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บทคัดย่อ  

การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิสาหกิจชุมชน .กลุ่มแม่บ้านทําขนมสตูล  
ตําบลอุใดเจริญ.อําเภอควนกาหลง.จังหวัดสตูล.มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์.จากความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.เพ่ือจัดทําเว็บไซต์จําหน่ายสินค้าออนไลน์  
มีระบบการใช้งานแบ่งเป็น.2.ส่วน.คือ.ระบบหน้าร้าน.และระบบหลังร้าน.ซึ่งการใช้งานระบบประกอบด้วย
ผู้ใช้.2.กลุ่ม.คือ.กลุ่มลูกค้า.และกลุ่มผู้จําหน่าย.ผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ.จํานวน.50.คน.พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก.มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.39.เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน.พบว่า.ด้านผลิตภัณฑ์.อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.48.ด้านราคา 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.44.ด้านช่องทางจัดจําหน่าย.อยู่ในระดับมาก.มีค่าเฉลี่ย.4.29.ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด.อยู่ในระดับมาก.มีค่าเฉลี่ย.4.34.และด้านการใช้งานเว็บไซต์.อยู่ในระดับมาก.มีค่าเฉลี่ย 
4.42.โดยทางกลุ่มได้นําระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์.เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่าย.ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น .และเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับกลุ่มอ่ืน.ๆ.ต่อไป 
ค าส าคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มแม่บ้านทําขนม 
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Abstract  
Development of E-Commerce Prototype for Community Enterprise of Dessert 

Housewives Group in Udai Charoen Sub-district, Khuan Kalong District,Satun Province has 
objectives to design and develop the electronic commerce prototype systems. The 
needs of the dessert housewivesgroupare to create a website for selling products via 
online. There are 2 parts of working system which are the Front-end systemand the 
Back-end system. There are 2 groups of users which are Customers and Suppliers. The 
results of the evaluation of 50 users on the system found that the users’ satisfaction on 
E-Commerce system was at the high level in overall, with the average of 4.39.When it 
was critiqued in each topic, it found that the product was at the high level with an 
average of 4.48. Price wasat the high level with an average of 4.44 in terms of distribution 
channels at the high level with an average of 4.29 in terms of marketing promotion was 
at the high level with an average of 4.34 and for website usage was at high level with 
average 4.42. The group has applied the E-Commerce system for being friendly usage on 
the product management, increasing more channels to sell the products, promoting the 
products to be more well-known and being a guideline to develop the E-Commerce 
system of other groups. 
Keywords: Electronic Commerce, Community Enterprise, Dessert Housewives group 
 
บทน า 

ด้วยขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง.ประกอบกับการ
ดําเนินงานทางธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว.ฉับไว.เพ่ือทันต่อการแข่งขัน.จึงทําให้มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจ หรือที่เรียกว่า “การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Commerce)” ซึ่งนับเป็นการค้าแบบใหม่ที่นอกจากจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน.ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังนํามาใช้เป็นกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันอีกด้วย สิ่งสําคัญของ
การทําธุรกิจทุกรูปแบบ.คือ.การทําการตลาด (Marketing) เพ่ือค้นหากลุ่มลูกค้าของบริษัท และศึกษา
พฤติกรรมหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มคนเหล่านั้น แล้วนํามาวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการตลาดต่อไป และเนื่องจากธุรกิจ E-Commerce เป็นการซื้อ-ขายผ่านระบบ
ออนไลน์ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าด้วยวิธีนี้ จึงแตกต่างจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่าน
ร้านค้าทั่วไป ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถวางแผนการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม.(ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) 
 กลุ่มแม่บ้านทําขนมสตูล.ตั้งอยู่เลขท่ี.318.หมู่ที่.2.ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
โดยมีคุณจารุ อุตตะงัน เป็นประธานกลุ่ม ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่าทําอย่างไรให้ชุมชน .มีรายได้ 
ทําให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้รวมกลุ่มกันทําขนมพ้ืนบ้านโบราณของจังหวัดสตูล  
ที่ผสมผสานระหว่างขนมที่ทันสมัยในปัจจุบัน.มีสีสันสวยงาม น่ารับประทาน.สามารถใช้เป็นองค์ประกอบ
ในพิธีมงคล.ได้แก่.ขนมกล้วยหินฉาบ.ขนมกลีบลําดวน ข้าวแต๋น ขนมเขาควาย ไข่กรอบ ขนมไข่เต่า ขนมบู



