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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาช่องทางจ าหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ   

บ้านคีรีวง.จังหวัดนครศรีธรรมราช .ซึ่งจ าหน่ายสินค้าผ้ามัดย้อม.ผ้าท ามือ.มัดลวดลายแล้วย้อมด้วยสี
ธรรมชาติที่ได้จากธรรมชาติ.น ามาผลิตเป็นเสื้อผ้าในแบบต่าง.ๆ.หมวก.และชุดเดรส.เป็นต้น.เว็บไซต์ซื้อขาย
สินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง.พัฒนา.และออกแบบหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเวิร์ดเพรสและใช้
ระบบบริหารจัดการสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมมาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง .ข้อมูลสินค้า 
ระบบตะกร้าสินค้า .ช่องทางการช าระเงิน .ช่องทางการจัดส่งสินค้า.การแจ้งช าระเงินผ่านระบบ .ข่าว
ประชาสัมพันธ์.และใช้โปรแกรม.MySQL.ในการจัดการฐานข้อมูล.จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความ
พอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ ให้กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.30.คน.ตอบแบบสอบถาม.ผลการประเมินพบว่า 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก.( ̅.=.4.32, S.D..=.0.46)  
ค้าส้าคัญ: กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง, โปรแกรมเวิร์ดเพรส, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
Abstract 
 The research aims to develop channel of distribution for Ban Khiriwong natural 
dyeing group, Nakhon Si Thammarat. The website for sell homemade tie dye, handmade 
cloth and paint cloth natural dye fabric such as hat, dress and scarf etc. The E-
commerce natural dyeing bundle products Ban Khiri Wong design and develop by 
WordPress program and use WooCommerce plugin as store management system include 
automatically update inventory, product, orders, and other data. The website offers 
payment methods, shipping methods, instant payment notification and news and 
manage database using MySQL. This sample of size 30 in view and test system.  The 
overall user satisfaction is at the high level ( ̅.=.4.32, S.D..=.0.46) 
Keywords: Khiri Wong Natural Dyeing Group, WordPress, E-Commerce 
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บทน้า 
  กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง.จังหวัดนครศรีธรรมราช.มีนางอารีย์.ขุนทน.เป็นประธานกลุ่ม
มัดย้อมสีธรรมชาติ.จุดเริ่มต้นของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงนั้น.เกิดขึ้นเมื่อปี.พ.ศ..2518.ได้เกิด
วิกฤติธรรมชาติ.เกิดภัยแล้ง.ต่อมาในปี.พ.ศ..2531.และ.พ.ศ..2539.ก็ได้เกิดอุทกภัย.จากเหตุการณ์ทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น.ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ได้.ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกผลไม้.มังคุด.ทุเรียน 
ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลัก เมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติท าให้ชาวบ้านไม่สามารถพ่ึงพาอาชีพหลักได้ จึงได้
คิดหาทางแก้ไขด้วยการสร้างอาชีพเสริม .ทางกลุ่มได้พยายามศึกษาและน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาเพ่ิม
มูลค่า.จึงได้มีการทดลองจนได้สูตรการย้อมที่มีคุณภาพ ปัจจุบันกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง 
มีสมาชิก จ านวน.38.คน.ในการบริหารจัดการจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการ มีที่ตั้งในชุมชนคีรีวง โดยการ
แบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกสินค้าของกลุ่มมีทั้งขายส่งและขายปลีกและผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ปัจจุบัน
ทางกลุ่มได้มีหน้าร้านซึ่งเปิดขายสินค้าตลอด ณ ที่ท าการกลุ่ม ต าบลคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ
บ้านคีรีวง.และน าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยในการจ าหน่ายสินค้าให้สามารถบริหารจัดการ
สินค้าได้ง่ายขึ้น.อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและการเลือกซื้อสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า
ทั่วไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเป็นที่รู้จักของลูกค้าเพ่ิมขึ้น .ลูกค้าสามารถเข้ามาติดตามสินค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และช่วยให้ทางกลุ่มสามารถบริหารจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า  ตรวจสอบสินค้า
คงเหลือได้ทันที.และใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม .ข้อมูลเกี่ยวกับผ้ามัดย้อมและอ่ืน .ๆ 
ที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1..เพ่ือพัฒนาช่องทางจ าหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง.จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  2..เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา: .www.okbatik.com.มีวัตถุประสงค์ .1. .เ พ่ือศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ .และ 
2..เพ่ือพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.3..เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการอกแบบเว็บไซต์.okbatik.com 
โดยพัฒนาจากความต้องการของกลุ่ม.OTOP.ต าบลกะลุวอเหนือ.อ าเภอเมือง.จังหวัดนราธิวาส.เพ่ือใช้ใน
การจัดท าเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง 
การใช้งานประกอบด้วย.2.กลุ่ม คือ.1. กลุ่ม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์.2. กลุ่มผู้จ าหน่ายผ้าบาติก.ผลการประเมิน
จากผู้ใช้.จ านวน.45.คน.พบว่า.ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านการใช้งานต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 กนกพัชร กอประเสริฐ และ พงศ์สฏา เฉลิมกลิ่น (2561) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม.มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม .โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้วิจัย
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การประชุมกลุ่มย่อย.จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งออกเป็น 
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3 กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย จ านวน 30 คน 2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจผักปลอดภัย ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ จ านวน.10.คน และ 3) ผู้บริโภคออนไลน์.จ านวน.400.คน.ผลการศึกษา พบว่า 
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกน ามาใช้เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยใน
จังหวัดนครปฐม ส าหรับแนวทางการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัย
ในจังหวัดนครปฐมโดยใช้ทฤษฏีว่าด้วยการต่อยอดรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ (eMICA) ข้อ
ค้นพบจากงานวิจัย.คือ.การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญที่
ค้นพบใหม่ในกระบวนการสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผักปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพของ
ห่วงโซ่คุณค่าในการลดต้นทุน สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้ผลิต ตลอดจนน าเสนอสินค้าและบริการ
ตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  

