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ตําบลในเมือง อําเภอเมือง บุรีรัมย 31000

บทคัดยอ
โครงงานครั้ง นี้มีวัตถุ ป ระสงคเ พื่อ 1) วิเ คราะหและออกแบบระบบซื้อ -ขาย
ออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน 2) พัฒนา
ระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑจากหัตถกรรมจากไมตาลบานหนอง
บอน 3) ศึก ษาความพึง พอใจในการใชง านระบบซื้อ -ขายออนไลน กลุมวิส าหกิจชุม ชน
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน กลุมตัวอยาง ไดแก เจาของราน และลูกคา
ทั่วไป จํานวน 10 คน เครื่อ งมือที่ใช ไดแก ระบบซื้อ -ขายออนไลน กลุม วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑจากหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ี่
ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา 1) จากการวิเคราะหและออกแบบและพัฒนาระบบซื้อ-ขาย
ออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน ประกอบดวย
สถานะผูใชงาน 2 ระดับดังนี้ ผูดูแลระบบ (เจาของราน) และลูกคา ซึ่งมีตารางบันทึกขอมูล
ดังนี้ ขอมูลสมาชิก ขอมูลลูกคา ขอมูลผูใชงาน ขอมูลการติดตอจัดสงสินคา ขอมูลสินคา
ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลชนิดสินคา ขอมูลแบบสินคา ขอมูลขนาดสินคา ขอมูลการสั่งซื้อ
ขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ ขอมูลการสั่งทํา ขอมูลการรับสินคาเขา ขอมูลการจัดสง ขอมูล
น้ําหนักการจัดสง ขอมูลการชําระ และขอมูลบัญชีธนาคาร 2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ความพึง พอใจในการใชโ ปรแกรมระบบซื้อ -ขายออนไลน จากผูใ ชง าน 3 กลุ ม ไดแ ก
ผูเชี่ยวชาญ เจาของกิจ การ และผูใชงานทั่วไป พบวา ผูใชง านมีระดับความพึง พอใจตอ
ระบบโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
เชนกัน
คําสําคัญ : ซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑหัตถกรรม ระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
Email : yaowaluk@gmail.com
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Abstract
This project aims to : (1) analyze and design an online e-commerce
system for use by a local handicraft community enterprise based in Ban
Nong Bonselling palm tree handicrafts; (2) develop and implement this
system; and (3) study user satisfaction with the system. The research group
comprised five shop owners and customers and the tools used in the data
collection were the ecommerce system itself and a questionnaire
investigating user satisfaction. The resulting data were analyzed using mean
and standard deviation.
The research findings were as follows : (1) the e-commerce system
consisted of two user groups: administrators (shop owners) and customers.
The data record table consisted of information on members, customers,
users, logistics contracts, products, product categories, product types,
product models, product sizes, orders, order details, production orders,
inbound products, outbound products, the weight of deliveries, payments,
and bank accounts; (2) the questionnaire investigating satisfaction with the
ecommerce system showed that user’s overall satisfaction was very high.
When considering each aspect individually, it was found that the level of
satisfaction with all aspects was at a high level as well.
