกแบบแพลตฟอร์ ของผู้วิจยั จึงได้ สรุปดังนี ้
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ตาราง 11 ตารางแสดงการวิเคราะห์แพลตฟอร์ ม
หัวข้ อ

Online
Shopping

Social Network Direct Chat
Shopping
Shopping

แพลตฟอร์ มของ
ผู้วิจยั

1. ลดภาระในการ
จา

มีการแสดง
สัญลักษณ์หรื อ
ข้ อความในทุกๆ
หน้ า
มีการปล่อยให้
ผู้ใช้ งานสามารถ
บันทึกและ
ย้ อนกลับเพื่อแก้ ไข
หรื อยกเลิกได้

มีการแยกสัดส่วน
ในการแสดงภาพ
และเนื ้อหาแยกกับ
การติดต่อสื่อสาร
การสื่อสารแยกออก
จากการแสดงสินค้ า
และเป็ นการติดต่อ
ร้ านค้ าโดยตรง ทา
ให้ ไม่มีอิสระในการ
ใช้ งานและแก้ ไข
มีการนาเสนอสินค้ า
ผ่านสื่อออนไลน์

มีการแสดง
สัญลักษณ์หรื อ
ข้ อความในทุกๆ
หน้ า
มีการปล่อยให้
ผู้ใช้ งานสามารถ
บันทึกและย้ อนกลับ
เพื่อแก้ ไขหรื อ
ยกเลิกได้

2. การควมคุมการ
ทางาน

3. การโต้ ตอบ
ระหว่างระบบกับ
ผู้ใช้
4. ทางลัดที่มใี ห้
ผู้ใช้ งาน
5. ป้องกันความ
ผิดพลาดของผู้ใช้

มีการแยกสัดส่วน
ในการแสดงภาพ
และเนื ้อหาแยกกับ
การติดต่อสื่อสาร
การสื่อสารแยกออก
จากการแสดงสินค้ า
และเป็ นการติดต่อ
ร้ านค้ าโดยตรง ทา
ให้ ไม่มีอิสระในการ
ใช้ งานและแก้ ไข
มีการโต้ ตอบทังใน
้
มีการนาเสนอสินค้ า
แพลตฟอร์ มและ
ผ่านสื่อออนไลน์
เสียงแจ้ งเตือน
อื่นๆ และผ่านการ
สื่อสารโดยตรง
มีปมกิ
ุ่ จกรรมหลักๆ มีปมกิ
ุ่ จกรรมหลักๆ มีปมส
ุ่ าหรับการ
สาหรับทุกๆหน้ า
สาหรับทุกๆหน้ า
ติดต่อผู้ขายโดยตรง
มีการยืนยันและ
มีการพูดคุยและ
มีการพูดคุยและ
แจ้ งเตือนก่อนการ ติดต่อโดยตรงเพื่อ ติดต่อโดยตรงเพื่อ
ชาระเงินทุกครัง้
ลดความผิดพลาด ลดความผิดพลาด
ของผู้ใช้ งาน
ของผู้ใช้ งาน

มีการโต้ ตอบใน
แพลตฟอร์ มและสื่อ
ออนไลน์อื่นๆ เพื่อ
ไม่รบกวนผู้ใช้ งาน
มีปมกิ
ุ่ จกรรมหลักๆ
สาหรับทุกๆหน้ า
มีการยืนยันและ
แจ้ งเตือนก่อนการ
ชาระเงินทุกครัง้

สรุ ปผลจากการวิเคราะห์ แพลตฟอร์ มที่อยู่ในตลาดปั จจุบัน
1. ลดภาระในการจ า Online Shopping มี การแสดงสัญ ลักษณ์ แทนหน้ าต่างการ
ทางานที่ผ้ ใู ช้ กาลังใช้ งานอยู่เพื่อเตือนและลดภาระในการจาของผู้ใช้ งาน จึงนาข้ อดีเหล่านี ้มาใช้ กบั
แพลตฟอร์ มของผู้วิจยั
2. การควบคุมการทางาน Online Shopping มีการมอบอิสระในการใช้ งาน ในขณะ
ที่ควบคุมให้ อยู่ในขอบเขตของแพลตฟอร์ ม
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3. การโต้ ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้ การโต้ ต้อบในแพลตฟอร์ มและการโต้ ตอบผ่าน
สื่อออนไลน์อื่นๆ ช่วยเพิ่มการตอบสนองจากผู้ใช้ งาน ผู้วิจัยจึงนาข้ อดีเหล่านีม้ ากับแพลตฟอร์ ม
ของผู้วิจยั
4. ทางลัดที่มี ให้ ผ้ ูใช้ งาน Online Shopping มี ทางลัดในเกื อบทุกๆหน้ า เพื่ อความ
สะดวกในการใช้ งาน
5. ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้ Online Shopping มีการยืนยันการสัง่ ซื ้อและชาระ
เงินทุกครัง้ ก่อนการดาเนินการ เพื่อลดความผิดพลาดในการใช้ งานของผู้ใช้

ภาพประกอบ 22 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าแรกตอนบน
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ภาพประกอบ 23 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าแรกตอนกลาง

ภาพประกอบ 24 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าแรกตอนล่าง
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3.1 หน้ าแรก (Home Page)
หน้ าแรกของ Website นัน้ เน้ น การแสดงเนือ้ หาสาคัญ ของร้ านค้ าเพื่ อเพิ่ ม ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และแสดงสิ น ค้ า ที่ เป็ นที่ ส นใจของร้ านค้ า โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ช่ ว ง ได้ แ ก่ ส่ ว นบน
ส่วนกลาง และส่วนล่าง
ส่วนด้ านบนของแพลตฟอร์ ม จะเป็ นการบอกเล่า ถึงความเป็ นมาของร้ านค้ าและ
ช่องทางลัดสู่การใช้ งานอื่นๆ มีปมค้
ุ่ นหากรณี ผ้ ูใช้ งานต้ องการค้ นหาเครื่ องประดับเงินที่ต้องการ
โดยประกอบไปด้ วยเมนูหน้ าแรก หมวดหมู่สินค้ า บทความ การชาระเงิน ติดต่อเรา และตะกร้ า
สิ นค้ า ด้ านข้ างจะเป็ น Icon ตะกร้ าสิน ค้ าที่คอยติดตามไปมาตลอดเวลาการใช้ ง านเพื่ อความ
สะดวกในการใช้ งาน และรายงานให้ ผ้ ูบริ โภคทราบว่าตอนนีม้ ีสินค้ ากี่ชิน้ อยู่ในระบบ ณ ปั จจุบัน
การจั ด วาง Tab Navigator เช่ น นี เ้ พื่ อ ความสะดวกในการเข้ าสู่ ข้ อ มู ล ที่ ผ้ ู บริ โภคต้ อ งการได้
โดยสะดวก และในส่วนด้ านบนนี ้จะเป็ นการมุ่งเน้ นการสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั แพลตฟอร์ มโดย
การเล่าถึง ความเป็ นมาของบริ ษั ท ที่ เป็ นผู้ผ ลิ ตและจัด จ าหน่ ายสิน ค้ าเองด้ วยทัง้ รู ป ภาพ และ
ข้ อความ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ลินนา ซู ได้ ทาการวิจัยในประเทศอังกฤษพบว่าปั จจัยใน
การเลือกซือ้ สินค้ าของผู้บริ โภค มักจะมาจาก Interface และความน่าเชื่อถือในร้ านค้ าออนไลน์
และปั ญ หาส่วนบุคคลมี ผ ลต่อการตัดสินใจซือ้ ได้ (ลิ นนา ชู, 2550)และ ทิ วาวรรณ ศรี ส วัส ดิ์ ที่
ศึกษาพบว่าการสร้ างความไว้ วางใจต่อผู้บริ โภคมีผลต่อการลดการลังเลของผู้บริ โภคและช่วยให้
เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือและเพิ่มยอดขายได้ (ทิวาวรรณ ศรี สวัสดิ์, 2559)
ส่วนกลางของแพลตฟอร์ มจะเป็ นช่องทางลัดสูห่ มวดหมู่ของเครื่ องประดับที่มีทงหมด
ั้
เพื่ อพาผู้ใช้ งานไปหาเครื่ องประดับ เงิ นที่ ต้ องการได้ ส ะดวก และมี ก ารบอกถึ ง ข้ อ ดีของการซื อ้
เครื่ องประดับกับร้ านค้ าของผู้วิจัย เพื่อเป็ นการเน้ นยา้ ถึงความสาคัญในการสร้ างคามน่าเชื่อถือ
ให้ แก่ผ้ บู ริโภค
ส่วนล่างของแพลตฟอร์ มเป็ นการแสดงสินค้ าขายดีโดยมีราคาชัดเจนและปุ่ มสัง่ ซื ้อได้
ทันที และมีส่วนของ Blog เพื่อรวบรวมบทความที่เป็ นประโยชน์กับผู้ใช้ งาน เพื่อเป็ นการบริ การ
ข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับผู้บริโภค
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ภาพประกอบ 25 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าเลือกสินค้ าหมวดแหวน

