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บทคัดยอ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับขยายชองทางการตลาด

ออนไลนสนิคาหตัถกรรมชมุชน ตาํบลมะขนุหวาน อาํเภอสนัปาตอง จงัหวดัเชียงใหม โดยใชกระบวนการวจิยั

และพัฒนาแบบผสมผสาน ดานงานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบ

กึ่งมีโครงสราง เลือกประชากรในการสัมภาษณแบบเจาะจง ประกอบดวยเจาของกิจการท่ีจําหนายสินคา

หัตถกรรมชุมชน ตําบลมะขุนหวาน จํานวน 2 ราย ประเด็นสัมภาษณไดแก การจัดจําหนายสินคารูปแบบเดิม 

ประสบการณในการจัดสงสินคา ความเปนไปไดของการจัดจําหนายสินคาออนไลน และความตองการ         

ระบบออนไลน หลังจากน้ันนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมโอเพนซอรส                      

จูมลาลายไทย และประเมินผลการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบสอบถามกับผูเชี่ยวชาญ 

เจาของกิจการ และผูใชงานทั่วไป จํานวน 20 คน

  ผลการสัมภาษณพบวา  การจัดจําหนายสินคาแบบเดิมคือ เขามาส่ังซื้อจากรานคาภายในชุนชน   

หรือในกรณีที่เคยติดตอกันใชวิธีสั่งซื้อทางโทรศัพท  เจาของกิจการทําการจัดสงสินคาผานทางไปรษณีย           

ในสวนของการจัดทํารานคาออนไลนมีความเปนไปไดเนื่องจากเจาของกิจการและบุตรหลานสามารถใช

เทคโนโลยอีนิเทอรเนต็ในการสือ่สารได ความตองการในดานการพฒันาระบบประกอบดวย การนาํเสนอสนิคา 

วิธีการส่ังซ้ือ วิธีการจัดสงสินคาที่ชัดเจน ดานการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย เว็บไซต

หลักในการแนะนํารานคาและเว็บไซตจําหนายสินคาที่พัฒนาจากซอฟตแวร CMS (Content Management 
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System) โดยใชภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การนํา   

เสนอสินคา  การขายสินคาผานทางรานคาออนไลน สวนของผูดูแลระบบ ประกอบดวยระบบการจัดการ       

รานคาและสินคา  การประเมินผลการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปผลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต   

โดยใชเกณฑของการแปลความหมายแบบการใชขอบเขตท่ีแทจริง จากผูใชงาน 3  กลุมไดแก ผูเช่ียวชาญ 

เจาของกิจการ และผูใชงานท่ัวไป พบวา ผลการประเมินดานเน้ือหาของเว็บไซตเทากับ 4.40 จัดอยูใน            

ระดบัด ีผลการประเมินดานการออกแบบเว็บไซต เทากบั 4.26  จดัอยูในระดบัดี ผลการประเมินดานกระบวนการ

ทํางานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทากับ 4.40  จัดอยูในระดับดี

คําสําคัญ
  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   สินคาหัตถกรรมชุมชน

Abstract
  The objective of this research is  development  e-commerce system for expanding online 
market channel for handicrafts product of Makhunwhan Sub-District, Sanpatong District, Chiang Mai  
Province. The research and development process using mixed methods. The qualitative  research 
data was collected using in-depth interviews, semi-structured format. To choose  population is 
purposive type interviews include two owner of handicrafts  shop in the Makhunwhan district. Issues  
interviews are sales style of traditional products , experienced delivery, the possibility  of distribution 
online and needs online. Then the data acquired with application development, electronic commerce 
using open source Joomla Laithai and evaluate the use of electronic   commerce by questionnaire 
with stakeholders 20 people.
  The result of interviews found that in the past, customer was to purchase from a store 
within the community or order by phone whenever been dealing. The owners will delivery by Thai 

post office. The online store development is possibility because the owners and their children can 
use the Internet to communicate. System requirements include presented products, how to buy, 
how to deliver clear. The electronic commerce system development consists of website to                            
recommended shops and product sales website  developed by CMS software, using PHP and 
database MySQL. E-commerce websites include product presentation, online store. The administrator 
part contains stores management system and products. The result of evaluated the use                       
electronic commerce system using the arithmetic mean using the Exact Limits criteria to interpret. 
Results of the evaluation by three groups of users are experts, owner and user found evaluation of  
the content  is 4.40 is a good level, evaluation of site design 4.26 is a good level and   evaluation 
of  process of the electronic commerce is 4.40 is a good level.
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บทนํา
  ปจจุบันเปนยุคที่มีการแขงขันสูงในดานธุรกิจ และเปนยุคที่มีการติดตอส่ือสารแบบไรพรมแดน         

