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บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การพัฒนาชองทางการจําหนายและรูปแบบการจัดการท่ีสะดวก

และมีประสิทธิภาพสําหรับเกษตรกร จ.ปทุมธานี ดวยหลักวิชาการ และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคจึงไดกําหนดวิธีการ

ทดลองคือ สามข้ันตอนแรกซึ่งไดแก การศึกษาสภาพแวดลอมผลิตภัณฑสินคาเดนของชุมชน การศึกษาเทคโนโลยี

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการศึกษาโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา เพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดวาสามารถตอบคําถาม

วิจัยขอ 1 คือ “ทําอยางไรใหเกษตรกรสูงวัย จ.ปทุมธานี สามารถมีชองทางจําหนายสินคาเกษตรชุมชนเพ่ิมมากข้ึน” ได

อยางไร ซึ่งทีมวิจัยไดพิจารณาสรางเว็บ E-Commerce เพราะมคีวามเปนไปไดท่ีจะเพ่ิมชองทางจําหนายสนิคาเกษตร

ชุมชน สําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสรางและทดลองใชงานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และการประเมินผลจากการสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือตอบคําถามวารูปแบบเว็บไซต

จําหนายสินคาเกษตร จ.ปทุมธานี ควรมีรูปแบบอยางไร ท่ีสะดวกตอการใชงานของชาวบานในชุมชนท่ีสวนใหญเปนผู

สูงวัยและลูกคาท่ัวไป ผลการทดลองพบวาตัวระบบในปจจุบันสามารถใชทํางานแทนเกษตรกร เพราะระบบสามารถรับ

ขอมูลจากลูกคาไดอัตโนมัติ สามารถวางแผนการผลิตไดลวงหนา โดยพิจารณาขอมูลการสั่งแบบ Pre-Order ของลูกคา

ประกอบ สวนลูกคาก็สามารถเขาถึงสินคาไดงายดวยอุปกรณมือถือสแกนผาน QR code สามารถเลือกสินคาไดอยาง

อิสระและประหยัดเวลาการเดินทาง ผลการทดสอบสมรรถนะอยูในเกณฑดี ความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑดี 

ขอเสนอแนะคือควรพิจารณาเรื่องวิธีการนําเสนอรายละเอียดสินคา ภาษี การ scale up เขาสูแพลทฟอรมรายใหญ 

นโยบายภาครัฐ และรายละเอียดเชิงกฎหมายรวมดวย 
 

คําสําคัญ : ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, เว็บจําหนายสินคาเกษตร, QR code สําหรับสินคาเกษตร 

 

Abstract 

 The most important objective of this research is to develop the new distribution channel 

and the better effective management method for agriculturalists in Pathumthani province, Thailand. 

To achieve such objective, there are three phase research tasks: the exploration of environment and 

community outstanding products, the exploration of electronic commercial technologies, and the 

survey of development tools. This aimed to answer the first research question: how to promote the 

more and better distribution channels for domestic community products. The development of an e-

1 อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2 อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
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commerce website has been considered due to the overall feasibility. Three steps in developing e-

commerce website composed of system analysis and design, system development, and system 

evaluation. This is to answer the question regarding how the e-commerce website for the domestic 

agriculturalist in Pathumthani province should be, especially in term of ease and convenience of use 

for both old sellers and buyers. After the implementation. The system can automatically receive 

purchasing orders which can promote the better in-advance production planning based on the pre-

ordering. Customers can also access to product information via QR code and select the product to 

be purchased with convenience and time- effective. Regarding the system evaluation, both system 

performance and use satisfaction are in good level. However, there are still some recommendation 

regarding the product information content, taxation, the platform up scaling, government policies, 

and laws & legislations. 