Keywords : Sell online, Community enterprise, Handicraft products, Ecommerce
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ความสําคัญและที่มาของปญหา
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองบอน เปนกลุมผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาล เริ่ม
กอ ตั้ง ขึ้นในปพุท ธศัก ราช 2545 มีส มาชิก ในกลุม 44 ราย มีนายจํารัส เปนะนามเป น
ประธานกลุม ซึ่งกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน ไดมี
การประดิษฐผลิตภัณฑหัตถกรรมที่ทําจากไมตาล รองลงมาก็กะลามะพราว และก็ยังมีไม
ชนิดอื่น ๆ เชน ไมประดู ไมแดง มีการประดิษฐผลิตภัณฑไดหลายประเภท เชน มีการผลิต
เกี่ยวกับอุปกรณเครื่องครัว อุปกรณนวด และของที่ระลึกที่ทําจากไม ซึ่งจะมีสมาชิกในกลุม
นําผลิตภัณฑที่ผลิต มาสงที่บานของนายจํารัส เปนะนาม แลวนายจํารัส เปนะนาม ก็นํา
ผลิตภัณฑหรือสินคาที่สมาชิกนํามาสงไปจําหนายทั้งปลีกและสงที่สวนจัตุจักรทุกวันเสาร
สวนวันเสาร-อาทิตยจะจําหนายที่ถนนคนเดินเซราะกราว จังหวัดบุรีรัมย และมีการออก
บูธตาง ๆ เชน ตามงานสินคา OTOP ทําใหมีลูกคารูจักสินคาเยอะมากขึ้น สงผลใหลูกคา
ตองการและสนใจสินคามากขึ้น ลูกคาบางรายนําตัวอยางผลิตภัณฑมาใหดูเปนตัวอยาง
เพื่อ ใหทําตามที่ลูก คาตอ งการ ซึ่ ง สรางรายไดใหกับ สมาชิก ทําใหก ลุม วิส าหกิจ ชุม ชุ น
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน ซึ่งสวนใหญเปนชาวบานในหมูบานมีความ
เขมแข็งมาก ปจจุบันการจําหนายสินคาของรัฐวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไม
ตาลบานหนองบอนทําโดยการนําสินคาไปขายตามสถานที่ตาง ๆ ซึ่งตองมีการเสียคาเชา
การจอง และเสียเวลาในการเดินทางไปจําหนายสินคา สวนลูกคาที่ตองการซื้อสินคาตอง
เดินทางมาซื้อที่จัดจําหนายเทานั้น บางรายตอ งเดินทางมาไกล ทําใหไมส ะดวก และก็
เสียเวลา เสียคาใชจาย (กันยา 2559)
ดัง นั้น เพื่อ ความสะดวกสบายในการเลือ กและสั่ง ซื้อ สินคา และเพื่อ ประหยัด
คาใชจายการเดินทางของลูกคา ผูวิจัยไดจัดทําระบบเว็บ ไซตซื้อ -ขายออนไลนของกลุม
วิสาหกิจชุมชุนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอนเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อ
สินคา และสั่งซื้อสินคาออนไลนได และเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลในการ
ขาย และเพื่อ ประสิท ธิ ภาพในการทํ างานที่เ พิ่ ม ขึ้น ของกลุม วิส าหกิจ ชุม ชนผลิ ตภัณ ฑ
หัตถกรรมจากไม ตาลบ านหนองบอน โดยพั ฒ นาระบบดว ยภาษา PHP รว มกั บ Yii
Framework ใชโปรแกรม PHPstorm เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบ และใชฐานขอมูล
My SQL ที่ชวยในการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น งายตอการคนหาขอมูล ทําให
ระบบซื้อ-ขายออนไลนกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอนมี
ประสิทธิภาพมากในการทํางานและทําใหลูกคามีความสะดวกในการสั่งซื้อมากขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบซื้ อ -ขายออนไลน กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผลิตภัณฑหัตถกรรมบานหนองบอน
2. เพื่อพัฒนาระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑจากหัตถกรรม
บานหนองบอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมบานหนองบอน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รัฐพรรัตน และคณะ (2557) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดใน
การนําระบบพาณิชยอิเ ล็ก ทรอนิก สม าใชกับ ผลิตภัณฑ OTOP ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัย พบวา 1) ประเด็นดานผูประกอบการ OTOP พบวา ความพรอม
และความ สามารถของธุรกิจ คือ ดานปฏิบัติการดานเทคนิคและดานการเงิน ผลในภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( ̅ =3.72) ซึ่งผูประกอบการ OTOP ในปจจุบันมีการใชอินเทอรเน็ต
เปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารหรือขายสินคา คิดเปนรอยละ 100.00 และ 2)
ประเด็นดานลูกคา พบวา มีความตองการซื้อสินคา OTOP ผานเว็บไซต คิดเปนรอยละ
68.50 ปจจัยที่มีผลตอระดับการตัดสินใจการเลือกซื้อสินคาผานเว็บไซต ผลในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( ̅ =3.82) จึงมีความเปนไปไดที่จะนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชกับ
ผลิตภัณฑ OTOP ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากลูกคามีความตองการซื้อ
สินคา OTOP ผานเว็บไซตและผูประกอบการ OTOP มีความพรอมและความสามารถของ
ธุรกิจ เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานของกิจการเมื่อนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมา
ใชจะทําใหทั้งปริมาณขาย ยอดขายและกําไรเพิม่ ขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
จารุณี (2559) ไดทําโครงงานวิจัยเรื่องการขยายชองทางการตลาดออนไลนสินคา
หัตถกรรมชุมชนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยใชระบบพาณิชย
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส โครงการวิ จั ย นี้ใ ช วิ ธีก ารดํา เนิ นงานผา นกระบวนการการเรี ยนรู เ ชิ ง
ปฏิบัติการ (Action Learning Process) ของนักศึกษา เริ่มจากการศึกษาผลิตภัณฑงาน
หัตถกรรมชุมชน โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ทางผูวิจัยไดเลือกตําบลมะขุนหวาน ในการจัดทําโครงการ เนื่องจากเปน
ชุมชนที่มีนักศึกษาในชั้นเรียนอาศัยอยู และเปนชุมชนที่มีศักยภาพในดานผลิตภัณฑ ไดแก
สินคาที่เปนผลิตภัณฑไม และสินคาที่เ ปนผลิตภัณฑจากกระดาษสา ระบบที่พัฒ นาขึ้น
ประกอบดวย เว็บไซตห ลักในการแนะนํารานคาและเว็บ ระบบพาณิชยอิเ ล็กทรอนิกสที่
พัฒนาจากซอฟตแวร CMS (Content Management System) ที่ใชภาษา PHP และ
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ฐานขอมูล MySQL เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การนําเสนอสินคา และ
การขายสินคาผานทางรานคาออนไลน และสวนของผูดูแลระบบในการจัดการรานคาและ
สินคา พรอมทั้งระบบจัดการคําสั่งซื้อของลูกคา รวมถึงการประชาสัมพันธรานคาออนไลน
เริ่มจาก 1) การวิเคราะห Keyword เว็บไซต ผาน Google Keyword Tool สําหรับการ
ทําการปรับแตง SEO โดยใชปจจัยภายใน (SEO On-page) 2) การสราง Site Map ผาน
เว็บ ไซต http://www.xml-sitemaps.com/ เพื่อ ใหส ะดวกตอ การเขาถึง ของ Search
Engine 3) การสรางไฟล โรบอต (Robot) เพื่อให Search Engine มาเก็บขอมูลในหนา
เว็บไซต และ 4) การลงทะเบียนเว็บไซต (submit URL) ไปยังเว็บไซต Search Engine
เพื่อ ใหเ ว็บ ไซตที่พัฒนา ถูกเก็บไวในระบบของ Search Engine ผลการวิจัยไดรับ การ
ประเมินผลโดยผูใชงาน 3 กลุม ไดแก ผูเชี่ยวชาญ เจาของกิจการ และผูใชงานทั่วไป จาก
ผลประเมินทั้งหมดสามารถสรุปภาพรวมของโครงการวิจัยการขยายชองทางการตลาด
ออนไลนสินคาหัตถกรรมชุมชน ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดย
ใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดวาสามารถเปนตัวชวยในการขยายชองทางการตลาดของ
สินคาหัตถกรรมชุมชนได
ภานุกา และคณะ (2557) ไดทําโครงงานวิจัยในหัวขอระบบจัดการการขายสินคา