การตลาดออนไลนจึงเปนทางเลือกใหมที่ใชชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจ เนื่องจากการตลาด

ออนไลน สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดแบบเฉพาะเจาะจง        

และสามารถเขาถึงลูกคาไดทั่วโลก ที่สําคัญราคาคาโฆษณาต่ําเมื่อเทียบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ         

แบบอ่ืน สามารถชวยใหผูขายประหยัดคาใชจาย และสามารถใหบริการลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช    

เครอืขายอินเทอรเนต็หรอืทีเ่รยีกวาตลาดออนไลนมาชวยเพิม่ชองทางการจดัจําหนายสนิคา หรอืบริการใหเปน

ที่รูจักอยางกวางขวางและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  ชองทางการจัดจําหนายสินคาเปนอีกหน่ึงองคประกอบท่ีสําคัญของสวนประสมทางการตลาด     

สําหรับในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการชองทางจําหนายสินคาจะแตกตางจากชองการ                        

จดัจําหนายปกต ิเนือ่งจากเทคโนโลยบีนเวบ็ชวยใหผูผลติสามารถตดิตอซือ้-ขายสนิคาไดโดยตรงโดยไมตองผาน

พอคาคนกลาง นับเปนวิธีที่สะดวกและชวยลดตนทุนคานายหนา ตลอดจนองคกรสามารถรับรูความตองการ

ของลูกคาไดดีขึ้น (ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ, 2552,123) ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียนซึ่ง        

นักวิเคราะหหลายคนเชื่อจะกอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ ฉะนั้นพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     

อาจเปนอีกทางออกหนึ่งที่ชวยรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได (ปริศนา เพชระบูรณิน, 2556,   

43-44) โดยทีแ่รงผลกัดันใหมกีารพฒันาการพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส เกดิจากความตองการประสบความสาํเรจ็

ของธรุกจิ ซึง่ความสําเร็จของธรุกจิไมไดขึน้อยูกบัการดาํเนนิงานภายในองคกรอยางเดียว แตยงัข้ึนอยูกบัปจจัย

อื่น เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม คูแขง และเทคโนโลยีเปนตน ซึ่งจําแนกแรงผลักดันใหมีการพัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ออกเปน 2 ประการ คือ การปฏิวัติสูยุคดิจิตอล และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (ทวีศักดิ์              

กาญจนสุวรรณ,2552,7-9) 

  การพฒันาพฒันาพาณชิยอเิลก็ทรอนิกสใหประสบผลสาํเรจ็จําเปนตองมีการทาํการตลาดผานเครือ่งมือ

คนหาบนอินเทอรเน็ต (Search Engine Marketing) หรือ "SEM"  ซึ่งเปนการผสมคํากันระหวางคําวา        

"Search Engine" หมายถึงเคร่ืองมือคนหาบนอินเทอรเน็ต และคําวา "Marketing" หรือ การตลาด ดังนั้น        

คาํวา "SEM" หรือ "Search Engine Marketing" จงึหมายถงึ "การทําการตลาดผานเคร่ืองมอืคนหาบนอนิเทอรเน็ต" 

การทําการตลาดผานเครื่องมือคนหาบนอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยในสวนของ Paid Search หรือ Search 

Advertising ซึ่งเปนสวนของโฆษณาที่มีคาใชจายเปนรายคลิกในรูปแบบของ PPC (Pay Per Click) และ      

ในสวนของ Organic Search หรือ Natural Search ซึ่งเปนสวนผลการคนหาจากระบบของ Search Engine 