 

Keywords:  eCommerce, Agricultural Products Dealers, QR code for agricultural products 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามขอมูลจากเกษตรกรและผูนําชุมชนโดยตรง  ทําใหทราบวาปจจุบันพืชเศรษฐกิจ

ของ จ.ปทุมธานี ไดแก ขาวหอมปทุม ปาลม กลวยหอม กลวยนํ้าวา ฝรั่ง แกวมังกร มังคุด ทุเรียน พันธุไมดอก ไม

ประดับ ถ่ัวฝกยาว ผักคะนา กวางตุง มะระ แตงกวา ผักหวานปลอดสารพิษ ขาวโพด กลวยไม สวนผลิตภัณฑเกษตร

แปรรูปไดแก กลวยกวน กลวยหยี ทุเรียนกวน ผลไมแปรรูปอ่ืนๆ สําหรับผลิตภัณฑปุยอินทรียและยาปราบศัตรูพืช

ไดแก เช้ือบีที  เช้ือราบิวเวอรเรีย  เช้ือราเขียวเมตาไรเซียม  จุลินทรียสังเคราะหแสง  เช้ือราไตรโคเดอรมา  นํ้าสมควัน

ไม  สัตวเศรษฐกิจไดแก ปลา ไกไข  เปนตน  ผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรทุกชนิดลวนมาจากแนวทางเกษตร

อินทรียท้ังสิ้น  จะเห็นไดวาชุมชนน้ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมอยางมากและมีศักยภาพดานการผลิตผลทางการเกษตรท่ี

หลากหลาย  แตเมื่อสอบถามถึงชองทางจําหนายกลับพบวามีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรเฉพาะท่ีบานหรือ

ศูนยกลางชุมชนเทาน้ัน  ทําใหจําหนายสินคาไดจํานวนไมมากเทาท่ีควร  ดังน้ันเมื่อคณะผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาความ

ตองการของชุมชนแลว  จึงคิดหาแนวทางเพ่ิมชองทางจําหนายสินคาเกษตรของชุมชน  โดยการคิดนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมาชวยในรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เพ่ือชุมชนจะไดรับความสะดวกในการ

จําหนายสิ้นคาใหลูกคาโดยตรงแบบผานทางเว็บไซตตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหไมพลาดการจําหนายและไดลูกคา

หลากหลายข้ึนแบบไมตองเสียคาใชจายใหพอคาคนกลางหรือหนาราน  อันจะสงผลใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่ง

สอดคลองกับกรอบวิจัยของ สกว. ในกรอบการวิจัยท่ี 1 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของชุมชน  ในประเด็นการวิจัยใน

หัวขอท่ี 4.) พัฒนารูปแบบ กระบวนการ นวัตกรรมท่ีชวยใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนายผลิตภัณฑไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร (ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตรเกษตรป 2559/2560, 2560) 

  คณะผูวิจัยไดมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ ณ ชุมชนน้ีมาเปนเวลาไมต่ํากวา 5 ปแลว  ทุกครั้งท่ีได

พบผูนําชุมชน ชาวบาน และเครือขายก็ทําใหเกิดความเขาใจปญหาและมั่นใจวาระบบ E-Commerce น้ีจะชวยใหการ

จําหนายสินคาเกษตรสามารถทําไดสะดวกข้ึน  และชุมชนก็มีความปรารถนาท่ีจะใชระบบน้ีอยางจริงจังอีกดวย  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายวิสานท  แสวงหา นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงบา  นางสาวฐิติยา ลิ้มไพโรจน ผูชวย
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นักวิชาการสุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบลบึงบา คุณสุพจน ตันพิชัย  เจาของสวนทุเรียนรายแรกๆ ต.บึงกาสาม 

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  และ คุณธีรธนัตถ ตันพิริยชัย เจาของสวนทุเรียน ต.บึงชําออ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ท่ีมี

ความสามารถมาก  ทานเหลาน้ีเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและเปดใจยอมรบัเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือพัฒนาชุมชนเสมอ  

ดวยแรงสนับสนุนจากชุมชนและความรวมมือของเครือขายชุมชน  จึงสงผลใหงานวิจัยน้ีประสบความสําเร็จและเปน

ประโยชนตอชุมชนได  

 

รูปท่ี 1 การลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ืองานบริการวิชาการและเก็บขอมูลความตองการของชุมชน 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. การพัฒนาชองทางการจําหนายและรูปแบบการจัดการ  ท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพสําหรับเกษตรกรสูง

วัยใน จ.ปทุมธานีดวยหลักวิชาการ 

 2. การประยุกตใชเทคนิควิธีดานการตลาดสมัยใหม  สําหรับผลิตภัณฑสินคาเกษตรชุมชนของ จ.ปทุมธานี ใน

รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  

 

สมมติฐานการวิจัย  

เกษตรกรสูงวัยใน จ.ปทุมธานี สามารถมีชองทางจําหนายสินคาเกษตรชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ในรูปแบบเว็บไซต 

ท่ีสะดวกตอการใชงานของเกษตรกรสูงวัยในชุมชนและลูกคาท่ัวไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรคือเกษตรกรในอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตามแนวทางของ สกว. โดยพิจารณาเลือก

เกษตรกรกลุมตัวอยางจากความพรอมและความเปนไปไดของชุมชน โดยมีเกษตรกรรวมดวย 8 ราย 

   

รูปท่ี 2 กลุมเกษตรกรท่ีเปนกลุมตวัอยางในงานวิจัย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ  

 1. ซอฟตแวร (Software) 

  1) โปรแกรมจัดการฐานขอมูล : MySQL 

  2) ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรม : PHP 

  3) โปรแกรมสําหรับจําลองเครื่องแมขาย : AppServ 

  4) โปรแกรมสําหรับสรางหนาเว็บไซต : Dreamwever/NetBeans 

  5) โปรแกรมสําหรับจัดการเว็บไซต E-commerce : .net framework 

  6) Library สําหรับสราง QR code ใน PHP : PHP QR code  

  7) Firewall Software 

 2. ฮารดแวร (Hardware) (อาจเปลี่ยนแปลงไดหากมีรุนท่ีดีกวา)  

  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง 

   CPU : Intel Core i5 2.7 GHz 

   RAM : DDR3 8 GB 

   Harddisk : 1 TB 

   Graphics : NVIDIA GeForce 512 MB 

Hardware ท่ีใชงาน เพ่ือรองรับการทํางานแบบ Client - Server และการจําลองการทํางานของเครื่องแม

ขาย จึงจําเปนตองใชคอมพิวเตอรท่ีมี Spec / ประสิทธิภาพท่ีคอนขางสูง 

Software ท่ีใชงาน จะเนน software ท่ีเปนลักษณะ Open Source และ Freeware เพ่ือประหยัดคาใชจาย 

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL เปน Open Source จึงมีฟงกช่ันการทํางานใหม ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ผูใชมากมาย และเหมาะสําหรับฐานขอมูลบนเครือขาย ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรม PHP .net framework เปน 

Freeware ท่ีเหมาะกับการทํางานรวมกับฐานขอมูลหลายรูปแบบ โปรแกรมสําหรับจําลองเครื่องแมขาย AppServ 

เปน Freeware และติดตั้งงาย โปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซต Dreamweaver มี GUI ท่ีงายตอการใชงานสําหรับสราง

หนาเว็บเพจท่ีสวยงาม  สําหรับสราง QR Code ใน PHP QR Code ซึ่งเปน Library ในการสรางสราง QR code ท่ี

สามารถ download เพ่ิมเติมและติดตั้งใน PHP ได (บุรัสกร อยูสุข และคณะ. 2561) 
 

การวิเคราะหขอมูล  

โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบดวย t-test dependent 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับเกษตรกรสูงวัยน้ัน เริ่มตนจากลูกคาสามารถเลือกชมสินคาผลิตภัณฑ