ภาพประกอบ 26 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ ารายละเอียดสินค้ า
หน้ าจอแสดงรายการสิ น ค้ าและหน้ าจอแสดงสิ น ค้ าและรายละเอีย ด (Dynamic
Webpage) เน้ นการแสดงสิ นค้ าที่ ชัดเจน รู ปขนาดใหญ่ เรี ยงกันมากที่สุด 4 รายการต่อบรรทัด
สามารถทาการกดสัง่ ซื ้อได้ ทนั ทีเพื่อเพิ่มลงในตะกร้ าทันทีโดยมีราคาจัดเจน หรือคลิกที่รูปภาพเพื่อ
เข้ ารับชมรายละเอียดของสินค้ าและเลือกขนาดได้ เพื่อความเหมาะสมของผู้บริ โภคแต่ละบุคคล
โดยรายละเอียดจะต้ องนาเสนอถึงสินค้ าอย่างตรงไปตรงมา มี ความชัดเจน และมี ช่องทางลัด
สาหรับการให้ บริการข้ อมูลเพิ่มเติมเพิ่มความเข้ าใจและตระหนักถึงคุณภาพของสินค้ า
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ภาพประกอบ 27 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าบทความ
หน้ าจอแสดงบทความ (Webpage) เพื่อจัดเก็บข้ อมูลเป็ นคลังความรู้สาหรับผู้บริโภค
ที่อาจจะมีความรู้ความเข้ าใจในการเลือกซื ้อสินค้ าไม่เพียงพอ ผู้วิจยั จึงมีการจัดทาคลังความรู้เพื่อ
เป็ นหนึ่งปั จจัยที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าใจถึงหลักการเลือกสินค้ า ,การดูแลสินค้ า ,และเป็ นการ
ตอบปั ญหาเบื ้องต้ นให้ แก่ผ้ บู ริ โภค

ภาพประกอบ 28 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าฟอร์ มจัดเก็บรายละเอียด
หน้ าจอแสดงการกรอกรายละเอียดการรับสินค้ า (Service Page) โดยภายในหน้ านี ้
ยังคงมีการแจ้ งรายละเอียดสินค้ าไว้ โดยแจกแจงราคาทัง้ หมดโดยละเอียด เพื่อเป็ นการเน้ นย ้าถึง
รายการสินค้ าที่ผ้ ูบริ โภคกาลังทารายการอยู่เพื่อ ยืนยันอีกรอบก่อนการทารายการ ในฟอร์ มการ
กรอกรายละเอีย ดในการจัด ส่ง ผู้บ ริ โภคจะสามารถกรอกข้ อมูล ทั่วไปและมี ก ารอานวยความ
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สะดวกในการกรอกข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น ในประเภทการเลือ ก เขต แขวง ด้ วย Drop Box เพื่ อความ
รวดเร็วและความสะดวกในการใช้ งานของผู้บริโภค

ภาพประกอบ 29 ต้ นแบบแพลตฟอร์ มหน้ าฟอร์ มการแจ้ งรายละเอียดการชาระเงิน
หลังจากผู้บริ โภคทาการชาระเงินผ่านระบบธนาคารแล้ ว สามารถกรอกแบบฟอร์ ม
หน้ าการช าระเงิน ได้ เพื่ อแจ้ งช าระเงินและหลักฐานการโอนเงิน เป็ นการเสร็ จ สิ น้ การสั่งสิ นค้ า
ผู้บริโภคสามารถติดตามผลการสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนที่ 2 นาต้ นแบบที่ได้ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามการวิจัยและพัฒ นาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจ เครื่ องประดับเงิน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน โดยการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณสมบัติดงั นี ้
1. เป็ นผู้นาทางความคิด มีความรอบรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ
เว็บไซต์ การนาเสนอสินค้ า และการสร้ างเว็บไซต์
2. เป็ นผู้มี ความรอบรู้ เกี่ ยวกับการนาเสนอสินค้ าผ่านแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
3. เป็ นผู้มีประสบการณ์ในด้ านการประเมินงาน เพื่อการประเมินงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และสามารถนาผลประเมินมาวิเคราะห์แก้ ไขได้
ผู้วิจัยได้ ใช้ เกณฑ์ดังกล่าวข้ างต้ น คัดเลื อกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมกับเรื่ องที่
ทาการวิจัยจานวน 3 คน เพื่อประเมินแพลตฟอร์ มของผู้วิจัย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ านได้ แก่ ด้ าน
การขายเครื่องประดับเงิน ด้ านการออกแบบ และด้ านการออกแบบและสร้ างเว็บไซต์
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ส่ วนผลการตอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ด้ าน

ภาพประกอบ 30 แผนภูมิแท่งแสดงการประเมินการวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจ
เครื่องประดับเงินด้ านเนื ้อหาของผู้วิจยั
แผนภูมิแท่งแสดงการประเมินการวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับ
เงินด้ านเนื ้อหาของผู้วิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
การประเมินด้ านเนือ้ หา
1. เนื ้อหาในเว็บไซต์ มีความชัดเจน ถูกต้ อง สมบูรณ์
1.1 ตอบ มากที่สดุ 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
1.2 ตอบ มาก 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
1.3 ตอบ ปานกลาง 2 คน คิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
1.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
1.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
2. เนื ้อหาในเว็บไซต์มีความสอดคล้ องและตรงกับความต้ องการ
2.1 ตอบ มากที่สดุ 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
2.2 ตอบ มาก 2 คน คิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
2.3 ตอบ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
2.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
2.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
3. ปริมาณเนื ้อหามีความเหมาะสมกับหน้ าเว็บเพจในแต่ละหน้ า
3.1 ตอบ มากที่สดุ 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
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3.2 ตอบ มาก 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
3.3 ตอบ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
3.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
3.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
4. การจัดลาดับเนื ้อหาเป็ นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้ นหาและทาความเข้ าใจ
4.1 ตอบ มากที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
4.2 ตอบ มาก 3 คน คิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็น
4.3 ตอบ ปานกลาง 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
4.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
4.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
5. มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ ความรู้นาไปใช้ ประโยชน์ได้
5.1 ตอบ มากที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
5.2 ตอบ มาก 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
5.3 ตอบ ปานกลาง 2 คน คิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
5.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
5.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น

ภาพประกอบ 31 แผนภูมิแท่งแสดงการประเมินด้ านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์
การประเมินด้ านการออกแบบและการจัดรู ปแบบของเว็บไซต์
1. หน้ าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
1.1 ตอบ มากที่สดุ 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
1.2 ตอบ มาก 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
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1.3 ตอบ ปานกลาง 2 คน คิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
1.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
1.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้
2.1 ตอบ มากที่สดุ 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
2.2 ตอบ มาก 2 คน คิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
2.3 ตอบ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
2.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
2.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
3. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3.1 ตอบ มากที่สดุ 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
3.2 ตอบ มาก 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
3.3 ตอบ ปานกลาง 2 คน คิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
3.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
3.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
4. รูปแบบ, ขนาด และสีของตัวอักษร อ่านได้ ง่าย, สวยงาม และเหมาะสม
4.1 ตอบ มากที่สดุ 2 คนคิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
4.2 ตอบ มาก 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
4.3 ตอบ ปานกลาง 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
4.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
4.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
5. ภาพกับเนื ้อหามีความสอดคล้ องกัน สามารถสื่อความหมายได้ นาไปใช้ ประโยชน์ได้
5.1 ตอบ มากที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
5.2 ตอบ มาก 2 คน คิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
5.3 ตอบ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
5.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
5.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
6. เว็บไซต์อื่นที่ทาการเชื่อมโยงเหมาะสมและมีประโยชน์มาก
6.1 ตอบ มากที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
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6.2 ตอบ มาก 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
6.3 ตอบ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
6.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
6.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น