สุณิสา ตรงจิตร์.(2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง.“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)”.จากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทั่วโลก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 
และเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศแบบพกพา หรือโทรศัพท์มือถือ.ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งยังเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์ .และมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน .ทั้งนี้ .ยังเข้ามา
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิตให้เปลี่ยนแปลงไป.และท าให้คนมีวิธีหรือการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เดิมอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านั้นที่ พัฒนาขึ้นเพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาของคนให้มีความสะดวก 
สบาย และใช้ชีวิตที่ง่ายดายมากขึ้น .จึงเป็นที่มาของการที่คนเลือกใช้และบริโภคสินค้าและบริการที่
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยภาคธุรกิจยังมีการปรับตัวโดยการพ่ึงพาเทคโนโลยี.และใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น 
เป็นช่องทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ.ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร.รวมไปถึงเป็นช่องทางในการจัดจ าหน่าย
สินค้าผ่านธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์ .อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม
ช่องทางหนึ่ง โดยการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อขายสินค้าและบริการ ที่มีแคตตาล็อค รูปภาพ ราคาที่แจกแจงได้
ชัดเจนน่าซื้อ สะดวกในการซื้อ สินค้าและการช าระเงิน ทั้งยังง่ายและสะดวกเสมือนการซื้อผ่านร้านค้า 
หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปอีกด้วย.นั่นคือ.รูปแบบการขายสินค้าผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
(e-Marketplace) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ภาคธุรกิจกลุ่มซื้อมาขายไป .หรือธุรกิจ.Modern.Trade.ต่าง.ๆ 
ปรับตัว.และเพ่ิมช่องทาง.การขายรูปแบบ.e-Marketplace.เพ่ือขายสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตอีก
ช่องทางหนึ่ง ภาคธุรกิจ ในปัจจุบันต่างปรับโมเดล.หรือ.Platform.ของธุรกิจให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ท าให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้ ตลาดออนไลน์เป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนการขายสินค้าให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและ
มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายสินค้า เพ่ือให้สามารถขายสินค้าและจัดการสินค้าได้ง่ายขึ้น 
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมน ามาใช้ในการขายสินค้า และยังคงเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การขายสินค้าแบบออนไลน์ง่ายขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   
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แนวคิดทฤษฎี 
1. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์.(E-Business).ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เป็นการด าเนินธุรกรรมหรือกระบวนการ

ธุรกิจ.(business process).ในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือท าให้กระบวนการทางธุรกิจ.มีประสิทธิภาพ.ตอบสนอง
ความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าให้ตรงใจ อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนขยายโอกาสทางการค้า
และการบริการ จากความหมายดังกล่าวท าให้ทราบว่าธุรกิจได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ซึ่งครอบคลุมถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บมาสนับสนุนการด าเนินงานของกระบวนการ
ธุรกิจหลักให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการสนับสนุนต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างธุรกิจด้วยกัน .ซึ่งก็คือ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจสู่ธุรกิจ.(Business-to Business).หรือ B2B 

2. ความปลอดภัยกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยนับเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุดและ
มีเทคโนโลยีความปลอดภัยคือ.Public.Key.ซึ่งมีองค์กรรับรองความถูกต้องเรียกว่า .CA.(Certification 
Authority).ระบบนี้ใช้หลักคณิตศาสตร์ค านวณรหัสคุมข้อความจากผู้ส่งและผู้รับโดยเฉพาะเจาะจงได้จึง
สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้รับผู้ส่ง.(Authentication).รักษาความปลอดภัยของข้อมูล.(Confidentiality) 
ความถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนของข้อมูล .(Integrity).และผู้ปฏิเสธความเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ได้.(Non-
repudiation).เรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์.(Electronic Signature).ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการมี
กฎหมายรองรับการท าธุรกรรมบนเครือข่าย ประเทศในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย
รับรองการใช้ล้ายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายรองรับการทา ธุรกิจดังกล่าว ส าหรับในประเทศไทยก็
เร่งจัดการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบับ โดยกฎหมาย 2 ฉบับแรกที่จะออกใช้ได้ก่อนคือ 
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ .(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2563) 

3. ประเภทกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การจัดแบ่งประเภทกิจกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ในลักษณะของการซื้อขายกันในตลาด ตามลักษณะว่าใครเป็น
ผู้ขายสินค้าให้ใคร.กรมสรรพากร.(www.rd.go.th,.2563).ดังนี้  
   1).เว็บไซต์แสดงรูป.และราคาสินค้า.Catalog.Website.หมายถึง.เว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการ
จัดท าขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่เป็นห้องแสดงสินค้า.รายการราคาสินค้า.ประชาสัมพันธ์รายการสินค้าโปรโมชั่น 
ณ ช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจเน้นไปทางโฆษณาสินค้าตัวใหม่.ๆ.แต่ไม่ได้มีการซื้อขาย.สินค้าออนไลน์แต่อย่างใด 
หากผู้ซื้อสินค้าสนใจจะซื้อสินค้าจะต้องโทรศัพท์เพ่ือสั่งสินค้า ส่วนการช าระราคาค่าสินค้า จะเกิดขึ้นทันที
ที่รับมอบสินค้าจากพนักงานส่งสินค้า ข้อสังเกต เว็บไซต์ประเภทนี้จะไม่มีระบบ ไม่มีตะกร้าในการซื้อขาย 
แต่จะมีเพียงรูปภาพ หรือรายการสินค้าพร้อมราคาเท่านั้น 
   2) เว็บไซต์เพ่ือการขายสินค้า.e-Shopping.หมายถึง.เว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้น
เพ่ือเป็นตัวแทนของกิจการ.ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อกิจการเป็นชื่อเว็บไซต์โดยไม่มีค าอ่ืนต่อท้าย.กิจการจะสร้าง
กิจกรรมบนเว็บไซต์แบบเต็มรูปแบบ.โดยจะมีกิจกรรมต่าง.ๆ.มีการเคลื่อนไหวปรับปรุง.เปลี่ยนแปลง
เว็บไซต์ให้ทันสมัยตลอดเวลา.มีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมาก.ในส่วนของการขายสินค้า.จะมีระบบการรับช าระ 
ค่าสินค้า.มีตะกร้าให้เลือกสินค้า.มีระบบการตรวจสอบการส่งของ.มีระบบต่าง.ๆ.อีกมากมาย.เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ลูกค้า 
   3) การขายสินค้าบนชุมชนเว็บบอร์ดโดยผู้ขายไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง.Community 
Web.หมายถึง.ชุมชนเว็บบอร์ดซึ่งเป็นที่รวมตัวของคนท่ีมีความสนใจคล้าย.ๆ.กัน.โดยทางเว็บไซต์.ได้จัดท า
เว็บบอร์ดแล้วอนุญาตให้.สมาชิกน าสินค้าต่าง.ๆ.มาโพสต์ขายได้ด้วย.ซึ่งปัจจุบันจะมีเว็บไซต์แบบนี้อยู่เป็น
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จ านวนมาก.เช่น.เว็บส าหรับคนชอบมือถือ.กล้องถ่ายรูป.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์.เป็นต้น.ซึ่งการท าเว็บไซต์ให้
มีสินค้าตรงกับความต้องการ.ของกลุ่มเป้าหมาย.จะช่วยให้การขายสินค้าได้ง่าย.และรวดเร็วขึ้น 
   4) เว็บไซต์เพ่ือการประมูลขายสินค้า.e-Auction.(electronic.auction).หรือที่เรียกว่า 
online.auction,.e-bidding,.online.bidding.หรือ.การประมูลออนไลน์.คือ.การประมูลสินค้าและบริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต.ท าให้ผู้ซื้อและผู้ขายเห็นความเคลื่อนไหวของราคาขณะประมูลในแบบเรียลไทม์ .(real 
time) โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องของเวลา.และสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
   5).เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์.e-Market.Place.หรือ.Shopping.Mall.หมายถึง 
ห้างสรรพสินค้าออนไลน์.ท าหน้าที่เหมือนห้างสรรพสินค้าปกติโดยทั่วไป.คือ.แบ่งเนื้อที่ในเว็บไซต์ออกเป็น
ขนาดเล็ก.ๆ.อาจจะจัดเป็นหมวดหมู่.โซนต่าง.ๆ.เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่สนใจมาเช่าหน้าร้านเพ่ือประกอบ
ธุรกิจโดย.e-Market.Place.จะมีระบบจัดการเว็บไซต์ร้านค้าไว้บริการผู้ประกอบการ.เช่น.ระบบตะกร้า
สั่งซื้อสินค้า.ระบบรับช าระเงิน.ระบบการตรวจเช็คสต็อก.ระบบช่วยร้านค้าประชาสัมพันธ์สินค้า.ระบบ 
เว็บบอร์ด.เป็นต้น 