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติครั้งที่11 
The 11thHatyai National and International Conference 

701 

 

หงาปูดะ ขนมปะการัง ขนมผูกรักโรตีกรอบจิ๋ว .ขนมหัวเราะ.ขนมรังนก.และโรตีกาปาย.เป็นต้น 
ดังภาพประกอบที่ 1  

นอกจากนี้.จุดแข็งของขนมพ้ืนบ้านของทางกลุ่ม.มีความโดดเด่นในเรื่องของการไม่ใช้สารกันบูด 
และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นขนมโบราณที่ผสมผสานระหว่างขนมที่ทันสมัยในปัจจุบัน สามารถ
ดึงดูดความน่าสนใจจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก  แต่ปัจจุบันทางกลุ่มมีปัญหาด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้า และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  

คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง.การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้านทําขนมสตูล.ตําบลอุใดเจริญ.อําเภอควนกาหลง.จังหวัดสตูล.เพ่ือออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ .สําหรับวิสาหกิจชุมชน.กลุ่มแม่บ้านทําขนมสตูล .ตําบลอุใดเจริญ.อําเภอ 
ควนกาหลง จังหวัดสตูล และนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่าย 
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง  
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงตัวอย่างขนมพ้ืนบ้านจังหวัดสตูล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทําขนม
สตูล ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ.(2552) ได้ให้ความหมายของคําว่า “การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” 

(Electronic Commerce) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางสําหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ตัวบุคคล องค์กร หรือตัวบุคคลกับองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือช่วยสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมต่าง.ๆ.ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

พิมลพรรณ อุดมพันธ์ (2560) กล่าวว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการ
บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างบุคคลกับบุคคล 
องค์กรธุรกิจกับบุคคล และองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจซึ่งอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้
เกิดการค้าและเป็นกลยุทธ์สําคัญในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งโอกาสการดําเนินพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสําเร็จควรเป็นสินค้าแบบดิจิทัล .เช่น.เกม ไฟล์วิดีโอ หรือข้อมูลเพราะ 
มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ําเช่นเดียวกันถ้าการซื้อขายกับผู้ซื้อทุกขั้นตอนตั้งแต่การสั่งซื้อ การชําระเงิน การส่ง
สินค้า อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น ดังนั้นโอกาสจะสําเร็จจะมีมากขึ้นมากเช่นกัน เช่น 
ธุรกิจขายภาพสามารถดาวน์โหลดผ่านอีเมล์และชําระเงินผ่านบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ขายผลิตภาพ
ด้วยการถ่ายเพียงครั้งเดียวแต่สามารถขายได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง 

ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ประกอบการ (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2550) 
1) เป็นการสร้างและเพ่ิมช่องทางและจัดจําหน่ายมากข้ึน จากตลาดภายในพ้ืนที่ ออกสู่ตลาดโลก

ได้อย่างง่ายดาย 
2) เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 
3) ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารจัดการได้อย่างมาก 
4) สร้างโอกาสให้เกิดกับธุรกิจในรูปแบบใหม่ 
5) เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ 
รูปแบบโมเดลการท าธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.(E-Commerce)  
1) Pure E-Commerce คือการทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบดิจิตอลในทุกขั้นตอน  
2) Partial E-Commerce คือการทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในบางขั้นตอนยังอยู่ในรูปแบบ

กายภาพ (Physical) การขนส่งผ่านระบบขนส่งปกติทั่วไป การชําระเงิน โดยใช้วิธีโอนผ่านธนาคาร หรือ ATM 
3) Brick.and.Mortar.Organization.คือองค์กรที่มีกระบวนการซื้อขายสินค้าแบบทั่วไปของ

องค์กรธุรกิจ (Pure Physical) การซื้อสินค้าด้วยตนเองหรือสั่งซื้อผ่านพนักงาน (Sales) 
4) Click.and.Mortar.Organization.คือองค์กรที่มีกระบวนการซื้อขายสินค้าแบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในบางขั้นตอนหรือบางส่วนของกระบวนการทั้งหมด (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2550) 
รูปแบบของการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2550) ได้แบ่งรูปแบบของการทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
1) การค้าแบบบุคคล กับ บุคคล (C2C: Consumer to Consumer) การค้าและการทําธุรกรรม