ภาพประกอบ 32 แผนภูมิแท่งแสดงการการประเมินด้ านประโยชน์และการนาไปใช้
การประเมินด้ านประโยชน์ และการนาไปใช้
1. สามารถเป็ นแหล่งความรู้ได้
1.1 ตอบ มากที่สดุ 2 คน คิดเป็ น 66.6 เปอร์ เซ็น
1.2 ตอบ มาก 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
1.3 ตอบ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
1.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
1.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
2. สามารถใช้ เป็ นแหล่งซื ้อเครื่องประดับเงินได้
2.1 ตอบ มากที่สดุ 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
2.2 ตอบ มาก 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
2.3 ตอบ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
2.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
2.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
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3. สามารถเพิ่มความเข้ าใจในการเลือกซื ้อเครื่องประดับเงินได้
3.1 ตอบ มากที่สดุ 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
3.2 ตอบ มาก 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
3.3 ตอบ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ น 33.3 เปอร์ เซ็น
3.4 ตอบ น้ อย 0 คน คิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
3.5 ตอบ น้ อยที่สดุ 0 คนคิดเป็ น 0 เปอร์ เซ็น
คาแนะนาอื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญแต่ ละด้ าน
1. ผู้เชี่ยวชาญด้ านเครื่ องประดับเงิน ระบุว่าแพลตฟอร์ มของผู้วิจัยยังให้ ข้อมูลที่ไม่
ชัดเจนมากพอสาหรับการสร้ างความน่าเชื่อถือด้ วยข้ อความ การจัดทาภาพประกอบยังไม่เป็ นที่น่า
พอใจและไม่สอดคล้ องกับเนื ้อหาภายในแพลตฟอร์ มของผู้วิจยั ซึ่งอาจทาให้ เกิดการสับสนหรื อไม่
ได้ รับข้ อมูลประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้ อง การเลือกใช้ คาในการเชิญชวนให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจสินค้ า
ยังไม่น่าสนใจมากพอ และยังมีข้อความที่คลุมเครืออยู่ ควรมีสว่ นของการเชิญชวนผู้บริโภคให้ กลับ
เข้ ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครัง้ ในภายภาคหน้ าเพื่อเป็ นการรักษากลุม่ ลูกค้ าต่อไป
2. ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการออกแบบ ระบุว่าแพลตฟอร์ มของผู้วิจัยยังมี การใช้ คาและ
ภาษาที่ ผิ ด อี ก ทัง้ การจัด ท าภาพประกอบยัง ไม่ ดี เพี ย งพอกับ การสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจให้
ผู้บริ โภคได้ โดยรวมการออกแบบลักษณะการจัดวางอยู่ในขัน้ ดีม าก แต่ต้องระวังการนาเสนอ
ข้ อมูลหรือภาพ ที่อาจทาให้ ผ้ บู ริโภคสับสนได้
3. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาเว็บไซต์ ระบุว่าการทางานของเว็บไซต์ของปกติดีตาม
ขันตอนซึ
้
ง่ มีความชัดเจนทาให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจได้ ง่าย แต่การจัดทาข้ อมูลของแพลตฟอร์ มของผู้วิจยั
ยังมีข้อมูลที่ผิด และยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
ส่ วนที่ 3 ผลิตแพลตฟอร์ มสมบูรณ์
ผู้วิจัยนาผลสรุปของการทาแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อนามาพัฒนาแพลตฟอร์ มของ
ผู้วิจยั อีกครัง้ ได้ ผลสรุปดังนี ้
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1. แก้ ไขเนื ้อหาและภาพประกอบภายในเว็บไซต์ให้ ถกู ต้ องทังหมด
้

ภาพประกอบ 33 แพลตฟอร์ มหน้ าแรก
1.1 หน้ าแรก (Home Page)
ปรับเนื ้อหาในส่วนการแนะนาตัวโดยแก้ ไขคาอธิบายที่อาจสร้ างความสับสน และ
ตัดคาที่ไม่จาเป็ นออก ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญด้ านเครื่ องประดับเงิน เช่น
การใช้ คาว่า ราคาไม่แพง อาจจะทาให้ เกิดความสับสนได้ ว่าไม่แพง ในมุมมอง
ของใครเพราะผู้บริ โภคมีความคิดและความรู้ในการใช้ เงินไม่เท่ากัน จึงควรเปลี่ยนเป็ นคาว่าราคา
จับต้ องได้ เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ คิดตามและสรุปด้ วยตนเองได้
ปรับแก้ ไขรูปภาพในส่วนของ Blog ที่ไม่สื่อถึงเนื ้อหา และภาพที่ไม่น่าสนใจเพื่อ
ความสะดวกในการใช้ งาน
สร้ างปุ่ มตะกร้ าสนค้ า ที่มี ลักษณะการขยับตามการเคลื่อนไวของหน้ าจอของ
ผู้บริโภค เพื่อความสะดวกในการใช้ งาน เนื่องจากหน้ าแรกของแพลตฟอร์ มมีเนื ้อหาและความยาว
ค่อนข้ างมาก ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญด้ านเว็บไซต์
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ภาพประกอบ 34 แพลตฟอร์ มหน้ าแสดงสินค้ า
1.2 หน้ าสินค้ า (Dynamic Webpage)
ปรับการตังชื
้ ่อจากการใช้ คาภาษาอังกฤษ แก้ ไขเป็ นชื่อภาษาไทยที่มีความชัดเจน
และบอกรายละเอียดได้ มากกว่า
แก้ ไข Tag และ Description ของสินค้ าแต่ละชิน้ เพื่อความสะดวกในการค้ นหา
ของผู้บริโภค
เพิ่ ม วิ ธี ก ารจัด เรี ย งแสดงสิ น ค้ าแบบตารางและแบบแยกบรรทัด ซึ่ง จะแสดง
รายละเอียดมากขึ ้นอีกด้ วย
แก้ ไขคาอธิบายสินค้ าให้ ชดั เจนและมีความถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
2. แก้ ไขส่วนของการเชิญชวนผู้บริโภค (Contents)