4. วงจรการพัฒนาระบบ.(System.Development.Life.Cycle:.SDLC).วงจรการพัฒนาระบบ
ของระบบสารสนเทศ.ได้มีการคิดค้นข้ึนมาโดยมีข้ันตอนที่แตกต่างไปจากวงจรการพัฒนาระบบงานส าหรับ
ระบบงานทั่วไป.ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องท าความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนว่าท าอะไรและท าอย่างไร
เพ่ือให้นักวิเคราะห์และทีมงานพัฒนาระบบท างานได้อย่างคล่องตัวมีล าดับขั้น .และเป้าหมายที่แน่นอน 
โดยขัน้ตอนในการพัฒนาระบบงาน.7.ขั้นตอน.ดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
 
   1).ก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ .(Problem.Definition).เป็นการศึกษา
ระบบงานในปัจจุบันว่ามีปัญหาอะไร.ท าให้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องของระบบในปัจจุบัน.ว่ามีความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบใหม่หรือไม่เป็นลักษณะของการก าหนดความต้องการระหว่างนักวิเคราะห์
ระบบกับผู้ใช้ระบบโดยข้อมูลอาจจะได้มาจากการสัมภาษณ์หรือรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจากนั้น
น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นข้อก าหนดเพ่ือน าข้อก าหนดเหล่านี้ไประบุความต้องการในระบบใหม่ตัวแปรที่
อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระบบเกิดปัญหา.และส่งผลกระทบต่อระบบ  
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   2).วิเคราะห์.(Analysis).เป็นการน าปัญหาของระบบงานในปัจจุบันมาท าการสร้างแบบจ าลอง
เชิงตรรกะ.โดยน าข้อสรุปของข้อก าหนดในการพัฒนาระบบที่ได้จากขั้นตอนแรกมาสร้างเป็นแบบจ าลอง
ลอจิคัล.(Logical.Model).ท าให้ทราบว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างในการพัฒนา 
   3).ออกแบบ.(Design).เป็นการจ าลองเชิงตรรกะมาท าการออกแบบเพ่ือให้เป็นรูปร่าง 
โดยจะน าการออกแบบในทางนามธรรมมาพัฒนาเป็นทางกายภาพ.สิ่งที่ท าออกแบบจะเริ่มจากอุปกรณ์
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่าง.ๆ.ที่เก่ียวข้องซึ่งจะท าการออกแบบรายงาน  

  4).พัฒนา.(Development).ในขั้นตอนนี้จะท าการพัฒนารวมถึงการเขียนโปรแกรม 
โดยโปรแกรมที่ใช้จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่นั้นคือต้องมีความทันสมัย  
รวมถึงหน่วยงานนั้น.ต้องสามารถใช้งานเทคโนโลยีนั้นได้  