เกษตรชุมชนจากเว็บไซต หรือผานทาง QR code ท่ีติดมากับสินคาซึ่งจะมีขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑสินคาและ

เว็บไซตได  โดยจะมีการนําเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย HTTPS ซึ่งเปนโปรโตคอลในการเขารหัส มาใช เมื่อลูกคา

เลือกสินคาผลิตภัณฑเรียบรอยแลว จะมีสรุปรายการสั่งซื้อ และยอดการชําระเงินแจงใหกับลูกคา เรียกวา ระบบ Cart 

System หรือตะกราสินคา ตัดยอดกับคลังสินคา  สําหรับชองทางชําระเงินใชเคานเตอรธนาคาร ATM หรือไปรษณีย 
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และจัดสงสินคาผานทางไปรษณีย  ซึ่งลูกคาสามารถติดตามสถานะของสินคาท่ีตนเองสั่งได  สินคาท่ีสงมาถึงลูกคาจะมี 

QR Code ติดมาดวย เพ่ือความสะดวกในการสั่งซื้อครั้งตอไป  

Architecture ท่ีใชเปนลักษณะ Client-Server แบบ 3-tier ประกอบดวย  

• Client Side คือ หนาเว็บไซต E-Commerce ของระบบ ซึ่งใชติดตอกับผูใชท้ังหมด (ลูกคา ท้ังท่ีเปนสมาชิก 

และบุคคลท่ัวไป รวมถึงผูดูแลระบบดวย) 

• Service System เปนสวนท่ีใหบริการ เมื่อมี Client รองขอยังเครื่องแมขายซึ่งประกอบดวย Web Server 

และ Application Server  

• Backend System คือ Database ซึ่งเปนสวนท่ีเก็บขอมลูทุกอยางของระบบไมวาจะเปนขอมลูลูกคา 

ผลิตภณัฑสินคา และ Transaction ท่ีเก่ียวของกับ E-Commerce ท้ังหมด 
 

 
 

รูปท่ี 3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย (บุรสักร อยูสุข และคณะ. 2561) 

ผลการวิจัย  

 การพัฒนาชองทางการจําหนายและรูปแบบการจัดการท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพ  สําหรับเกษตรกรสูงวัย

ใน จ.ปทุมธานี ดวยหลักวิชาการและการประยุกตใชเทคนิควิธีดานการตลาดสมัยใหมสําหรับผลิตภัณฑสินคาเกษตร

ชุมชนของ จ.ปทุมธานี ในรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ทําใหไดฐานขอมูลและเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณสมบัติตางจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ัวไปดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับเกษตรกรสูงวัย กับระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยท่ีนิยมอยูในปจจุบัน (บุรัสกร อยูสุข และคณะ. 2561) (การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, 2558) 

(วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2556) (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546) (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย, 2541) 
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รายการ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับเกษตรกรสูงวัย พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน 