ระหว่างบุคคลกับบุคคล ซึ่งการค้าขายนี้อาจทําผ่านเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เช่น การซื้อขาย
ในรูปแบบของการประกาศขาย หรือการประมูลสินค้า 
 2) การค้ารูปแบบธุรกิจกับบุคคล (B2C: Business to Consumer) การค้าและการทําธุรกรรม
ระหว่างร้านค้ากับผู้บริโภคท่ีเป็นบุคคลทั่วไป.ซึ่งเป็นการค้าแบบขายปลีก ที่มีการสั่งสินค้าจํานวนไม่มาก 
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 3) การค้ารูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B: Business.to.Business) ลักษณะหรือรูปแบบการค้าและ
ทําธุรกรรมระหว่างบริษัทและร้านค้าด้วยกัน ส่วนใหญ่จะมีการสั่งซื้อสินค้าและมีมูลค่าการค้าขายที่สูง 
 4) การค้ารูปแบบธุรกิจกับรัฐบาล (B2G: Business.to.Government) การค้าแบบนี้มักจะเกิดขึ้น
ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นเอกชนกับองค์กรของรัฐ โดยมากรัฐบาลจะเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องค่อนข้างมาก.เช่น.การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐบาลต่าง.ๆ 

การออกแบบเว็บเพจ  
 ดวงพร เกี๋ยงคํา (2550) กล่าวว่าวิธีที่สะดวกที่สุดในการออกแบบเว็บเพจ คือการใช้โปรแกรม
สร้างภาพกราฟิก เช่น Photoshop หรือ Fireworks วางเค้าโครงของหน้าและสร้างองค์ประกอบต่างๆ 
ขึ้นมาให้ครบสมบูรณ์ในไฟล์เดียวเลย ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ ชื่อเว็บไซต์ ปุ่มเมนู รูปไอคอน แถบสี
ภาพเคลื่อนไหว และอ่ืนๆ เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้มีเครื่องมือพร้อมสําหรับงานดังกล่าว อีกทั้งในขั้น
สุดท้ายยังสามารถบันทึกองค์ประกอบทั้งหมดแยกเป็นไฟล์กราฟิกย่อยๆ พร้อมกับไฟล์ HTML ซึ่งสามารถ
จะนําไปใช้เป็นต้นแบบในโปรแกรมสร้างเว็บได้ทันที 

ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ  
โดยทั่วไปหน้าเว็บเพจจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 

  1) ส่วนหัว (Page Header) อยู่ตอนบนสุดของหน้า เป็นบริเวณที่สําคัญที่สุดเนื่องจากผู้ชมจะ
มองเห็นก่อนบริเวณอ่ืน ส่วนใหญ่นิยมใช้วางโลโก้ ชื่อเว็บไซต์ป้ายโฆษณา ลิงค์สําหรับการติดต่อหรือลิงค์ที่
สําคัญ และระบบนําทาง 
  2) ส่วนของเนื้อหา (Page Body) อยู่ตอนกลางหน้า ใช้แสดงเนื้อหาภายในเว็บเพจนั้นซึ่งอาจจะ
ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพกราฟิก ตารางข้อมูล และอ่ืนๆ บางครั้งเมนูหลักหรือเมนูเฉพาะกลุ่มอาจมา
อยู่ในส่วนนี้ก็ได้ โดยมักจะวางไว้ด้านซ้ายมือสุดเนื่องจากผู้ใช้จะมองเห็นง่ายกว่า 
  3) ส่วนท้าย (Page Footer) อยู่ด้านล่างสุดของหน้า ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วางระบบนําทางภายใน
เว็บไซต์แบบที่เป็นลิงค์ข้อความง่ายๆ นอกจากนี้อาจจะมีชื่อของเจ้าของ ข้อความแสดงลิขสิทธิ์ และอีเมล์
แอดเดรสของผู้ดูแลเว็บไซต์  

เทคโนโลยีในการสร้างเว็บเพจ  
1).เครื่องมือในการสร้างเว็บLNW SHOP  
LNW.Shop.คือ.ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์สําเร็จรูป) ซึ่งเจ้าของร้านที่ต้องการเปิด

ร้านค้าเพียงสมัครสมาชิกและเข้าสู่ขั้นตอนเปิดร้านค้าฟรีก็สามารถมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เป็นของ
ตนเองได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