  5).ทดสอบ.(Testing).เป็นการน าระบบที่พัฒนาขึ้นมาท าการทดสอบว่าระบบใช้งานได้
หรือไม่มีปัญหา.อะไรที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม.โดยจะทดสอบกับชุดข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างานของ
ระบบที่พัฒนา.โดยท าการตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียนและตรวจสอบว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่  
   6).ติดตั้ง.(Implementation).น าระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วมาท าการติดตั้ง.เมื่อมั่นใจ
ว่าระบบมีความพร้อมในการใช้งาน  
   7).บ ารุงรักษา.(Maintenance).เมื่อติดตั้งระบบเรียบร้อยก็ท าการบ ารุงรักษาต่อไปโปรแกรม
ที่ใช้อาจเกิดปัญหาขึ้น.ซึ่งผู้พัฒนาระบบจะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องหรือผู้ใช้ระบบต้องการความสามารถ
เพ่ิมเติมในระบบก็อาจจะต้องปรับแก้โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.(ศศิธร.อิสโร,.2558)  

5. ซอฟต์แวร์ส าหรับพัฒนาระบบ 
   1).เวิร์ดเพรสส์.(Word.Press).เป็นโปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์.เขียนด้วยภาษาพีเอชพีและ
ใช้ฐานข้อมูล.MySQL.ปัจจุบันเวิร์ดเพรสส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากบล็อกเกอร์ทั่วโลก.เนื่องจาก 
เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน.อีกทั้งยังมีผู้ที่สร้าง.โปรแกรมเสริม.(Plugin).รูปแบบการแสดงผล.
(Theme).รวมทั้งระบบอ่ืน.ๆ.ที่สามารถใช้งานร่วมกับเวิร์ดเพรสส์ได้เป็นจ านวนมาก.จึงท้าให้เวิร์ดเพรสส์ 
ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง.โปรแกรมเสริม.(Plugins) ที่ช่วยเพ่ิมความสามารถให้กับเวิร์ดเพรสส์.ในแบบที่เรา
ต้องการ.หรือแม้แต่ดัดแปลงการส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน.เช่น.การใช้ปลั๊กอิน.Woo.Commerce 
เพ่ือสร้างร้านค้าขายสินค้าออนไลน์.เป็นต้น.(รัฐานันท์ พันทวีศัดดิ์, 2558) 
   2).ฐานข้อมูล.MySQL.เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์.โดยใช้ภาษา.SQL.จัดเป็น 
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.(Open.Source).ความสามารถของโปรแกรมฐานข้อมูล .MySQL.เป็นระบบ 
การจัดการบัญชีผู้ใช้.ระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูล.ระบบการส ารองข้อมูล.ระบบคืนสภาพข้อมูล.ระบบโอน 
ข้อมูลไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลอ่ืน.ๆ.และจัดเก็บข้อมูลได้หลายชนิด.เช่น.รูปภาพ.ข้อความ.ตัวเลข.และ
อ่ืน.ๆ.อีกมากมาย.ด้วยความสามารถเหล่านี้จึงท้าให้มีผู้ใช้งานโปรแกรมเพ่ิมมากข้ึน 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช.โดยมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
  1..ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาขอบเขตงานและเก็บรวบความความต้องการของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้าน
คีรีวง.ในการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบออนไลน์ 
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  2..น าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่มาวิเคราะห์ .ออกแบบเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสี
ธรรมชาติบ้านคีรีวง  
  3..พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรสส์ในการสร้างเว็บไซต์และใช้โปรแกรม .MySQL 
ส าหรับจัดการฐานข้อมูล 
  4..น าเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง.จังหวัดนครศรีธรรมราช.ที่ท าการ
พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว.ไปให้กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.30.คน.ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน 
ท าการรับชมเว็บไซต์และทดลองสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบและร่วมกันตอบแบบสอบถามเพ่ือความพึงพอใจที่
มีต่อระบบในภาพรวม 
 
ผลการวิจัย 

จากการพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง .จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใช้รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น.ซึ่งช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการระบบขายสินค้าให้สามารถใช้งานได้
สะดวก รวดเร็ว โดยระบบแบ่งการท างานออกเป็น.2.ส่วน.คือ.ผู้ดูแลระบบ.และลูกค้า.ดังนี้ 