OTOP มีวัตถุประสงคเพื่อสามารถทําใหการสั่งสินคา OTOP ของลูกคามีความสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบจะประกอบไปดวยผูดูแลระบบ (Admin) และผูใชงาน (User)
ซึ่งในสวนผูดูแลระบบ สามารถจัดการสินคา เชน เพิ่มลบแกไข เรียกดูสินคา ตรวจสอบการ
สั่งซื้อ รายงานสินคาคงเหลือและรายงานยอดขายประจําเดือนและในสวนของผูใชงานจะ
สามารถสมัครสมาชิก ทําการสั่งซื้อสินคา และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาได
ณปภัช (2561) ไดทําโครงงานวิจัยในหัวขอ การสง เสริม รายไดผูสูง อายุภาค
ครัวเรือ นภายใตก ระแสสัง คมออนไลน ในพื้นที่ตําบลบานไทย อําเภอเขื่อ งใน จัง หวัด
อุบ ลราชธานี เนื่อ งจากประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูง อายุ จึง พัฒ นาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชเปนชองทางจําหนายผลิตภัณฑกลุมอาชีพที่มีผูสูงอายุและกลุมอาชีพ
อื่น ๆ ที่สนใจ ในพื้นที่ ต.บานไทย อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการพัฒนาชองทาง
จําหนายสินคากลุมอาชีพผูสูงอายุโดยผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับพื้นที่
ตําบลบานไทย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบวาชองทางจําหนายสินคากลุมอาชีพ
ผูสูงอายุโดยผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวาผูใชมีความพึงพอใจระบบอยูในระดับ
มาก ซึ่งสามารถเปนชองทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมรายไดผูสูงอายุภาคครัวเรือนภายใตกระแส
สังคมออนไลน ในพื้นที่ตําบลบานไทย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ภัทรกันยา และณปภัช (2561) ไดทําโครงงานวิจัยเรื่องเว็บไซตขายพันธุไมโดยใช
เทคนิคการสงสินคาดวย Google Maps API (กรณีศึกษา รานเพ็ญศรีพันธุไม) สืบเนื่องจาก
ปจจุบันไดมานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายและใหบริการ
ลูกคาในธุรกิจมากขึ้น จึงอยากที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เปนชองทางใหลกู คาไดสะดวก
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ในการตรวจสอบขอมูลสินคาและสั่งสินคา อีกทั้งไดใหลูกคาสามารถระบุพิกัดตนเองในเว็บ
สําหรับการแจงตําแหนงที่อยูจัดสงสินคาโดยผลการทําโครงงานวิจัย พบวา 1) จากการ
วิเคราะหและออกแบบระบบเว็บไซตขายพันธุไมโดยใชเทคนิคการสงสินคาดวย Google
Maps API ประกอบดวย สถานะผูใชงาน 3 ระดับดังนี้ เจาของราน พนักงาน และลูกคา ซึ่ง
มีการบันทึกขอมูลดังนี้ ขอมูลสมาชิก ขอมูลผูใชระบบ ขอมูลสินคา ขอมูลประเภทสินคา
ขอมูลการขาย ขอมูลรายละเอียดการขาย ขอมูลการปรับสต็อก และขอมูลรายละเอียดการ
ปรับสต็อก 2) ผลการพัฒนาเว็บไซตขายพันธุไมโดยใชเทคนิคการสงสินคาดวย Google
Maps API พบวา ระบบสามารถแสดงรายละเอียดขอมูลสินคา สั่งซื้อสินคา เพิ่ม ลบ แกไข
ขอมูลตาง ๆ และสามารถออกรายงานไดอยางถูกตอง 3) การศึกษาความพึงพอใจจากการ
ทดลองใชเว็บไซตขายพันธุไมโดยใชเทคนิคการสงสินคาดวย Google Maps API พบวา
ความพึงพอใจของผูใช ระบบในโดยรวมทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการ
นําไปใชประโยชน พบวาผูใชมีระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบโดยรวมอยูในระดับที่
มาก และมีความพอใจในเว็บไซตที่ใชงานงาย อยูในระดับสูงสุด
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล
1.2 วิเคราะหความตองการของระบบ
1.3 ออกแบบระบบ
1.4 พัฒนาระบบ สรางฐานขอมูลของระบบ
1.5 ทดสอบการใชงานระบบ
1.6 แกไขขอบกพรองของระบบ
1.7 จัดทําคูมือการใชงาน