ภาพประกอบ 35 แพลตฟอร์ มหน้ าแรก
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2.1 หน้ าแรก (Homepage)
เพิ่มสไลด์รูปภาพ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของแพลตฟอร์ มและนาเสนอสินค้ าโดย
ไม่ใช้ พืน้ ที่ในหน้ าแรกมากจนเกินไป ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบจึงแนะนาให้ มีการเพิ่มสไลด์
รูปภาพเพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภค
ขัน้ ตอนที่ 4 นาเสนอแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน (Delivery)
ส่ วนที่ 1 วางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาด
จัดทาระบบ Membership เพื่อจัดเก็บขอมูลทั่วไปของสมาชิกเพื่อความรวดเร็วและ
การติดตามข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการทาการส่งเสริมการขายในภายหลัง
จัดการเพิ่มช่องทางการเข้ าถึงจากช่องทางต่างๆ ด้ วย SEO โดยการเพิ่ม Tag ให้ มี
ความละเอียดและมีความหลากหลาย เพื่อให้ Search Engine สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย และมีการทา
ระบบ Sitemap ซึ่งจะทาการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 1 เดือนเพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ Search Engine จัด
Ranking ในหน้ าค้ าหาอยู่ในระดับที่สงู ขึ ้น
จัดทาปุ่ มสาหรับการแชร์ ข้อมูลความรู้ และข้ อมูลสินค้ าผ่านทางระบบโซเชียลมีเดีย
ชันน
้ า เพื่อเป็ นการกระจายข้ อมูลออกจากแพลตฟอร์ มซึง่ เป็ นการสร้ างช่องทางในการเข้ าถึงข้ อมูล
อีกรูปแบบนึง
ส่ วนที่ 2 เผยแพร่ แพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน
ท าการจดทะเบี ย น URL และเช่ า พื น้ ที่ ส าหรั บ Database เพื่ อ ใช้ ในการเผยแพร่
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ เค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ เงิ น โด ย URL ที่ จ ด ท ะ เบี ย น ไ ว้ ไ ด้ แ ก่
www.brightblossomjewelry.com
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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาค้ นคว้ า อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการศึก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ “การวิ จัย และพัฒ นาแพลตฟอร์ ม ส าหรั บ ธุ รกิ จ
เครื่ องประดับเงินเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล ” ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์และอภิปรายผลของการวิจัย
หลังจากที่ได้ ดาเนินงานการศึกษาค้ นคว้ า โดยสามารถสรุปผลออกได้ โดยแบ่งเป็ นหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. สรุปผลของการศึกษาค้ นคว้ า
2. อภิปรายผลของการศึกษาค้ นคว้ า
3. ข้ อเสนอแนะ
1. สรุปผลของการศึกษาค้ นคว้ า
ผู้ทาวิจัยมี พืน้ ฐานการทางานอยู่ที่ บริ ษั ทผลิตและส่ง ออกเครื่ องประดับ เงิน และด้ วย
เศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันสูง จึงมีความประสงค์จะเริ่ ม
จาหน่ายเครื่ องประดับเงินด้ วยการค้ าออนไลน์เพื่อสร้ างโอกาสทางธุกิจและเพื่อขยายธุรกิจไปสูก่ าร
ทาธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) คือการสร้ างร้ านค้ าออนไลน์ขายสินค้ าให้ แก่กลุ่ม
ผู้ใช้ งานโดยตรง
ปั ญ หาที่ พ บคื อ ลูก ค้ าในปั จ จุบัน สามารถเข้ าถึ ง ข้ อ มูล ได้ เป็ นจ านวนมากและหลาย
ช่องทางทาให้ ธุรกิจของผู้วิจัยเป็ นที่จดจาได้ ยาก, ด้ วยอานาจการซื ้อของลูกค้ าลดลงทาให้ สินค้ า
เครื่ อ งประดับ ที่ ไม่ มี ค วามโดดเด่ น ขาดความสามารถในการดึง ดูด ลูก ค้ า โดยอัค ริ น ทร์ หาญ
สมบูรณ์เดช ได้ กล่าวว่า การให้ ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องประดับแก่ผ้ บู ริ โภคเพื่อให้ เป็ นพื ้นฐานความรู้
เกี่ยวกับเครื่ องประดับเช่น มูลค่าทั่วไป คุณสมบัติ ความคงทน อื่นๆ ผู้บริ โภคจะตระหนักถึงราคา
ของเครื่ องประดับ ซึ่งจะเป็ นอีกตัวแปรที่ทาให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสิน ใจซือ้ หากพบว่าสินค้ านัน้ มี มูลค่า
ราคาเหมาะสม (อัครินทร์ หาญสมบูรณ์เดช, 2558)
ผู้วิจยั ได้ ทาการวางแผนการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์ มโดยการนาแนวคิด Design
Thinking มาร่ วมในการแก้ ไขปั ญ หาโดยผู้วิจัยได้ เลือกใช้ การคิดวิเคราะห์จาก Diamond Model
โดยขัน้ ตอนในการวิจัยครัง้ นีโ้ ดยแบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้ 1) ขัน้ ตอนศึกษาปั ญหาและ
รวมรวบวิธีการแก้ ไข 2) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อระบุปั ญ หาและวิธี การแก้ ไขปั ญ หา 3)
ขันตอนการพั
้
ฒนาเพื่อแก้ ไขปั ญหา 4) ขันตอนการน
้
าเสนอ เนื่องจากโมเดลการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
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มีกระบวนการคิดค้ นที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดและมุ่งเน้ นไปที่การนาแนวคิดจานวนมากมาคิด
วิเคราะห์แยกแยะเพื่อให้ ได้ วิธีการแก้ ไขปั ญหาที่ดีที่สดุ แล้ วพัฒนาได้ สมบูรณ์ที่สดุ
ผู้วิจยั ทาการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและนาข้ อมูล , ทฤษฎี, และวิธีการนาเนิน
งานวิจัยมาเป็ นข้ อมูล และแนวทางในการดาเนินการวิจัย โดยพบว่าการออกแบบแพลตฟอร์ ม
สาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงินที่ดีดงั นี ้ 1. ลดภาระการจา 2. การควบคุมการทางาน 3. การโต้ ตอบ
ระหว่างระบบกับผู้ใช้ 4. ทางลัดที่มีให้ ผ้ ใู ช้ งาน 5. ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้
ผู้วิจัย ท าการรวบรวมปั ญ หาจากการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มูล งานวิจัย และจากการ
สอบถามความต้ องการทัง้ จากผู้บ ริ โภคกลุ่ม Generation Y 40 คนและผู้เชี่ ยวชาญในการขาย
เครื่ องประดับ เงิน ออนไลน์ 3 ท่าน พบว่าผู้บ ริ โภคได้ พ บปั ญ หาจากการซื อ้ และขายสิน ค้ าผ่าน
แพลตฟอร์ มสาหรับธรุ กิจในปั จจุบันและอดีตมีดังนี ้ 1. อินเตอร์ เฟสและขัน้ ตอนในการทางานมี