1. รายไดจากการขาย

สินคา 

เกษตรกรได 100 เปอรเซ็นต หักเปอรเซ็นตเปนคาธรรมเนียมใน

การฝากขายสินคา 

2. ระบบคลังสินคา ไมจําเปนตองมีระบบคลังสินคาท่ีใหญมาก 

เน่ืองจากเปนสินคาเกษตรกรรมทําใหลดภาระ

ตนทุนในการสตอกสินคา และไมยุงยากในการ

ใชงานระบบ 

จําเปนตองมีระบบคลังสินคาท่ีใหญ

พอสมควร 

3. การประกันความ

เสียหายของสินคา 

เกษตรกรจําเปนจะตองดูแลและประกันความ

เสียหายของสินคาดวยตนเอง เพ่ือรักษาเครดิต

ของตนเองในการจําหนายสินคาตอไปในอนาคต  

โดยอยูในการดูแลของผูนําชุมชน หรือกลุม

วิสาหกิจชุมชนน้ันๆ ทําใหเกษตรกรสูงวัยไดรับ

ความสะดวก 

บริษัทเจาของเว็บไซตจะเปน

ผูจัดการกับระบบการประกันสินคา 

แตจะหักคาใชจายท่ีผูขาย หากมี

การสงคืนสินคา ในกรณตีางๆ เชน 

หาลูกคาไมเจอ ลูกคาไมพอใจและ

คืนสินคา 

4. ระบบการชําระเงิน ผาน ATM และ เคานเตอรธนาคาร ไดทุกชองทาง 

5. การสงสินคา ผานไปรษณีย และขนสงสาธารณะ (กรณี

ตางจังหวัดและของแหงหรือของเนาเสียยาก) 

จัดสงเอง (กรณีพ้ืนท่ีใกลเคียงและของสด) 

ใชระบบขนสงของบริษัทฯ ซึ่งผูขาย

จะตองรับผดิชอบคาขนสงเอง 

6. ฐานลูกคา หาลูกคาเอง และคนรูจัก ประชาสมัพันธผาน

การสื่อประชาสัมพันธของชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐใน จ.ปทุมธานี ท่ีใหการสนับสนุนทําให

ไดรับความไววางใจ  

บริษัทเจาของเว็บไซตมีฐานลูกคาท่ี

ใหญ และงบประชาสัมพันธท่ีสูง 

7. นโยบายความ

สะดวกสบาย 

เนนใหความสําคัญกับเกษตรกรในชุมชนเปน

หลัก  เพ่ือใหสามารถเพ่ิมชองทางการจําหนาย

สินคา  

เนนลูกคาเปนหลัก ทําใหนโยบาย

บางอยางสงผลเสียกับผูขาย เชน 

การยกเลิกสินคาไดตลอดเวลา 

8. การตัดยอดรายได เกษตรกรไดรับเงินทันทีจากลูกคาโดยตรง เมื่อมี

การตกลงซื้อขายสินคา 

ตองใชเวลา 15-30 วัน จึงจะไดรับ

เงินคาสินคาซึ่งจะถูกหัก

คาธรรมเนียมแลว 

9. คุณสมบัติหลัก ระบบเปนเสมือนตัวกลางในการขายสินคา

เทาน้ัน ไมมสีวนไดสวนเสียกับรายไดจากการ

ขายสินคาของเกษตรกร 

ระบบเปนเสมือนพอคาคนกลาง ท่ี

ไดรับผลประโยชนจากการขาย

สินคาของรานคา 

10. ความปลอดภัยของ

ระบบ 

ระบบมีความปลอดภัยสูงและใชงานงาย ระบบมีความปลอดภัยสูงภายใต

เง่ือนไข 
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Output สวนออกแบบฐานขอมูลและเว็บไซต (บุรัสกร อยูสุข และคณะ. 2561) 

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรบัเกษตรกรสูงวัย จ. ปทุมธานี ประกอบดวย 2 สวนหลักคือ 

1. ระบบจัดการหนาราน (Front-end)  ซึ่งระบบจะเก่ียวของกับการซื้อขายของลูกคาโดยตรง โดยระบบจะ

สามารถแสดงสินคา ตามประเภทของสินคา ช่ือของรานคา ระบบสามารถแสดงรายละเอียดการซื้อสนิคา หรือการจอง

สินคา (ในกรณีท่ีสินคาทางการเกษตรน้ัน ๆ ยังไมพรอมจะจําหนายได) ระบบสามารถแสดงรายการสัง่ซื้อ  

2. ระบบจัดการหลังราน (Back-end) เปนระบบจัดการเก่ียวกับการเพ่ิม การแกไข และการลบ สมาชิกท่ีดูแล

ระบบซึ่งประกอบไปดวย 3 ระดับดวยกัน  

2.1 Administrator สูงสุด ทําหนาท่ีในการเพ่ิม Administrator สําหรับ จัดการรานคา และเปนคนดูแล

ภาพรวมของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับเกษตรกรสูงวัยใน จ.ปทุมธานี ท้ังหมด 