โดยเรียกการทําการตลาดในสวนนี้วา SEO (Search Engine Optimization) การทําการตลาดผานเครื่องมือ

คนหาบนอินเทอรเน็ตเปนการทําการตลาดออนไลนบน Search Result Page โดยการทําโปรโมช่ันกับ             
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กลุมลูกคาเปาหมายซึ่งเปนผูใชงาน Search Engine เพื่อใหรูจักเว็บไซตสินคาหรือบริการและนํามาซึ่ง            

ยอดผูใชเว็บไซตและเพิ่มโอกาสในการขายสินคาและบริการใหมากย่ิงขึ้น เนื่องจากในปจจุบันมีเว็บไซต          

อยูมากมาย การทําการตลาดผานเคร่ืองมือคนหาบนอินเทอรเนต็จงึมบีทบาทสําคญัทีจ่ะชวยใหเวบ็ไซตแขงขนั

กบัคูแขงได   อกีทัง้การทําการตลาดผานเคร่ืองมอืคนหาบนอินเทอรเนต็ ยงัเปนการทําการตลาดท่ีมปีระสทิธิภาพ

และตรงเปาหมาย เพราะในการคนหาขอมูลในแตละคร้ังของผูใช Search Engine จําเปนตองใชคําสําคัญ 

(Keyword) เปนตัวกําหนดขอบเขต เมื่อปอน Keyword ลงในชองคนหา Search Engine จะประมวลผล       

และแสดงออกมาเปนรายการของเว็บไซตที่มีเนื้อหาตรงกับ Keyword นั้นๆ ไวในหนาแสดงผลการคนหา 

(Search Result Page) หากเว็บไซตอยูในอันดับที่ดีมากเทาไหร ก็จะเพ่ิมโอกาสใหมีคนเปดเขาไปดูมากขึ้น

เทานั้น และนํามาซึ่งยอดผูใชบริการหรือยอดขายที่เพ่ิมมากขึ้น การทํา "SEO" หรือ "Search Engine                 

Optimization" คือ วิธีการปรับแตงเว็บไซตซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเน้ือหาและการเพ่ิมลิงคที่มีคุณภาพมายัง

เวบ็ไซต เพือ่ใหเวบ็ไซตตดิอยูในอันดับตนๆ บน Search Result Page หรอืหนาแสดงผลการคนหาของ Search 

Engine อาทิ Google, Yahoo!, Bing เปนตน การใหคะแนนน้ันก็ขึ้นอยูกับกฎเกณฑที่แตละ Search Engine 

ไดกําหนดขึ้น จึงเรียกวิธีที่การปรับแตงเว็บไซตใหติดอยูในอันดับตนๆ บนหนาผลการคนหานี้วา "SEO"           

หรือ "Search Engine Optimization" ระบบการจัดอันดับการแสดงผลใน Search Result Page มีชื่อเรียกวา

อัลกอริทึม (Algorithm) แตละ Search Engine จะมีระบบ Algorithm ที่แตกตางกันและจะมีการปรับปรุง     

ใหทนัสมยัอยูเสมอๆ จงึจาํเปนตองสรางเวบ็ไซตใหมคีณุภาพตาม Algorithm เพือ่ใหเวบ็ไซตสามารถทาํอนัดบั

ไดดีมากที่สุด

 

      ภาพที่ 1: แสดงมุมมองมาตรฐานของการวัด SEO

      ที่มา:  อาอุนไทยแลบบอราทอรี่ส, ม.ป.ป.
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สามารถสรปุ Algorithm  ทีใ่ชในการจดัอันดบัเวบ็ไซตไดเปน 2 ปจจัย คอื 1) ปจจัยภายใน  (On-page / Micro) 

เชน โครงสรางของเว็บไซต ความเร็วในการโหลดหนาเว็บไซต จํานวนหนาภายในเว็บไซต คุณภาพและ     

ปริมาณของเน้ือหา การเลือกใช Keyword และการวางประโยคในสวนตางๆ   2) ปจจัยภายนอก                         

(Off-Page / Macro) เชน ปริมาณลิงคจากเว็บไซตอื่น (Backlinks) รวมทั้งเน้ือหาและคุณภาพของลิงค           

จากเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตที่พัฒนาขึ้น โดยสวนมากแลว วิธีการสําหรับการทํา SEO ให           

ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด ประกอบดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 1) การปรับปรุงโครงสรางเว็บไซตใหเปนมิตร    

กบั Search Engine และผูใช เชน การเลอืกใชโครงสรางเมนูและ URL ที ่Search Engine สามารถอานไดงาย 

การทําหนาเว็บไซตใหโหลดไดรวดเร็ว เปนตน 2) การใส Keyword เปาหมายอยางพอเหมาะในสวนที่มี       

ความสําคัญตางๆ ภายในเว็บไซต เชน Title Tag, Meta Description, H1 tag, H2 tag, เนื้อหาสวนที่เปน 

Plain Text ควรหลีกเลี่ยงการใช Keyword ซํ้าๆ กันเปนจํานวนมากเพ่ือไมใหเปน Keyword Spam หรือ       

Keyword Stuffing 3)     การเพิ่มเติมเนื้อหาที่มีคุณภาพในหนาที่ทํา SEO และสรางหนาเว็บใหมๆ ขึ้นมา     

โดยเนื้อหาตองเขียนขึ้นเอง ไมคัดลอกมาจากที่อื่น ใหขอมูลที่เจาะลึกและมีประโยชนเพื่อใหเปนเนื้อหาที่มี

คณุภาพมากทีส่ดุในสายตาของ Search Engine 4) การปรบัปรุงเวบ็ไซตใหทนัสมยัอยางสมํา่เสมอ อาจทาํได

โดยการเพิ่มบทความ ขาวสาร โปรโมชั่น หรือผลงาน เปนตน 5) การเพิ่ม Backlinks จากเว็บไซตอื่นที่มี        

ความนาเช่ือถือและมีเนื้อหาหรือบริบทเกี่ยวของกับเว็บไซตหรือ Keyword ของเว็บไซตอยางคอยเปนคอยไป 

ควรทยอยเพิ่มไปเรื่อยๆ เพื่อใหดูเปนธรรมชาต ิปองกนัการโดนปฏเิสธจาก Search Engine โดยเฉพาะจาก 

Google (อาอุนไทยแลบบอราทอร่ีส, ม.ป.ป.)

  ในชุมชนหลายแหง มีสินคาที่เปนงานหัตถกรรมพื้นบานของชุมชนที่มีคุณภาพและมีคุณคาเปน

เอกลักษณของชุมชน เปนแหลงรายไดสําหรับชุมชน เนื่องจากใชแรงงานและองคความรูที่เกิดจากในชุมชน 

ในดานการจัดจําหนาย ชุมชนสวนใหญยังขาดชองทางการตลาดโดยเฉพาะชองทางการตลาดออนไลน             

ซึง่ยงัไมเปนทีรู่จกัในชุมชนพ้ืนบาน ทาํใหสนิคาหตักรรมพ้ืนบานของชุมชนยังไมเปนทีรู่จกักนัอยางกวางขวาง 

สงผลใหการหารายไดจากผลิตภัณฑชุมชนไมสามารถหารายไดที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนยังไมสามารถเจริญ

เติบโตอยางมีคุณภาพ 

  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจทําโครงการวิจัยการขยายชองทางการตลาดออนไลนสินคาหัตถกรรมชุมชน 

ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้นโดยมีกรอบของ

การวิจัยที่ครอบคลุมการจัดทําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหแกชุมชน รวมถึงการสรางความย่ังยืนใหแก

ชมุชนดวยการจดัการอบรมวธิกีารใชและการพฒันาตอยอดใหแกชมุชนเพ่ือใหชมุชนสามารถพฒันาตอยอด

ในอนาคตไดหลังจากจบโครงการวิจัย 

วัตถุประสงค
  เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับขยายชองทางการตลาดออนไลนสินคาหัตถกรรม

ชุมชน ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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วิธีการวิจัย

  วิธีการวิจัยออกมี 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนของการศึกษาและรวบรวมขอมูล ประกอบดวยกระบวนการยอย ดังนี้