ความยุ่งยากมากเกินไป 2. เกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ งาน แต่ไม่มีทางที่สามารถจะแก้ ไขได้ ด้วย
ตนเอง 3. แพลตฟอร์ มทางานไม่ถูกต้ อง 4. ดีไซต์เครื่ องประดับเงินไม่เป็ นที่พอใจหรื อไม่เหมาะสม
ราคา 5. แพลตฟอร์ มไม่มีความน่าเชื่อถือ 6. การชาระเงินไม่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความล่าช้ า 7.
แพลตฟอร์ มที่เป็ นตลาดกลางมีข้อจากัดในการคืนสินค้ ามากเกินไป
ผู้วิจัยทาการรอบรวมวิธีการแก้ ไขปั ญ หาจากการรวบรวมปั ญ หาทัง้ หมดจากการ
รวบรวมปั ญ หาเพื่ อ เป็ นการวางแนวทางและก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเบื อ้ งต้ น ได้ ดัง นี ้ 1.
ออกแบบอิ น เตอร์ เฟสที่ ใ ช้ ง านง่ า ยสบายตามี ก ารบอกถึ ง ขั น้ ตอนหรื อ หน้ าที่ ผ้ ู ใช้ งานก าลัง
ดาเนินการเสมอ 2. ออกแบบให้ ระบบสามารถบันทึกและอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถย้ อนกลับไป
แก้ ไขข้ อมูลที่ต้องการได้ 3. ทาการทดสอบระบบเพื่อการทางานที่ถูกต้ องอย่างละเอียด 4. แสดง
ภาพและระบุ ร ายละเอี ย ดเครื่ อ งประดั บ ให้ ครบถ้ วน 5. ออกแบบอิ น เตอร์ เฟสน าเสนอถึ ง
รายละเอียดความน่าเชื่ อถื อ 6. ออกแบบระบบการช าระเงินที่ไม่ ต้องบันทึกข้ อมูลธนาคารของ
ผู้บริโภค 7. ออกแบบแพลตฟอร์ มที่ขายสินค้ าเครื่องประดับเงินโดยตรง ไม่ผ่านระบบกลาง
ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลและปั ญหาที่ได้ จากการวิเคราะห์มาวิจัยและพัฒ นาแพลตฟอร์ ม
สาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงินเพื่อรองรับสังคมดิจิทลั ของผู้วิจยั
สรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเครื่ องประดับเงินในตลาดดิจิทัล โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาค้ นคว้ า แพลตฟอร์ มออนไลน์ที่ใช้ ในการขายเครื่องประดับเงินในตลาดดิจิทลั 3 แพลตฟอร์ ม
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ได้ แก่ 1. ช่องทางผ่ านระบบตลาดออนไลน์ กลาง 2. ช่ องทางผ่านโซเชี ยวมี เดี ย 3. ช่ องทางการ
ติดต่อโดยตรง
ส่วนของการวิเคราะห์พบว่าขันตอนการท
้
างานของช่องทาง Online Shopping มี
ระบบและขันตอนในการท
้
างานที่ชดั เจนและอานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าได้ มากกว่า ทังเรื
้ ่ องการ
ดูแลคาสั่งซื ้อและมีการส่งเสริ มการขายได้ นอกเหนือจากโปรโมชั่นของร้ านค้ าที่เข้ า ร่ วมสามารถ
ให้ บ ริ การได้ 24 ชั่ ว โม ง ในขณ ะ Social Network Shopping และ Direct Chat Shopping
สามารถติดต่อพูดคุยได้ โดยตรงผ่านระบบห้ องสนทนาส่วนตัวทาให้ สามารถตอบคาถามของลูกค้ า
ได้ ครบด้ านทุกข้ อสงสัยได้ โดยตรง แต่ไม่สามารถดูแลได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนระบบการชาระ
เงินและจัดส่งการเพิ่มส่วนของการกรอกข้ อมูลสมาชิคในการจัดส่งสินค้ าเป็ นการเพิ่มขัน้ ตอนให้
ผู้บริ โภคแต่ก็เป็ นการช่วยลดขัน้ ตอนในการชาระและจัดส่งสินค้ าครัง้ ถัดไป ถือเป็ นข้ อดีของการมี
ระบบสมาชิคและเพิ่มความน่าเชื่อในการทางานของแพลตฟอร์ มได้ การคืนสินค้ าและบริ การหลัง
การขาย Online Shopping มีระบบการคืนสินค้ าและการชาระเงินให้ กบั ผู้ขายสินค้ าภายหลังทาให้
ผู้บริ โภคมีความสบายใจในการซื ้อสินค้ าว่าจะได้ รับสินค้ าตรงตามความต้ องการและเป็ นที่พอใจ
สามารถเชื่อถือได้
ผู้วิจัยนาปั ญ หาที่ได้ ทาการรวบรวมจากการศึกษารวบรวมข้ อมูลงานวิจัยและ
จากการสอบถามความต้ องการทังจากผู
้
้ บริโภคกลุ่ม Generation Y 40 คนและผู้เชี่ยวชาญในการ
ขายเครื่องประดับเงินออนไลน์ 3 ท่าน โดยการวิเคราะห์อ้างอิงจากงานวิจยั ของ ญาณวุฒิ เศวตธิติ
กุล (2557: บทคัดย่อ) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบหลักของร้ านค้ าออนไลน์สามารถจัดกลุ่ม
โดยการนับความถี่จากทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ของนักวิชาการ คือองค์ประกอบมี 4 ด้ าน ได้ แก่
Content, Community, Customization และ Commerce (ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล , 2557) ซึ่งหาก
วิเคราะห์จากองค์ประกอบพบว่า ผู้ประกอบการร้ านค้ าออนไลน์ควรนาองค์ประกอบทัง้ 4 ด้ านมา
ช่วยในการวางแผนกาหนดทิศทาง รวมถึงสร้ างกรอบแนวคิดที่พร้ อมสาหรับนามาผลิตเป็ นร้ านค้ า
ออนไลน์ โดยเริ่ มจากการกาหนดเนือ้ หา ข้ อมูลที่จะใช้ รวมทัง้ กาหนดช่องทางการสื่อสารซึ่งเป็ นที่
สาหรับชุมชนหรื อสังคมในเว็บไซต์ พร้ อมกับจัดหน้ าร้ านให้ ตรงใจผู้ใช้ บริ การได้ โดยสรุ ปวิธีการ
แก้ ปัญ หาได้ ดังนี ้ 1. ออกแบบอินเตอร์ เฟสที่ใช้ งานง่ายสบายตามีการบอกถึงขัน้ ตอนหรื อหน้ าที่
ผู้ใช้ งานกาลังดาเนินการเสมอ เพื่อทาให้ แพลตฟอร์ มสามารถใช้ งานได้ ง่ายและสามารถเข้ าใจได้
ทันทีโดยมีเส้ นทางลัดและสัญลักษณ์ ในการนาทางภายในแพลตฟอร์ ม 2. ออกแบบอินเตอร์ เฟส
นาเสนอถึงรายละเอียดความน่าเชื่อถื อ โดยมุ่งเน้ น ไปในทางการนาเสนอถึงประวัติและความ
เป็ นมาของร้ านค้ าเพื่อเพิ่ม ความน่าเชื่อถื อของแพลตฟอร์ ม 3. แสดงภาพและระบุรายละเอียด
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เครื่ องประดับให้ ครบถ้ วน เพื่อความเข้ าใจในด้ านสินค้ าของผู้บริ โภคจะต้ องมีก ารนาเสนอภาพ,
รายละเอียด, ข้ อมูลทั่วไป และราคาที่ชัดเจน เพื่อลดปั ญหาความสงสัยในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
ของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ที่ 2. พัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน เพื่อตลาดดิจิทัล
ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค โดยผู้วิจัยได้ พัฒนาต้ นแบบแพลตฟอร์ ม สาหรับธุรกิจ
เครื่ องประดับเงินเพื่อตลาดดิจิทัล และนามาประเมิ นและแนะนาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้ านได้ แก่ 1.
ด้ านเครื่ องประดับเงิน 2. ด้ านการออกแบบ 3. ด้ านการพัฒ นาแพลตฟอร์ ม แล้ วนาผลที่ ได้ ม า
วิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่ องประดับเงิน จนสมบูรณ์