2).โดเมนเนม (Domain Name) 
โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจํา เนื่ องจากไอพีแอดเดรสนั้น

จดจําได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรับรู้หรือจดจําไอพีแอดเดรส
ใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
ตัวเลข และ(ยัติภังค์) คั่นด้วย (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือ
ตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A - Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน 
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 3) เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)  
เป็นบริการให้เช่าพื้นที่ในการนําเว็บไซต์มาฝากเพ่ือให้เว็บไซต์สามารถออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ 

โดยเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ คือ ผู้ใช้บริการไม่ต้องยุ่งยากกับระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพราะทางผู้ให้
บริการ Web Hosting จะเตรียมการทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อย แต่ต้องทําการ จดโดเมนก่อนจึงจะมาเช่า 
Web Hosting เพ่ือเก็บเว็บไซต ์

4) กระบวนการสร้างต้นแบบ (Prototyping Process) 
การสร้างต้นแบบเป็นวิธีที่ผู้ใช้สามารถอธิบายหรือบอกสิ่งที่ต้องการหรือไม่ต้องการ ชอบหรือ 

ไม่ชอบเก่ียวกับระบบที่กําลังจะใช้ต่อไปในอนาคต โดยมีขั้นตอนการสร้างต้นแบบ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุสารสนเทศขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ใช้ต้องการ ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้บอกความต้องการพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบ ผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบที่จะพิจารณาขอบข่ายของระบบที่ผู้ใช้
ต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาต้นแบบครั้งแรก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการจัดทําระบบที่จะนําไปใช้ ให้ตรง
ตามความต้องการพ้ืนฐานที่ผู้ใช้ ผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบในการสร้างระบบ โดยการเขียนโปรแกรม 
หรือใช้ซอฟต์แวร์บางอย่าง เพ่ือให้สามารถออกผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ระบุ ซึ่งอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งหมด เพ่ือจัดส่งให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้ ในขั้นตอนนี้ยังไม่คํานึงถึงในเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ต้นแบบ ขั้นตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีประสบการณ์การใช้ระบบ เพ่ือให้
เข้าใจสารสนเทศที่ต้องการ และให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ระบบสามารถทําได้ และอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ เป็นที่
คาดหวังว่าผู้ใช้ควรจะค้นพบปัญหาในข้อนี้ ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้และผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่าต้องการให้มี
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมในส่วนใดบ้าง 

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงต้นแบบ ผู้ออกแบบปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมระบบตามที่
ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งควรจะต้องทําการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว และส่งให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานดังภาพประกอบที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที ่2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบสร้างต้นแบบ (Prototyping Process) 
 

ระบุความต้องการ 

พัฒนาต้นแบบ 

ทดลองใช้ต้นแบบ 

ปรับปรุงต้นแบบ 

ต้นแบบ 

นําต้นแบบไปใช้จริง 

พึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ 
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ระบบต้นแบบมีประโยชน์ในการที่จะทดลองแนวคิดสําหรับระบบงานใหญ่ ผู้ใช้สามารถทดลอง
ใช้ได้อย่างรวดเร็ว การดําเนินงานทั้งหมดของต้นแบบมีสัมพันธ์และเกี่ยวข้องระหว่างผู้ ใช้และผู้ออกแบบ 
ซึ่งอาจจะมีหลายๆ คน ในหลายๆ ระบบงาน ดังนั้นจึงต้องมีเวลาในการที่จะติดต่อสื่อสารทําความเข้าใจ 
และตกลงร่วมกันเกี่ยวกับตัวป้อน ( Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) เพ่ือ
ประสิทธิภาพของงานที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2538) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาระบบการทําธุรกิจของสําหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทําขนมสตูล ตําบลอุใดเจริญ 
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  

2. ศึกษาเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาโปรแกรมสร้างเว็บเพจ ได้แก่ LNWShop 
4. วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและ

จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพ่ือออกแบบต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   4.1 การออกแบบขั้นตอนทํางานของระบบ ดังภาพประกอบที่ 3 แสดงขั้นตอนการ
ทํางานของระบบ (Use case diagram) 
   4.2 การออกแบบต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
     1) ระบบหน้าร้าน (Front-End) เป็นระบบที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า 
โดยส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้  