2.2 Administrator ระดับท่ีสองทําหนาท่ีในการเพ่ิม ลบ แกไข รานคาท่ีอยูบนระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

สําหรับเกษตรกรสูงวัยใน จ.ปทุมธานี 

2.3 Administrator รานคา ทําหนาท่ีจัดการภายในรานของตนเอง สามารถเพ่ิม ลบ แกไข สินคา และ

รายละเอียดของสินคาภายในราน 
 

ระบบจัดการหนาราน (Front-end)  

หนาแรก เมื่อเขามาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส จะแสดงหนาจอดังภาพ เพ่ือใหลูกคาสามารถเลือกผานเมนู 

เพ่ือแสดงสินคาตาม ประเภทของสินคา สินคาแนะนํา หรือรานคา หากลูกคาเปนสมาชิกของระบบแลวจะสามารถ เขา

สูระบบเพ่ือดูประวัติการซื้อ หรือรบัรายการสงเสริมการขายได  
 

 

รูปท่ี 4 หนาหลักของเว็บไซต 
 

ระบบจัดการหลังราน (Back-end) 

เมื่อเขาสูระบบการจัดการหลังรานจําเปนตอง login เพ่ือเขาสูระบบ โดยจะแบงเปน 3 ระดบั คือ 

SuperAdmin, Admin และ ShopAdmin ซึ่งสามารถแกไขขอมลูสนิคาดังหนาจอสําหรับ เพ่ิม ลบ แกไข ประเภทสินคา 

เมื่อตองการเพ่ิมประเภทสินคา ใหกดปุม + เพ่ิมประเภทสินคาเมื่อตองการแกไข ใหกดปุม แกไข เมื่อตองการลบ ใหกด

ปุม ลบ และระบบจะสรางคิวอารโคดสําหรับใหเกษตรกรใชติดนามบัตรหรือสินคาเพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหบุคคล

ท่ัวไปสามารถเขาถึงเว็บไซตไดงายเปนการขยายโอกาสทางการจําหนายสินคา 
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         คิวอารโคดเขาหนาหลักเว็บไซต       คิวอารโคดเขาหนาสั่งซ้ือสินคา                 

รูปท่ี 5 การจัดการขอมลูสินคา (รปูบน) และลักษณะของคิวอารโคด (สองรูปลาง) 

                                                            

อภิปรายผล 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ และอันดับความสําคัญ  ในคุณภาพของเว็บไซต

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับเกษตรกรสูงวัย กรณีศึกษา จ.ปทุมธานี (บุรัสกร อยูสุข และคณะ. 2561) 

ขอ คุณภาพของเว็บไซต �̅�𝑥 SD แปลผล อันดับ 

1 การจัดรูปแบบงายตอการอานและเขาใจ 4.48 0.57 มาก 1 

2 ความเหมาะสมในการเลือกใชสีและขนาดของตัวอักษร 4.35 0.71 มาก 3 

3 ความเหมาะสมในการใชขอความและรูปเพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 4.23 0.67 มาก 4 

4 ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 4.39 0.76 มาก 2 

5 ความเหมาะสมในการโตตอบปฏสิมัพันธกับผูใช 4.06 0.77 มาก 5 

6 ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบ 4.39 0.56 มาก 2 

7 คําศัพทท่ีใชผูใชมีความคุนเคยและเขาใจงาย 4.35 0.61 มาก 3 

 รวม 30.25 4.65 - - 
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จากตารางการวิเคราะหภาพรวมดานคุณภาพของเว็บไซต พบวาในภาพรวมผูใชท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 

30 คน มีความพึงพอใจอยูในระดบัสูง โดยมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 4.42 (SD = 0.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยมาเรยีงลําดบัจากมากไปนอย อันดับหน่ึงคือ เว็บไซตตองมีการจดัรูปแบบงายตอการอานและเขาใจ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 (SD = 0.57) รองลงมาคอื ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ และความ

เหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 (SD = 0.76)  และคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.39 (SD = 0.56) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ และอันดับความสําคัญ  ในฟงกชันการทํางาน

ของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับเกษตรกรสูงวัย กรณีศึกษา จ.ปทุมธานี (บุรัสกร อยูสุข และคณะ. 2561) 

ขอ ฟงกชันการทํางานของระบบ �̅�𝑥 SD แปลผล อันดับ 

1 ขอมูลมีความถูกตอง ครอบคลมุและชัดเจน 4.35 0.66 มาก 6 

2 มีความปลอดภัยและนาเช่ือถือในการใชงาน 4.42 0.72 มาก 4 

3 ความงายและเขาใจตอการเขาใชระบบ 4.27 0.69 มาก 8 

4 ความเหมาะสมในการเช่ือมโยงขอมูลมีความถูกตอง 4.34 0.77 มาก 7 

5 มคีวามสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน 4.45 0.62 มาก 3 

6 การแสดงผลการเขาถึงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.39 0.67 มาก 5 

7 มีการจัดหมวดหมูขอมูลสะดวกตอการคนหาขอมลู 4.65 0.55 มากท่ีสุด 1 

8 ขอมูลมีประโยชนตรงกับความตองการของผูเขาใชระบบ 4.52 0.51 มากท่ีสุด 2 

 รวม 30.87 4.68 - - 
 

จากตารางการวิเคราะหภาพรวมดานฟงกชันการทํางานของระบบ พบวาในภาพรวมผูใชท่ีตอบแบบสอบถาม

จํานวน 30 คน มีความพึงพอใจอยูในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 (SD = 0.72) และเมือ่พิจารณาเปนราย

ขอพบวาเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยมาเรยีงลําดับจากมากไปนอย อันดับหน่ึงคือ เว็บไซตมีการจัดหมวดหมูขอมูลสะดวกตอ

การคนหาขอมลู รองลงมาคือ ขอมูลมีประโยชนตรงกับความตองการของผูใชระบบ โดยมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 4.65 (SD 

= 0.55)  และ 4.52 (SD = 0.51) ตามลาํดับ 

 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรเพ่ิมชองทางจัดจําหนายผานระบบ Line Application และชองทางชําระเงินแบบ Prompt Pay เพ่ือ

ความสะดวกของผูซื้อในการชําระคาสินคาดวย 

2. ควรใหความรูแกเกษตรกรใหบอยครั้งข้ึนท้ังดานความรูความเขาใจทางทฤษฎี  และวิธีการใชงานระบบจริง 

เพ่ือไมใหเกษตรกรท่ีติดปญหากับระบบรูสึกโดดเดี่ยวและทอแทในการใชงาน และจัดใหมีรานจําลองเพ่ือใหเกษตรได

ศึกษาแนวทางอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. พัฒนาระบบติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกกับผูดูแลระบบเพ่ือใหสะดวกในการจัดการสินคาเกษตร จัดการ

ขอมูลอ่ืนๆ รวมท้ังใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหาและตอบขอสงสัยแกผูใชไดรวดเร็วข้ึน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

4. เพ่ิมการประชาสัมพันธเว็บไซตระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับสินคาเกษตรชุมชน  ใหเปนท่ีรูจักในวง

กวางอาจนําเทคนิคดาน Search Engine Optimization (SEO)  รวมท้ังขยายระบบตอยอดไปยังชุมชนใกลเคียงดวย 

5. ควรมีการศึกษาพิจารณาเรื่องวิธีการนําเสนอภาพและรายละเอียดสินคา ภาษีการคา คาปรับ คาจัดสง 

รูปแบบการจัดสง คาประกัน การตลาด การ scale up เขาสูแพลตฟอรมรายใหญ นโยบายภาครัฐ และรายละเอียดเชิง

กฎหมายรวมดวย 
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