ภาพประกอบ 36 ภาพแพลตฟอร์ มสมบูรณ์
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2. อภิปรายผลของการศึกษาค้ นคว้ า
ผลการศึกษาค้ นคว้ าการวิจยั พัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงินเพื่อตลาด
ดิจิทลั สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ผลของการวิเคราะห์จากการรวบรวมจากงานวิจยั การสอบถามความต้ องการ ทัง้
จากกลุ่มผู้บริ โภคและผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ด้ าน นามาวิเคราะห์หาปั ญหาและสาเหตุ จึงสรุป วิธีการ
แก้ ปัญหาที่แท้ จริงออกเป็ น 3 ส่วนได้ ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 ส่วนของการออกแบบอินเตอร์ เฟส โดยมีทฤษฏีที่ว่า ใช้ งานง่ายสบายตา
มีการบอกถึงขัน้ ตอนหรื อหน้ าที่ผ้ ูใช้ งานกาลังดาเนินการเสมอ เพื่อทาให้ แพลตฟอร์ มสามารถใช้
งานได้ ง่ ายและสามารถเข้ าใจได้ ทัน ที โดยมี เส้ น ทางลัด และสัญ ลัก ษณ์ ในการน าทางภาย ใน
แพลตฟอร์ ม โดยทฤษฏีที่ได้ กล่าวมานันสอดคล้
้
องกับ ทฤษฏีการออกแบบของ อินทนนท์ ปั ญญา
โสภา ที่กล่าวไว้ ว่าผู้บริ โภคจะเลือกใช้ งานเว็บไซต์ที่เข้ าใจได้ ง่ายและน่าเชื่อถือ (อินทนนท์ ปั ญญา
โสภา, 2558)
ส่ ว นที่ 2 ส่ ว นของการออกแบบอิ น เตอร์ เฟสน าเสนอถึ ง รายละเอี ย ดความ
น่าเชื่อถือ โดยมุ่งเน้ นไปในทางการนาเสนอถึงประวัติและความเป็ นมาของร้ านค้ าเพื่อเพิ่ม ความ
น่าเชื่อถื อของแพลตฟอร์ ม โดยทฤษฏีที่ได้ กล่าวมานัน้ สอดคล้ อง กับวิธีการทาร้ านให้ เติบโตใน
แพลตฟอร์ มของ ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน :ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์ มที่เป็ นตลาดกลางในการขายสินค้ าผ่าน
ระบบออนไลน์ (ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน, 2555)
ส่วนที่ 3 ส่วนของแสดงภาพและระบุรายละเอียดเครื่ องประดับให้ ครบถ้ วน เพื่อ
ความเข้ าใจในด้ านสินค้ าของผู้บริ โภคจะต้ องมีการนาเสนอภาพ, รายละเอียด, ข้ อมูลทั่วไป และ
ราคาที่ชัดเจน เพื่อลดปั ญ หาความสงสัยในการตัดสินใจซื อ้ สินค้ าของผู้บริ โภค โดยทฤษฏีที่ได้
กล่าวมานัน้ สอดคล้ อ ง กับ ที่ พิ ริณ ฏา หลวงเทพ ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ การท างานออกแบบเว็บ ที่
อย่างไรให้ เป็ นที่ยอมรับ (พิริณฏา หลวงเทพ, 2557)
2. ผลของการวิเคราะห์และสรุ ปการออกแบบแพลตฟอร์ มที่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่
แท้ จริ ง โดยผู้วิจัยได้ น าทฤษฏี การวิจัยของผู้วิจัยน ามาสรุ ป วิธี และหลักการออกแบบ โดยสรุ ป
ดังต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 ลดภาระในการจา จากการศึกษาจาก พลอย แย้ มชนะ (พลอย แย้ มชนก,
2561)และ จันทนี รุ่งเรื องธนาผล (จันทนี รุ่งเรื องธนาผล, 2558) โดยการออกแบบเว็บไซต์เว็บไซต์
ที่ได้ รับการออกแบบอย่างสวยงามและมีการตอบสนองที่รวมเร็วและสะดวกสบาย ย่อมได้ รับการ
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ความสนใจจากผู้บริ โภคมากกว่าเว็บไซต์ที่ที่ดสู บั สน จึงต้ องทาให้ เรียบง่าย ไม่ซบั ซ้ อนและควรลด
ความยาวของการนาเสนอเนื ้อหา
ดังนัน้ ข้ อที่ 1 ลดภาระในการจาของผู้วิจัย กล่าวคืออินเตอร์ เฟสที่ดีควรมีความ
ชัดเจนและใช้ งานได้ สะดวก เพื่อเป็ นการไม่เพิ่มภาระให้ แก่ผ้ ใู ช้ งาน และควรมีการแสดงผลว่าผู้ใช้
ทากิจกรรมอะไรและกาลังดาเนินกิจกรรมอะไรอยู่ระหว่างใช้ งาน
เมื่อนาข้ อ 1 ลดภาระในการจาของผู้วิจัยมาเทียบระหว่างแพลตฟอร์ มต่างๆ ที่
ผู้วิจัยได้ น าข้ อมูล จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูค้าเครื่ องประดับผ่ านแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ต่างๆ ได้ แ ก่
Online Shopping (ช่ องทางผ่ านระบบตลาดออนไลน์ กลาง), Social Network (ช่ องทางผ่านโซ
เชียวมีเดีย), และ Direct Chat Shopping (ช่องทางการติดต่อโดยตรง) โดย Social Network และ
Direct Chat Shopping มีการแยกสัดส่วนในการแสดงภาพและเนือ้ หาแยกกับการติดต่อสื่อสาร
ในขณะที่ Online Shopping แสดงสัญลักษณ์หรื อข้ อความในทุกๆ หน้ าที่ผ้ ูบริ โภคกาลังใช้ งานอยู่
ซึง่ เป็ นวิธีที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ งาน
ข้ อที่ 2 การควบคุมการทางาน โดยการศึกษาจาก ชิสา โชติลดาคีติกา (ชิสา โชติ
ลดาคีติกา, 2559)ซึ่งได้ เขียนบทความเอาไว้ ว่าเหตุผลที่ผ้ บู ริ โภคปฎิเสธการซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การ
ออนไลน์ เป็ นเพราะการกลัวโดนหลอก, ไม่ได้ ทดลองสินค้ าหรื อสัมผัสสินค้ าก่อน, ไม่พบสินค้ าที่
ต้ องการ, และชอบเดินเลือกสินค้ าด้ วยตนเอง หรื อกล่าวคือผู้บริ โภคต้ องการอิสระในการควบคุม
ตัวเลือกการทางานรวมไปถึงการใช้ งานแพลตฟอร์ มต่างๆ
ดังนัน้ ข้ อที่ 2 การควบคุมการทางานของผู้วิจยั กล่าวคือควรปล่อยให้ ผ้ ูใช้ งานมี
อิสระในการควบคุมการใช้ งานได้ บางส่วน สามารถเลือกกระทาและย้ อนกลับไปทาสิ่งที่ต้องการ
แก้ ไขหรือยกเลิกได้
เมื่อนาข้ อ 2 การควบคุมการทางานของผู้วิจยั มาเทียบระหว่างแพลตฟอร์ มต่างๆ
ที่ผ้ ูวิจัยได้ นาข้ อมูลจากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูค้าเครื่ องประดับผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ ต่างๆ ได้ แก่
Online Shopping (ช่ องทางผ่ านระบบตลาดออนไลน์ กลาง), Social Network (ช่ องทางผ่านโซ
เชียวมีเดีย), และ Direct Chat Shopping (ช่องทางการติดต่อโดยตรง) โดย Social Network และ
Direct Chat Shopping โดย Online Shopping มี ก ารปล่ อ ยให้ ผู้ ใช้ งานสามารถบั น ทึ ก และ
ย้ อนกลับเพื่ อแก้ ไขหรื อยกเลิ ก ได้ ในขณะที่ Social Network และ Direct Chat Shopping การ
แก้ ไขรายการสัง่ ซื ้อจะทาการผ่านผู้ให้ บริการเสมอ ซึ่งผู้วิจยั ได้ เลือกที่จะออกแบบและพัฒนาระบบ
ในแพลตฟอร์ มที่มีการปล่อยให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถบันทึกและย้ อนกลับเพื่อแก้ ไขหรื อยกเลิกได้
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ข้ อที่ 3. การโต้ ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้ โดยจากทฤษฏีของจันทนี รุ่ งเรื่ องธนา
ผล กล่าวว่าทุกๆ สิ่งที่บุคคลกระทาต่อเทคโนโลยีสามารถสังเกตได้ โดยตรง หรื ออยู่ในกระบวนการ
ทางจิตใจได้ แก่ความรู้ สึกและแรงขับเป็ นประสบการณ์ ของบุคคลที่ไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง
เพื่อรักษาความรู้ สึกนัน้ นักออกแบบจะต้ องมีความชัดเจนในการทางาน (จันทนี รุ่ งเรื องธนาผล,
2558)
ดังนัน้ ข้ อที่ 3 การโต้ ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้ ของผู้วิจัย กล่าวคือแพลตฟอร์ ม
ต้ องโต้ ตอบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นให้ จบเป็ นเรื่องๆ และให้ ความรู้ในสิ่งที่กระทาแก่ผ้ ใู ช้ งานเสมอ