   1.1 การคนควาเชิงเอกสารท่ีเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   1.2 การศกึษาระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ประเดน็ในการศกึษาเพือ่สํารวจสนิคาหตัถกรรมชมุชน

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบกึ่งมีโครงสราง เลือกประชากรในการสัมภาษณ                  

แบบเจาะจง ประกอบดวยเจาของกิจการที่จําหนายสินคาหัตถกรรมชุมชน ตําบลมะขุนหวาน จํานวน 2 ราย 

โดยมี ประเด็นสัมภาษณ ไดแก การจัดจําหนายสินคารูปแบบเดิม ประสบการณในการจัดสงสินคา                 

ความเปนไปไดของการจัดจําหนายสินคาออนไลน และความตองการระบบออนไลน 

  2. ขั้นตอนท่ี  2 ขั้นพัฒนาระบบ โดยเร่ิมจากปฏิบัติการถอดบทเรียน โดยใหนักศึกษามีสวนรวม     

ในการวิเคราะหขอมูลสินคา การจัดแบงหมวดหมูสินคา การปรับแตงสินคาและการนําเขาขอมูลสินคาเขาสู

ระบบ ประกอบดวยกระบวนการยอยดังนี้

   2.1 เกบ็รวบรวมขอมลูทีไ่ดจากเครือ่งมอืทกุประเภททัง้กลองถายรปู  แบบสมัภาษณ  การสงัเกต 

แบบบันทกึพเิศษทีไ่ดวเิคราะหและสรุปเบือ้งตน และจากเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วของนาํมาจําแนกขอมลูออก

เปน หมวดหมูตามประเด็นที่ทําการศึกษา

   2.2 ออกแบบโครงสรางของเว็บไซต ทัง้ในสวนของเวบ็ไซตหลกั และเว็บไซตในการจดัจําหนายสนิคา

   2.3 จัดทําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามโครงสรางของเว็บไซต

   2.4 ทดสอบระบบพาณชิยอเิลก็ทรอนิกส โดยใหนกัศกึษามสีวนรวมในการทดสอบระบบการใชงาน

   2.5 จัดกิจกรรมฝกอบรมการบริหารจัดการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางความย่ังยืน

ในการขยายชองทางการตลาดโดยใชระบบพาณิชยอเิลก็ทรอนิกสใหแกชมุชนโดยนักศกึษามีสวนรวมในการ

เปนผูชวยวิทยากรในการจดัอบรม

  3. ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนของการทําการตลาดออนไลน ประกอบดวยกระบวนการยอยดังนี้

   3.1 วเิคราะห Keyword เว็บไซต ผาน Google Keyword Tool สาํหรับการทําการปรับแตง SEO 

โดยใชปจจัยภายใน (SEO On-Page) 

   3.2 สราง Site Map  ผานเว็บไซต http://www.xml-sitemaps.com/ เพื่อใหสะดวกตอการ         

เขาถึงของ Search Engine  

   3.3 สรางไฟล โรบอต (Robot) เพื่อให Search Engine มาเก็บขอมูลในหนาเว็บไซต 

   3.4 ลงทะเบียนเว็บไซต (Add URL) ไปยังเว็บไซต Search Engine  เพื่อใหเว็บไซตถกูเก็บไว

ในระบบ

  4. ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินผลการใชงานเว็บไซตจากผูใชงานผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ไดแก ผูเชี่ยวชาญ 

เจาของกิจการและผูใชงานทั่วไป จํานวน 20 คนโดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

โดยแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ 
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ผลการวิจัย
  1. ผลจากการสัมภาษณเจาของกิจการทีจ่าํหนายสินคาหัตถกรรมชุมชนตาํบลมะขนุหวาน 

ดังภาพท่ี 1

ตารางท่ี 1

สรุปผลการสัมภาษณเจาของกิจการ

    
1.    - 

  
- 

 
- 

   
-  

- 
 

  
 

2.    -  
-  

-  
-  

3.   
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4.   - 
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  2. ผลลัพธดานการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยหนาเว็บไซตหลัก       

และหนาเว็บไซตรานคา ดังภาพที่ 2

 