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 ระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมบานหนองบอน
2.2 แบบประเมิน คุ ณภาพระบบซื้อ -ขายออนไลน กลุ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิต ภั ณ ฑ
หัตถกรรมบานหนองบอน
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
หัตถกรรมบานหนองบอน
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3. กลุมเปาหมาย
3.1 ประชากร คือ 1) เจาของราน กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองบอน จํานวน 1
คน 2) ลูกคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองบอน
3.2 กลุมตัวอยาง คือ 1) เจาของราน กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองบอน จํานวน
1 คน 2) ลูกคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองบอน จํานวน 10 คน
4. สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลที่
ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา 2550) ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
หัตถกรรมบานหนองบอน
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหและออกแบบระบบซื้อ-ขายออนไลนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมบานหนองบอนตามวิธีการการดําเนินการวิจัยที่กลาวขางตนโดย
ใชหลักทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) โดยนําขอมูลจากการศึก ษาในขั้นตอนที่ 1 มา
วิเคราะห และออกแบบ ระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรม
บานหนองบอน ไดผลดังนี้ คือ
1) Use case Diagram ระบบซื้อ-ขายบนออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
หัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอนดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ระบบซื้อ-ขายบนออนไลน กลุม วิสาหกิจชุมชนฯ (Use case Diagram)
จากภาพที่ 1 Use case Diagram ระบบซื้อ-ขายบนออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน ประกอบดวย Actor ลูกคา และ Actor
เจาของรานกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน โดยลูกคา
สามารถสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินคา สั่งทําสินคา ติดตามสถานะสินคา และไดรับอีเมล จาก
ระบบ ในสวนเจาของรานสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลระบบ และออกรายงานได
2) ระบบซื้อ-ขายบนออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาล
บานหนองบอน ประกอบดวย สถานะผูใชงาน 2 ระดับดังนี้ ผูดูแลระบบ (เจาของราน) และ
ลูกคา และมีตารางบันทึกขอมูลดังนี้ ขอมูลสมาชิก ขอมูลลูกคา ขอมูลผูใชงาน ขอมูลการ
ติดตอจัดสง สินคา ขอ มูลสินคา ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลชนิดสินคา ขอมูลแบบสินคา
ขอมูลขนาดสินคา ขอมูลการสั่งซื้อ ขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ ขอมูลการสั่งทํา ขอมูลการ
รับสินคาเขา ขอมูลการจัดสง ขอมูลน้ําหนักการจัดสง ขอมูลการชําระเงินและขอมูลบัญชี
ธนาคาร
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2. ผลการพัฒนาระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมบาน
หนองบอน
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
หัตถกรรมบานหนองบอนตามขั้นตอนที่ 4 โดยนําขอ มูล จากการศึกษา วิเ คราะห และ
ออกแบบมาจัดทําระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมบาน
หนองบอนไดผลการพัฒนาแสดงตัวอยางหนาจอระบบ ดังภาพที่ 2 ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4

ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอแสดงหนารายละเอียดสินคาและสวนแนะนําสินคาใกลเคียง
จากภาพที่ 2 หนาจอแสดงหนารายละเอียดสินคา โดยระบบจะมีการแนะนําสินคา
ในหมวดเดียวกันหรือใกลเคียงไวดานลาง

ภาพที่ 3 ตัวอยางหนาจอแสดงรายการทีส่ ั่งซือ้ และสถานการณสั่งซื้อ
จากภาพที่ 3 หนาจอแสดงรายการที่สั่งซื้อและสถานะการสั่งซื้อเมื่อลูกคาเลือก
สิ น ค า ลงรถเข็ น รายการสิ น ค า ทั้ ง หมดจะแสดงรายการสิ น ค า ที่ สั่ ง ซื้ อ ทั้ ง หมด และ
สถานะการสั่งซื้อวาอยูในขั้นตอนใดดังภาพ
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ภาพที่ 4 หนาแจงเตือนลูกคาทางอีเมล
จากภาพที่ 4 หนาแจงเตือนลูกคาทางอีเมล เมื่อลูกคายืนยันการสั่งซื้อสินคาเรียบรอยแลว ระบบจะแจงเตือนรายการสั่งซื้อของลูกคาทั้งหมดไปยังอีเมลของลูกคาที่ใหไวตอน
สมัคร
3. ผลการศึกษาผูพึงพอใจใชระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
หัตถกรรมบานหนองบอน
ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
หัตถกรรมบานหนองบอน ที่พัฒนาขึ้น กับเจาของรานและลูกคา จํานวน 11 คน โดยมีการ
ทดสอบระบบซื้อ-ขายบนออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมบานหนองบอน
และใชแบบสอบถามประเมินความพึง พอใจของของผูใชที่มีตอระบบ จากนั้นนําผลมา
วิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล ไดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผูพึงพอใจใชระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
หัตถกรรมบานหนองบอน
รายการ
S.D. แปลผล
ดานความตองการของผูใชระบบ
1. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูล
4.00 0.00
มาก
2. ความสามารถของระบบในดานการสั่งซื้อสินคา
3.86 0.36
มาก
3. ความสามารถของระบบในดานการสั่งทําสินคา
3.71 0.47
มาก
4. ความสามารถของระบบในดานการออกรายงาน
3.93 0.27
มาก
เฉลี่ยรายดาน
3.88 0.27
มาก
ดานการทํางานไดตามฟงกชั่นงานของระบบ
1. ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา
4.00 0.00
มาก
2. ความถูกตองในการคนหาขอมูล
4.00 0.00
มาก
3. ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูล
4.00 0.00
มาก
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รายการ
4. ความถูกตองในการลบขอมูล
5. ความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลใน
โปรแกรม
6. ความถูกตองของผลลัพธในรูปแบบรายงาน
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
8. ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พฒ
ั นากับระบบจริง
เฉลี่ยรายดาน
ดานสวนติดตอผูใช
1. ความงายตอการใชงาน
2. ความเหมาะสมในการใชชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมในการใชขนาดตัวอักษรบนจอภาพ
4. ความเหมาะสมในการใชสีของอักษรบนจอภาพ
5. ความเหมาะสมในการใชขอความเพื่อสื่อความหมาย
6. ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอ
7. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงรูปแบบโปรแกรม
8. ศัพทที่ผูใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติตามได
9. ประสิทธิภาพ/ความเร็วในการตอบสนองของระบบ
เฉลี่ยรายดาน
ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
1. การกําหนดรหัสผูใช และรหัสในการตรวจสอบผูเ ขาใช
2. การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชในระดับตาง ๆ
3. การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชอยางถูกตอง
เฉลี่ยรายดาน
ดานขอมูลสารสนเทศทีเ่ ขาใจไดงาย
1. ระบบใชงานงายและไมซับซอน
2. ความถูกตองของขอมูล
3. ความครบถวนสมบูรณของขอมูล
4. ความนาเชื่อถือของขอมูล
เฉลี่ยรายดาน
เฉลี่ยรวม
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4.00