เมื่ อ น าข้ อ 3 การโต้ ตอบระหว่ า งระบบกั บ ผู้ ใช้ ของผู้ วิ จั ย มาเที ย บระหว่ า ง
แพลตฟอร์ ม ต่ างๆ ที่ ผ้ ูวิจัยได้ น าข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูค้ าเครื่ องประดับ ผ่ านแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ ต่ า งๆ ได้ แก่ Online Shopping (ช่ อ งทางผ่ า นระบบตลาดออนไลน์ ก ลาง), Social
Network (ช่องทางผ่านโซเชียวมีเดีย ), และ Direct Chat Shopping (ช่องทางการติดต่อโดยตรง)
Online Shopping มี ก ารโต้ ต อบทัง้ ในแพลตฟอร์ ม และเสี ย งแจ้ งเตื อ น, Social Network มี ก าร
นาเสนอสินค้ าผ่านสื่อออนไลน์ และ Direct Chat Shopping มีการนาเสนอสินค้ าผ่านสื่อออนไลน์
และผ่านการสื่อสารโดยตรง ผู้วิจัยได้ ทาการออกแบบแพลตฟอร์ มให้ มีการโต้ ตอบในแพลตฟอร์ ม
และสื่อสารออนไลน์อื่นๆ เพื่อไม่ให้ รบกวนผู้บริโภค
ข้ อที่ 4 ทางลัดที่มีให้ ผ้ ใู ช้ งาน โดยจากทฤษฎีการออกแบบของ อินทนนท์ ปั ญญา
โสภา ที่กล่าวว่าการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต่อการใช้ งานควรออกแบบให้ ง่ายต่อการค้ นหา เข้ าถึงง่าย
และใช้ งานได้ สะดวก (อินทนนท์ ปั ญญาโสภา, 2558)
ดังนัน้ ข้ อที่ 4 ทางลัดที่มี ให้ ผ้ ูใช้ งานของผู้วิจัย กล่าวคือการสร้ างทางลัดการใช้
งานให้ กับผู้ใช้ ทางลัดการใช้ งานช่วยลดขัน้ ตอน หากระบบได้ เตรี ยมส่วนนีไ้ ว้ ย่อมได้ รับความพึ่ง
พอใจ และมีความสะดวกกับผู้ใช้ งาน
เมื่อนาข้ อ 4 ทางลัดที่มีให้ ผ้ ูใช้ งานของผู้วิจัย มาเทียบระหว่างแพลตฟอร์ มต่างๆ
ที่ผ้ ูวิจัยได้ นาข้ อมูลจากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูค้าเครื่ องประดับผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ ต่างๆ ได้ แก่
Online Shopping (ช่ องทางผ่ านระบบตลาดออนไลน์ กลาง), Social Network (ช่ องทางผ่านโซ
เชียวมีเดีย), และ Direct Chat Shopping (ช่องทางการติดต่อโดยตรง) Online Shopping มี ปุ่ม
กิจ กรรมหลัก ๆ ส าหรับ ทุก ๆ หน้ าเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ในขณะที่ Social Network และ Direct Chat
Shopping มีช่องทางสาหรับการติดต่อผู้ขายโดยตรง ผู้วิจัยได้ ทาการออกแบบให้ มีปุ่มกิจกรรม
หลักๆ สาหรับทุกๆ หน้ าเป็ นสัญลักษณ์
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ข้ อที่ 5. ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้ โดยจากทฤษฏีการออกแบบของ คมสัน
โกเสนตอ กล่าวว่าผู้บริโภคมักจะมีการใช้ งานที่ผิดคาดจากความต้ องต้ องของผู้พฒ
ั นาเว็บไซต์ที่ให้
ผู้พฒ
ั นาจะต้ องจากัดเส้ นทางแล้ วทาบริหารข้ อมูล (คมสัน โกเสนตอ, 2552)
ดังนัน้ ข้ อที่ 5 ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้ ของผู้วิจยั กล่าวคือระบบทั่วไป
มักมีระบบป้องกันข้ อผิดพลาดจากการใช้ งานของผู้ใช้ เช่นหากผู้ใช้ กระทาผิดขึ ้นมา ระบบก็ต้องให้
คาแนะนาหรือช่วยแก้ ไขข้ อผิดพลาดด้ วย
เมื่ อนาข้ อที่ 5 ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้ ของผู้วิจัย มาเทียบระหว่าง
แพลตฟอร์ ม ต่ างๆ ที่ ผ้ ูวิจัยได้ น าข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ู ค้ าเครื่ องประดับ ผ่ านแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ ต่ า งๆ ได้ แก่ Online Shopping (ช่ อ งทางผ่ า นระบบตลาดออนไลน์ ก ลาง), Social
Network (ช่องทางผ่านโซเชียวมีเดีย ), และ Direct Chat Shopping (ช่องทางการติดต่อโดยตรง)
Social Media และ Direct Chat Shopping มีการพูดคุยและติดต่อโดยตรงเพื่อลดความผิดพลาด
ของผู้ใช้ งาน โดย Online Shopping มีการยืนยันและแจ้ งเตือนก่อนการชาระเงินทุกครัง้ ซึ่งเป็ น
วิธีการที่ผ้ วู ิจยั ใช้ งาน
3. ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาค้ นคว้ าการวิจยั พัฒนาแพลตฟอร์ มสาหรับธุรกิจเครื่องประดับเงินเพื่อตลาด
ดิจิทลั เนื่องจากแพลตฟอร์ มของผู้วิจยั เป็ นเว็บไซต์ที่ออนไลน์สามารถใช้ งานได้ จริงดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ มี
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี ้
1. จัดทาระบบการจ่ ายเงิน (Banking) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้ างมาตราฐานใน
การชาระเงินและเพื่อความสะดวก
2. จัดทาระบบสาหรับการแก้ ไขข้ อมูลหน้ าเพจเพื่อความสะดวกในการใช้ งาน และ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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บทสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการขายเครื่ องประดับเงิน ผ่ านระบบตลาดกลางออนไลน์
ผู้วิจยั : ในตอนนี ้ที่ขายเครื่องประดับออนไลน์ตอนนี ้ขายอยู่ที่ไหนบ้ าง มีขนตอนอย่
ั้
างไรบ้ างครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ตอนนี ้เศรฐกิจไม่ดี เรานอกจากงานขายเครื่ องประดับประจา ก็หนั มาเปิ ดขายของ
ออนไลน์ซงึ่ ตอนนี ้ที่วางขายอยู่ 2 ที่ และสิ่งแรกที่ทาตอนนี ้คือ เอาความเป็ นบริ ษัทเดิมที่ทางานมา
กว่า 30 ปี มาสร้ างความน่าเชื่อถือในความเป็ นตัวเราให้ มากที่สดุ โดยทาการวางหน้ าร้ านค้ า
ออนไลน์ให้ มีความน่าเชื่อถือ แล้ วก็ลงรูปหน้ าบริษัท, พนักงาน, และสินค้ าที่เราภูมิใจ ทาให้ ลกู ค้ า
เห็นถึงประสบการณ์ของเรา และสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการควบคุมราคาสินค้ าให้ อยู่ในระดับที่
ลูกค้ าไม่สามารถหาได้ จากร้ านค้ าปลีกอื่นๆ
ผุ้วิจยั : ก็คือเราต้ องจัดทาข้ อมูล ที่เน้ นไปทางให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ ใจในตัวเรา
ผู้เชี่ยวชาญ: ใช่ เพราะฉะนันตอนนี
้
้หน้ าตาของร้ านก็จะมีฟอร์ มความเป็ นบริษัท สินค้ าที่เราลง
ทังหมดทุ
้
กชิ ้นทุกรูปแบบ เราระบุทงหมดว่
ั้
าวัสดุเป็ นอะไร เพชรพลอยที่ใช้ เป็ นระดับไหน เป็ นสินค้ า
ชุบรึไม่ ในรายละเอียดสินค้ าทุกรายการ
ผู้วิจยั : แล้ วทีนี ้ปั ญหาที่มาจากตัวแอปฯ หรือเว็บที่เราใช้ งาน มีปัญหาอย่างไรบ้ างครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: เอาจริงๆ ตอนนี ้ ทามาได้ 1 ปี ครึ่ง สิ่งที่เราพบปั ญหามากที่สดุ คือการทา COD หรื อ
เก็บเงินปลายทาง เราจะพบปั ญหาการคืนสินค้ า โดยไม่ผ่านการเปิ ดสินค้ า หรือตรวจสอบสินค้ า
แต่เป็ นที่ลกู ค้ าไม่พร้ อมรับสินค้ าเอง ทาให้ สินค้ าถูกตีกลับโดยไม่มีเหตุอนั ควร ทาให้ ทางร้ าน
เสียหายค่า Package ค่าเสียเวลาในการเตรียมสินค้ า แต่ทงนี
ั ้ ้ COD ก็มีประโยชน์ในการช่วยให้
ลูกค้ าที่ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ ให้ สามารถซื ้อสินค้ าเราได้
ผู้วิจยั : ก็คือการโอนเงินออนไลน์ มันก็มีความยุ่งยากระดับนึง ทาให้ COD ก็ยงั มีประโยชน์อยู๋