   (1) ดูข้อมูลรายละเอียดของสินค้าในเว็บไซต์   
   (2) สมัครสมาชิก 
   (3) สั่งซื้อสินค้า 
   (4) ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ 
   (5) แจ้งการชําระเงินกลับไปยังผู้จําหน่าย 

   2) ระบบหลังร้าน (Back-End) เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
ระบบ โดยส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

   (1) ดูข้อมูลรายละเอียดของสินค้าในเว็บไซต์   
   (2) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก 
   (3) จัดการข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
   (4) ตรวจสอบข้อมูลสถานะการสั่งซื้อของลูกค้า 
   (5) เรียกดูรายงานสรุปต่าง ๆ 

5. สร้างและทดลองใช้งานต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
6. ประเมินผลและสรุปผลการประเมินการใช้งานต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
7. สรุปผลการดําเนินงานวิจัยและจัดทํารายงาน 
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ภาพประกอบที ่3 แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ(Use case diagram) 
 
ผลการวิจัย 

จากการพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทําขนมสตูล 
ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดังภาพประกอบที่ 4 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ ซึ่งใน
ส่วนของหน้าหลัก จะแสดงเมนูหลัก เช่น สินค้าทั้งหมด วิธีการสั่งซื้อสินค้า แจ้งชําระเงิน บทความ 
เกี่ยวกับเรา และติดต่อเรา สําหรับในส่วนของระบบตะกร้าสินค้าและการชําระเงิน เมื่อลูกค้าเลือกสินค้า
แล้วทําการยืนยันการสั่งซื้อ ระบบก็จะให้ทําการกรอกข้อมูลสําหรับการจัดส่งสินค้า ดังภาพประกอบที่ 5 
แสดงหน้าตะกร้าสินค้าเพ่ือตรวจสอบสินค้าที่จะสั่งซื้อ 

ส่วนการจัดการข้อมูลระบบทั้งหมดจะอยู่ในระบบหลังร้านซึ่งทางผู้จําหน่าย(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
ดูแลระบบ) จะต้องทําการล็อคอินเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย การจัดการสินค้า การจัดการส่วนเสริม การ
จัดการลูกค้า การจัดการระบบ และงานขาย ดังภาพประกอบที่ 6 การจัดการข้อมูลหลังร้าน 
 

 
ภาพประกอบที่ 4 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์http://www.satundessert.com/ 
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ภาพประกอบที่ 4 (ต่อ) 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงหน้าตะกร้าสินค้าเพ่ือตรวจสอบสินค้าที่จะสั่งซื้อ 
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ภาพประกอบที่ 6 การจัดการข้อมูลหลังร้าน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทําขนมสตูล 
ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ติดตั้งเครื่องมือสร้างเว็บไซต์เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาระบบ โดยทําการทดสอบการใช้งานระบบกับกลุ่มผู้จําหน่าย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ดูแลระบบ) 
และได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการใช้งานจากผู้ที่ได้ทดลองใช้งานระบบ.จํานวน.50.คน.ได้แก่ 
กลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 40 คน และกลุ่มผู้จําหน่าย(คณะกรรมการกลุ่ม/
ผู้ดูแลระบบ) จํานวน 10 คน ในช่วงระหว่างวันที่ .1.ธันวาคม.2562.–.31.มกราคม.2563.โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านการใช้งานเว็บไซต์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ ใช้ งานเว็บไซต์ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ด้านราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้าน
ช่องทางจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย.4.29.ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก.มีค่าเฉลี่ย 
4.34.และด้านการใช้งานเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก.มีค่าเฉลี่ย.4.42.โดยทางกลุ่มได้นําระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่าย
ให้มียอดขายเพ่ิมข้ึน และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป  

ปัญหาและอุปสรรคของต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Prototype) ผู้จําหน่าย
(คณะกรรมการกลุ่ม) ยังขาดความเข้าใจในเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดความ
ลําบากและความสับสนบางตอนในการใช้งานเว็บเพจต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce 
Prototype) 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการออกแบบและพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 

ทําขนมสตูล ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลควรได้รับการพัฒนาต่อ เพ่ือเป็นเว็บไซต์
พาณิชย์ที่สมบูรณ์ โดยการนําระบบการจัดส่งสินค้า.และระบบการชําระเงินออนไลน์ในรูปแบบต่าง.ๆ 
เข้ามาเสริม และในอนาคตควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนของข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ  
จัดจําหน่ายสู่ลูกค้าชาวต่างชาติ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
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