S.D.
0.00

แปลผล
มาก
มาก

4.00
4.00
3.86
3.93
3.97

0.00
0.00
0.36
0.27
0.08

มาก
มาก
มาก
มาก

3.79
3.79
3.57
3.71
3.86
3.79
3.71
3.79
3.86
3.76

0.43
0.43
0.51
0.47
0.36
0.43
0.47
0.43
0.36
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

มาก
มาก
มาก
มาก

3.79
4.00
3.93
4.00
3.93
3.91

0.43
0.00
0.27
0.00
0.17
0.19

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2560

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชระบบซื้อขายบนออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมบานหนองบอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 3.91, S.D.=0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ความสามารถในดานการจัดการขอมูล. ( = 4.00, S.D.=0.00) และความสามารถของ
ระบบในดานดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ( = 4.00, S.D.=0.00)
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิเคราะหและออกแบบระบบโปรแกรมระบบระบบซื้อ-ขายบน
ออนไลน กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบานหนองบอน ลูกคาสามารถ
สั่งซื้อสินคาและสั่งทําสินคาผานเว็บไซตได เจาของรานสามารถเพิ่ม ลบ แกไช ชอมูลสินคา
ตรวจสอบสถานการณสั่งสินคาของลูก คา ออกรายงานการขาย และระบบสามารถแจง
เตือนลูกคาไปทางอีเมลได ทําใหระบบมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความความ
สอดคลองกับ ภานุกา และคณะ (2557) ไดวิจัยในหัวขอระบบจัดการการขายสินคา OTOP
มีวัตถุประสงคเพื่อสามารถทําใหการสั่งสินคา OTOP ของลูกคามีความสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบจะประกอบไปดวยผูดูแลระบบ (Admin) และผูใชงาน (User) ซึ่งใน
สวนผูดูแลระบบ สามารถจัดการสินคา เชน เพิ่มลบแกไข เรียกดูสินคา ตรวจสอบการสั่งซื้อ
รายงานสินคาคงเหลือและรายงานยอดขายประจําเดือนและในสวนของผูใชงานจะสามารถ
สมัครสมาชิก ทําการสั่งซื้อสินคา และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาได ซึ่งมีลักษณะ
คลายกับ ระบบซื้อ -ขายบนออนไลน กลุมวิส าหกิจชุม ชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาล
บานหนองบอนเชนกัน
2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบซื้อ-ขายออนไลน กลุม
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมบานหนองบอนเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของผูใชร ะบบในดานตาง ๆ คือ 1) ดานความตอ งการของผูใชร ะบบ 2) ดานการ
ทํางานไดตามฟงกชั่นงานของระบบ 3) สวนติดตอผูใช 4) ดานการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลในระบบ 5) ดานขอมูลสารสนเทศที่เขาใจไดงาย พบวา ผูใชง านมีระดับความพึง
พอใจตอระบบโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมากเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณปภัช (2561) ไดวิจัยในหัวขอการสงเสริม
รายไดผูสูงอายุภาคครัวเรือนภายใตกระแสสังคมออนไลน ในพื้นที่ตําบลบานไทย อําเภอ
เขื่อ งใน จัง หวัดอุบลราชธานี โดยพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็ก ทรอนิก สที่ใชเ ปนชองทาง
จําหนายผลิตภัณฑกลุมอาชีพที่มีผูสูงอายุและกลุมอาชีพอื่น ๆ ที่สนใจ ในพื้นที่ต.บานไทย
อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา พบวาผูใช ไดแก กลุมอาชีพและลูกคามี
ความพึงพอใจระบบอยูในระดับ มาก ซึ่ง สามารถเปนชอ งทางหนึ่งที่ชวยสงเสริม รายได
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ผูสูงอายุภาคครัวเรือนภายใตกระแสสังคมออนไลน ในพื้นที่ตําบลบานไทย อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
ขอเสนอแนะ
ระบบซื้อ-ขายบนออนไลนกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมตาลบาน
หนองบอนสามารถนําไปพัฒนาเพิม่ เติม ไดแก การออกรายงานในรูปแบบแผนภูมิเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบขอมูล การพัฒนาระบบแนะนําสินคาดวยการนําเหมืองขอมูลเขา
มาชวยในการวิเคราะหขอมูลประวัติการซื้อของลูกคาที่ผานมา เพื่อนําเสนอสินคาแนะนําที่
ใกลเคียงกับความตองการของลูกคาใหมากที่สุดและอาจเพิ่มสวน Chatbot เพื่อใชในการ
ใหบริการตอบคําถามลูกคาเบื้องตน
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