ผู้เชี่ยวชาญ: ใช่บางคนก็ไม่พร้ อมจริงๆ ในการทาธุรกรรมออนไลน์
ผู้วิจยั : แล้ วพบปั ญหาอื่นไหมครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ตอนนี ้ยังไม่มี แต่ที่คนอื่นเจอมักจะมาจากการไม่ได้ ศกึ ษาระบบให้ ดีก่อน ส่วนเราก็
สามารถเลี่ยงได้ จากการสังเกตุปัญหาที่คนอื่นพบ เราจะได้ ไม่ต้องเจอกับปั ญหาเหล่านัน้
ผู้วิจยั : แล้ วในมุมลูกค้ าหลังจากซื ้อสินค้ าเราไปแล้ ว พบเจอปั ญหาอะไรบ้ างไหมครับ ทังจากสิ
้
นค้ า
เรา และระบบของร้ านค้ าเอง
ผู้เชี่ยวชาญ: ลูกค้ าจะบ่นถึงสินค้ ามากกว่าระบบ บางครัง้ ลูกค้ าบ่นถึงสร้ อยคอที่เป็ นรอยคราบ แต่
สาเหตุก็มาจากที่ลกู ค้ าใส่สร้ อยอาบน ้าเองเป็ นส่วนใหญ่ นอกนันแทบไม่
้
มีปัญหาเลย
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ผู้วิจยั : ทีนี ้เรื่องร้ านค้ าออนไลน์ ถ้ าเราสามารถเลือกได้ เลยว่าเราต้ องการจะแก้ ปัญหา เราจะ
แก้ ปัญหาด้ านใดครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ถ้ าถามจริงๆ ตอนนี ้ก็พอใจระดับนึงเพราะร้ านค้ าในระบบก็มีเป็ นจานวนมาก ถ้ าจะ
แก้ เพื่อเราเองก็คือจะทาไม่ได้ แต่ถ้าเลือกได้ จะอยากให้ ไม่บงั คับเปิ ดระบบ COD เพื่อลดปั ญหาใน
การส่งสินค้ าของเรา
ผู้วิจยั : โอเคครับ มีสว่ นอื่นเพิ่มเติมไหมครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ไม่มีแล้ ว ไม่มีแล้ ว
ผู้วิจยั : ครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผม สาหรับข้ อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ: จ้ า ยินดีจ้า
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บทสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการขายเครื่ องประดับเงิน ผ่ านระบบโซเชี่ยวมีเดีย
ผู้วิจยั : ในตอนนี ้ที่ขายเครื่องประดับออนไลน์ตอนนี ้ขายอยู่ที่ไหนบ้ าง
ผู้เชี่ยวชาญ: เราก็มีวางขายและโฆษณา 3 ช่องทาง ก็เป็ น 2 โซเชี่ยวมีเดียชื่อดัง และทางเว็บไซต์
ผู้วิจยั : แล้ วแต่ละอันมีวิธีการ และคามแตกต่างยังไงครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: มันก็จะแตกต่างกันอย่างในแต่ละโซเชี่ยวจะมีจดุ เด่นในการแสดงสินค้ าไม่เหมือนกัน
แต่ที่คล้ ายๆ กันคือการเข้ าถึงของลูกค้ าส่วนมากจะมาจากการยิง Ad และการแชร์ แต่ว่าในทังหมด
้
ระบบ Facebook จะสะดวกที่สดุ เพราะ มีการยืนยันส่งการโอนเงิน ส่วนอันอื่นลูกค้ ามักจะตามลิ ้ง
มาคุยใน Facebook หรือผ่าน Line มากกว่า
ผู้วิจยั : ก็คือลูกค้ ามักจะเลือกทักมาทางอื่นมากกว่าเพื่อความสะดวก
ผู้เชี่ยวชาญ: ใช่ เพราะว่าของอันอื่นเหมือนเป็ นช่องทางเพิ่มให้ ลกู ค้ าเห็นเรามากกว่า
ผู้วิจยั : โอเคสักครู่เราพูดคุยกันเรื่องการมองเห็นการเข้ าถึง แล้ วเจอปั ญหาที่เราเจอจากลูกค้ า บ้ าง
ไหมครับ ไม่ว่าจะด้ านระบบ หรือสินค้ าของเราเองนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ก็จริงๆ แล้ วสินค้ าพวกนี ้ตอนเขาซื ้อเขาก็ไม่ได้ เห็นตัวจริง มันก็จะมีปัญหาว่าลูกค้ า
บางคนไม่เข้ าใจเรื่ องขนาด ต่อให้ เราแจ้ งไว้ ชดั เจนแค่ไหนก็ตาม
ผู้วิจยั : แล้ วจากปั ญหานี ้ คิดว่าเราจะแก้ ไขปั ญหานี ้ยังไงครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: จริงๆ แล้ วสิ่งที่ทาให้ ลกู ค้ าตัดสินใจได้ เลยคือภาพของสินค้ าที่มีนางแบบใส่ให้ ดู ซึง่ มัน
ก็เป็ นการเพิ่มขันตอนในการท
้
างาน แต่ก็สามารถช่วยลูกค้ าตัดสินใจได้ ง่ายขึ ้น
ผู้วิจยั : มีอยากอื่นเพิ่มเติมไหมครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ก็เป็ นเรื่ องของการขนส่ง ในยุคนี ้การส่ง EMS มันมีหลายรูปแบบ หลายมาตราฐานทา
ให้ สินค้ าของเราเกิดความเสียหายในบางครัง้ สุดท้ ายเราก็เลือกหัดตัวที่มีปัญหาออกไปเลยจะได้
ไม่เกิดซ ้าอีก
ผู้วิจยั : โอเคครับ ขอบคุณมากครับ สาหรับข้ อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ: โอเคคะ ยินดีจ้า
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บทสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการขายเครื่ องประดับเงิน ผ่ านระบบข้ อความส่ วนตัว
ผู้วิจยั : เว็บไซต์ หรือแอปฯ ที่ใช้ ในการขายสินค้ าอยู่ตอนนี ้ใช้ เป็ นอะไรครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: มีพวกโซเชี่ยวมีเดีย และก็เป็ น Line
ผู้วิจยั : แล้ วขันตอนในการขายของเราเป็
้
นยังไงบ้ างครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ในโซเชี่ยวมีเดียก็จะเป็ นลงรูปนาเสนอสินค้ าทังหมดเลย
้
ส่วนการขายจะใส่ Line ID
ไป เพื่อให้ ลกู ค้ าติดต่อเข้ ามา
ผู้วิจยั : ก็คือใช้ พวกโซเชี่ยวมีเดี่ยเป็ นช่องทางแนะนาสินค้ า แล้ วใช้ Line ในการขาย ใช่ไหมครับ
แล้ วมันมีขนตอนยั
ั้
งไงบ้ างครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ขายผ่าน Line ก็คยุ ราคาสินค้ า พูดคุยทาความเข้ าใจ เราจะได้ แนะนาสินค้ าได้ อย่าง
เป็ นส่วนตัว หลังจากนันก็
้ ทาการชาระเงิน แล้ วเราก็สง่ สินค้ าให้ ในเวลาที่กาหนด
ผู้วิจยั : แล้ วปั ญหาที่เราพบได้ จากการใช้ กระบวนการนี ้ละครับ พบบ้ างไหมครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ปั ญหาคือ ลูกค้ าชาระเงินได้ ช้า เพราะไม่ได้ ผ่านระบบ แต่เป็ นการโดนเงินโดยตรง
แล้ วก็บางทีเราทาเป็ นแบบ Dropship ก็เจอปั ญหายกเลิกกลางทางเลย ทาให้ เราที่ลงทุนไปแล้ วก็
เสียหาย แล้ วก็ทาอะไรไม่ได้ เพราะ ไม่มีระบบมารองรับ
ผู้วิจยั : ก็คือปั ญหาเลยเนี่ยคือ ที่เราทาคือเป็ น Dropship เราก็เลยต้ องเป็ นตัวแทนสัง่ สินค้ าจากเจ้ า
อื่น แล้ วลูกค้ าก็ไม่ต้องการแล้ ว
ผู้เชี่ยวชาญ: ใช่คะ
ผู้วิจยั : แล้ วถ้ าเป็ นปั ญหาอื่นละครับ เป็ นปั ญหาแบบลูกค้ ามีปัญหากับสินค้ าเอง หรื อตัวระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ: ก็มีบ้างนะ ตอนเราขายของไปเป็ นลายช้ าง ลายไทย แต่คณ
ุ ภาพไม่ได้ ตามที่เขา
ต้ องการ เขาเลยต้ องการคืนสินค้ าแต่อนั นี ้เป็ นจากที่ในตอนแรกสินค้ าเราไม่ได้ ระบุวสั ดุโดยละเอียด
ทาให้ เขาไม่พอใจ
ผู้วิจยั : แล้ วนอกจากเราจะต้ องระบุให้ ละเอียดแล้ ว มีสว่ นอื่นที่คิดว่าเราสามารถแก้ ไขได้ จากตัว
ระบบไหมครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ก็คิดว่าควรจะมีการให้ ลกู ค้ า Feed Back จากลูกค้ า แล้ วก็ระบบโอนเงินออนไลน์เพื่อ
ความสะดวก และเพิ่มช่องทางการติดต่อมากขึ ้น
ผู้วิจยั : ครับ มีอะไรที่อยากแก้ ไขเพิ่มขึ ้นไหมครับ
ผู้เชี่ยวชาญ: ไม่มีแล้ วคะ
ผู้วิจยั : โอเคครับขอบคุณมากครับ

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน

ภาณุวฒ
ั น์ จุฬาพงษ์วนิช
25 พฤศจิกายน 2536
กรุงเทพฯ
สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ
20/12 นันทวัน สาย 1 ถนนบรมราชชนนี บางระมาด ตลิ่งชัน 10170