1. ส่วนของลูกค้.ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง .ผ่านทาง
เว็บไซต์.https://kireenaturalgroup.com.ส่วนของหน้าหลักจะแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 
กระบวนการท าสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ หมวดหมู่สินค้า ประวัติความเป็นมาของกลุ่มพอสังเขป 
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ภาพประกอบที่ 2 หน้าหลักของเว็บไซต์ 
 

2. หมวดหมู่หรือประเภทของสินค้า.ระบบได้ท าการแยกประเภทไว้เพ่ือให้ง่ายต่อการเลือกชม
สินค้าของลูกค้า.ซึ่งแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าออกเป็น.3.หมวด.คือ.เสื้อ.หมวก.และชุดเดรส.ในส่วนของเสื้อ
นั้น.จะมีรายการสินค้าย่อย.ๆ.เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกใหม่.ๆ.ให้กับลูกค้า 

 

 
 
ภาพประกอบที่ 3  หมวดหมู่และประเภทของสินค้า 
 

3. สินค้า.หากลูกค้าสนใจซื้อสินค้าสามารถหยิบสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ .แต่ละประเภทใส่ตะกร้า
และระบุจ านวนชิ้นได้ตามความต้องการ.ระบบตะกร้าสินค้าจะท าการสรุปรายการสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมด 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า.ดังภาพประกอบที่.4.และ.5 



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติครั้งที่11 
The 11thHatyai National and International Conference 

962 

 

 
 
ภาพประกอบที่ 4  หยิบสินค้าใส่ตะกร้าสินค้า 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 5 รายการสั่งซื้อสินค้า 
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4. หลังจากยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว.ลูกค้าสามารถช าระเงินผ่านช่องทางต่าง.ๆ 
ตามท่ีกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง.ก าหนดไว้.จากนั้นให้ลูกค้าแจ้งยืนยันการช าระเงินผ่านเว็บไซต์ด้วย
การแนบหลักฐานการโอน.พร้อมระบุรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า.วันและเวลาที่โอน  

 

 
 
ภาพประกอบที่ 6 แจ้งช าระเงิน 
 

5. ส่วนของผู้ดูแลระบบ.ผู้ดูแลระบบ.หรือประธานกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงสามารถ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลสินค้า.จัดการข้อมูลค าสั่งซื้อเพ่ือตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
สินค้าของลูกค้า.และปรับเปลี่ยนสถานะหลังจากลูกค้าช าระเงินเรียบร้อย 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 7  ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลค าสั่งซื้อของลูกค้า 
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6. เมื่อลูกค้าช าระเงินด้วยช่องทางที่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงระบุไว้ในเว็บไซต์แล้วนั้น 
ลูกค้าสามารถแจ้งช าระเงินพร้อมแนบหลักฐานการโอนผ่านระบบได้ .จากนั้นผู้ดูแลระบบจะเข้าไป
ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินสินค้าและท าการปรับเปลี่ยนสถานะของลูกค้าต่อไป 

 

 
 
ภาพประกอบที ่8 ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลแจ้งช าระเงิน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 การพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง.จังหวัดนครศรีธรรมราช.เพ่ือใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงในรูปแบบออนไลน์.ซึ่งแบ่งการ
ท างานออกเป็น.2.ส่วน.คือ.1) ส่วนของลูกค้า.สามารถเลือกชมสินค้า.เลือกซื้อสินค้าและแจ้งช าระเงินผ่าน
ระบบออนไลน์ได้.2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ.สามารถเข้าสู่ระบบและบริหารจัดการข้อมูลสินค้า .ข้อมูล
รายการสั่งซื้อ.ข้อมูลการช าระเงินได้ ผู้วิจัยได้จัดท าเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
พร้อมกับแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมท่ีมีการซื้อขายผ่านหน้าร้าน ได้ท าการรับชมและทดลองสั่งซื้อ
สินค้าผ่านระบบและประเมินความพึงพอใจผ่านแบบสอบถาม.จ านวน.30.คน.ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ( ̅.=.4.32, S.D..=.0.46)  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. จากการศึกษาผลวิจัยควรเพ่ิมส่วนของแชทบอท.(Chatbot).เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการบริการข้อมูลสินค้าและตอบค าถามลูกค้าได้ทันที  

2. พัฒนาเว็บไซต์เพ่ิมเติมให้มีข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายสู่ลูกค้า
ชาวต่างชาติ 
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