  ภาพท่ี 2:  แสดงหนาเว็บไซตหลักในการแนะนํารานคาออนไลน (www.productlanna.com)
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 ภาพที่ 3: หนาเว็บไซตรานคาออนไลนในการจําหนายสินคาผลิตภัณฑจากไม (โตกลายทอง)         

                    (www.productlanna.com/toklaitong)

 ภาพท่ี 4: แสดงหนาเว็บไซตรานคาออนไลนในการจําหนายสินคาผลิตภัณฑจากกระดาษสา

   (ศิริพรกระดาษสา)   (www.productlanna.com/siriporn)
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  3. ผลการการดําเนินงานในสวนของการตลาดออนไลนประกอบดวย ผลของการคนหา

จาก Keyword ที่ระบุไวในกระบวนการของการทํา SEO  ดังภาพที่ 5 – ภาพที่ 7

 

 

ภาพที่ 5 : แสดงผลการคนหาโดยใช  Keyword ศิริพรกระดาษสา

ภาพที่ 6 : แสดงผลการคนหาโดยใช Keyword ศิริพรกระดาษสา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 173

 
    ภาพที่ 7:  แสดงผลการเขาใชงานเว็บไซตจาก Google Analytic

  4. ผลการประเมนิโครงการวจิยัการขยายชองทางการตลาดออนไลนสนิคาหตัถกรรมชมุชน         

ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมโดยใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยแบง

ผลประเมินออกเปน 4 ดานไดผลดังนี้

   4.1 ผลการประเมินดานเนื้อหาของเว็บไซต พบวา  เนื้อหามีความชัดเจน ถูกตอง คิดเปน 4.20  

การจัดหมวดหมูของเน้ือหาสะดวกตอการคนหา คิดเปน 4.60 ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต 

คิดเปน 4.60  ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น คิดเปน 4.60 ความเหมาะสมชองชองทาง            

การติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ คิดเปน 4.00

   4.2 ผลการประเมินดานการออกแบบเว็บไซต พบวา การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอาน

และการใชงาน คิดเปน 4.60 หนาหลักของเว็บไซตมีความสวยงาม มีความทันสมัย นาสนใจ คิดเปน 4.00       

สีที่ใชในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม คิดเปน 4.20  สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม             

ตอการอาน คิดเปน 4.20  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอานไดงายคิดเปน 4.20 

ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆคิดเปน 4.20 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได      

คิดเปน 4.40

   4.3 ผลการประเมินดานกระบวนการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ชื่อสินคาและราคา    

มีความถูกตอง ชัดเจน คิดเปน 4.40  การจัดหมวดหมูของสินคาสะดวกตอการคนหา คิดเปน 4.40                   

ความสะดวกในการเรียกดูสนิคา คดิเปน 4.40 ขัน้ตอนการส่ังซ้ือมีความชัดเจน คดิเปน 4.20 ขัน้ตอนการชําระ

เงินมคีวามชัดเจน คิดเปน 4.00 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกมีความสะดวก คิดเปน 4.60 แคทตาล็อกสินคา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559174

มีถูกตอง คิดเปน 4.60 การสั่งซื้อสินคามีความถูกตอง คิดเปน 4.60 การตรวจสอบสถานะของสินคาที่จัดสง   

มีความสะดวก คิดเปน 4.40 ระบบสามารถลดข้ันตอนในการส่ังซื้อสินคา  คิดเปน 4.40 ระบบสามารถ        

อาํนวยความสะดวกในการส่ังซือ้สนิคา คดิเปน 4.60  ระบบมีความครบถวนตามกระบวนการของระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส คิดเปน 4.20

   4.4 ผลการประเมินดานการขยายชองทางการตลาด พบวา ระบบสามารถเพิ่มชองทางการ       

จัดจําหนายคิดเปน 4.60  ระบบสามารถขยายฐานลูกคา คิดเปน 4.00 ระบบสามารถประชาสัมพันธรานคา

ได คิดเปน 4.60 ระบบสามารถแจงขาวสารแกลูกคาได คิดเปน 4.20 ระบบสามารถสงเสริมการตลาดหรือ    

โปรโมช่ันแกลกูคาได คดิเปน 4.40 ระบบอํานวยความสะดวกใหกบัทัง้ธุรกจิและผูบริโภค คดิเปน 3.80  ระบบ

สามารถขยายชองทางการตลาดได คิดเปน 4.20

อภิปรายผลการวิจัย
  ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนรูปแบบทางการคาที่มีบทบาทสําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคต

เน่ืองจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วรวมถึงความจําเปนของ

สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมที่ไรขอบเขตจํากัดทั้งดานเวลาและสถานที่ ผูคนจึงจําเปนตองปรับตัว

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งนี้จากการสํารวจการเติบโตดานรานคา

ออนไลนของประเทศไทยพบวา ตลาดของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต         

ทีส่งูและเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งในลกัษณะกาวกระโดด จงึเปนโอกาสอนัดตีอการขยายตวัดานการซือ้ขายสนิคา

และบริการทางออนไลน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556, 4)

  จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานท้ัง 3 กลุมไดแก  ผูเชี่ยวชาญ เจาของกิจการ และ     

ผูใชงานทั่วไป อาศัยหลักการทางสถิติในการแปลผลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต กําหนดเกณฑของการแปล  

ความหมายแบบการใชขอบเขตท่ีแทจริงมีคาเทากับ 4.35 ซึ่งอยูในระดับดี ดังนั้นสามารถสรุปภาพรวม            

ของการขยายชองทางการตลาดออนไลนสินคาหัตถกรรมชุมชนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง            

จังหวัดเชียงใหมโดยใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถเปนตัวชวยในการขยายชองทางการตลาด          

ของชมุชนได สอดคลองกบังานวจิยัของอญัชล ี บญุออน (2553, 67) ทีก่ลาวไววาในการนาํระบบอเิล็กทรอนกิส 

ระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินธุรกิจ เปนการลดข้ันตอนในการดําเนินธุรกิจ       

อีกท้ังยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความถูกตองในการดําเนินงานทางธุรกิจ สงผลใหลูกคามีความสะดวก

ในการสั่งซื้อสินคาจากที่ไหนก็ไดและสามารถส่ังซื้อไดตลอดเวลา โดยไมตองเดินทางมาที่เคานเตอรหรือ      

ศูนยจําหนายของบริษัท เปนการเพิ่มชองทางในการขายและขยายตลาด
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สรุป
  การดาํเนนิธรุกจิสามารถนาํเอาระบบพาณชิยอเิล็กทรอนกิสมาชวยขยายชองทางการตลาดออนไลน

สินคาหัตถกรรมชุมชน ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวาในสวนของการจัดทํา        

รานคาออนไลนมีความเปนไปได เนื่องจากเจาของกิจการและบุตรหลานสามารถใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต   

ในการส่ือสารได เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การนําเสนอสินคา  การขายสินคาผานทาง     

รานคาออนไลน สวนของผูดูแลระบบ ประกอบดวย ระบบการจัดการรานคาและสินคา  การประเมินผลการ

ใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากผูใชงาน 3  กลุมไดแก ผูเชี่ยวชาญ เจาของกิจการ และผูใชงานท่ัวไป 

พบวา ผลการประเมินจัดอยูในระดับดี  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ คือ ชุมชนควรไดรับการสงเสริมใหมี   

การพัฒนาชองทางในการจัดจําหนายและการประชาสัมพันธออนไลนเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากเปนชองทางที่    

เปดโอกาสใหสามารถนําเสนอสินคาได โดยไมมีขอจํากัดในดานระยะทาง ระยะเวลาและไมจําเปนตองใช    

งบประมาณท่ีสูงจนเกินความสามารถได สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตอยอดงานวิจัย ควรเพ่ิม   

ความรู ใหแกผู ประกอบการในดานชองทางในการชําระเงินผานเว็บไซตของรานคาออนไลน ดวยเงิน

อิเล็กทรอนิกส (E-Money) และควรพัฒนาตอยอดเปนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือเพื่อสะดวกตอการ        

ใชงานไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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