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บทคัดย่อ
  การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม โดยมีเครื่องมือ
ที่ส�าคัญ ได้แก่ ผู้วิจัยและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การประชุมกลุ่มย่อย จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ แบ่งออก
เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย จ�านวน 30 คน 2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจผักปลอดภัย ได้แก่ ผู้
ประกอบการ นักวิชาการ จ�านวน 10 คน และ 3) ผู้บริโภคออนไลน์ จ�านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ถูกน�ามาใช้เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม ส�าหรับแนวทาง
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐมโดยใช้ทฤษฏีว่าด้วยการต่อย
อดรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ (eMICA) ข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีค้นพบใหม่ในกระบวนการสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผักปลอดภัย
ให้เกิดประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าในการลดต้นทุน สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้ผลิต ตลอดจนน�าเสนอสินค้าและ
บริการตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นผลจากการวิจัยสามารถน�าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับสร้างได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
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Abstract
  The development of electronic commerce system for vegetable safety value chain in Nakhon 
Pathom province. The objective is to improve efficiency of the electronic commerce system for vegetable 
safety value chain in Nakhon Pathom province. The tools include researcher, in-depth interviews, semi-
structured model and sub group meeting. The key informants were divided into 3 groups: 1) Vegetable 
Growers 30 persons 2.those who are involved in business, entrepreneurs, academics and vegetables were 
10 and 3) on-line consumers. The total number of 400 people. The study found that e-commerce systems 
are used to increase marketing channels for farmers to grow safety vegetables in Nakhon Pathom. Guidelines 
for the development of electronic commerce for vegetable safety value chain in Nakhon Pathom province. 
The theory is that by continuing to use the Internet in the form of commercial (eMICA). The findings from 
the research is the involvement of the stakeholders and consumer behavior is an important factor to new 
findings. In the process of building e-commerce systems for vegetables effectiveness of the value chain 
to reduce costs. Create intimacy with customers and suppliers As well as providing products and services 
to meet the needs of consumers properly. The results of the research can be applied in planning and 
development and raise farmers create sustainable.
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เนือ่งจากผกัเป็นสนิค้าท่ีเน่าเสยีง่ายอายสุัน้ เป็นต้น กจิกรรม
กลางน�้าของคนกลางท�าการจัดส่งสินค้าไปยังตลาดกลาง
สินค้าเกษตรมีคนกลางหลายขั้นตอนโดยตลาดกลางสินค้า
เกษตรมีกลุ่มคนกลางที่มีอ�านาจผูกขาดการก�าหนดราคา
และมาตรฐานสินค้าและกิจกรรมปลายน�้าที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผู้ค้าปลีกท�าหน้าที่ส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
คนสดุท้าย (Donald J. and David J. 1996 ; Huang, G.Q 
et.al. 2003) จากการทบทวนงานวิจัยก่อนหน้าพบว่าโซ่
อุปทานผักมีผู้ที่มีส่วนได้เสียจ�านวนมากและมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนของกระบวนการด�าเนินการธุรกิจสะท้อนถึงต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาในขนส่งและกระจายสินค้าที่มากท�าให้
การรักษาคุณภาพของสินค้าด้อยลง  ประเด็นส�าคัญที่ช่วย
ในการเพิม่ประสทิธภิาพโซ่อปุทานผกัโดยการน�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูล
สารสนเทศและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมโดยใช้
ระบบพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ (Li Xiuhui and Wang Qinan, 
(2007) การพฒันาธรุกจิโดยใช้ระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์
เป็นช่องทางการตลาดที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้เพราะเป็นเครื่องมือทาง 
การตลาดที่มีต้นทุนต�่า ลดเวลาและค่าใช้จ่าย เข้าถึงกลุ่ม  

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  ผักเป็นพืชท่ีมีความส�าคัญและสร้างรายให้กับ
เกษตรกรของประเทศไทย ในปี 2560 มูลค่า 8,971.77 
ล้านบาท (ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2560) โดยมี
พื้นที่ ในการเพาะปลูกหลักในจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่
ทั้งหมด 1.355 ล้านไร่ (ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 
2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อเป็นการยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและความปลอดภัย
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลรวมถึงแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต้องมีการเปลี่ยนจากเกษตร
แบบดัง้เดมิไปสูก่ารเกษตรสมยัใหม่ทีเ่น้นการบรหิารจดัการ
และเทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้องพัฒนาสู ่การเป ็นผู ้
ประกอบการ ส�าหรับโซ่อุปทานผักของประเทศไทยมีความ
ซบัซ้อนของปัญหาอยูใ่นหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในกิจกรรม
ต้นน�้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร เช่น ขาดการวางแผนการ
ผลิต การผลิตเป็นตามฤดูกาล การคาดการณ์รายได้จาก
การเพาะปลูกไม่แน่นอนซึ่งมีอิทธิพลจากสภาพดินฟ้า
อากาศ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ยุ่งยากซับซ้อน



Journal of the Association of Researchers   Vol.23 No.3 September - December 2018 113

ผูซ้ือ้ได้อย่างกว้างขวาง อกีทัง้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจบุนั
เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารและเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน
เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรที่ต ้องการพัฒนา
กระบวนการด�าเนินธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ให้ทันสมัยโดย
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม ส�าหรับงานวิจัยนี้เป็น 
การพฒันาระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัผกัปลอดภัย
ในจังหวัดนครปฐม เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์
ส�าหรับผักปลอดภัยให้กระจายสู่ผู ้บริโภคได้อย่างทั่วถึง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าใน 4 ด้าน คือ 1) ลด
ต้นทนุ 2) เพิม่คณุภาพการผลติและมาตรฐานสนิค้า 3) เพ่ิม
ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และ 4) การจัดการและส่ง
ผ่านข้อมูลความรู้สารสนเทศเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
ห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม

ขอบเขตการศึกษา
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย
ดังนี้
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหาในบทความนี้เป็นผลการ
วิจัยส ่วนหนึ่งของงานวิจัยการพัฒนาระบบพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัด
นครปฐม เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม ส�าหรับผลการวจิยัมุง่เน้นการพฒันาช่องทางการตลาด
ที่มีประสิทธิภาพให ้ กับเกษตรกรสู ่การพัฒนาเป ็นผู ้
ประกอบการสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป
  2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในครั้งนี้ คือ พื้นที่ในจังหวัด
นครปฐมเป ็นพื้นที่ที่ มีการปลูกผักปลอดภัยที่ส�าคัญ
ประกอบด้วย อ�าเภอเมืองนครปฐมและอ�าเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
  3. ขอบเขตด้านประชากร  ผู้วิจัยท�าการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู ้ ท่ีมีส ่วนได้เสียและผู ้ ท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงเก่ียวกับการพัฒนาระบบพาณิชย์ส�าหรับห่วงโซ่
คณุค่าผกัปลอดภัยในจงัหวัดนครปฐม และใช้แบบสอบถาม
กบัผูบ้ริโภค กลุม่ตัวอย่างทีท่�าการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ 
คอื 1) กลุม่ต้นน�า้ คอื เกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดภยั จ�านวน 

30 คน 2) กลุ่มกลางน�้า คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ   
ผักปลอดภัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก นักวิชาการ 
จ�านวน 10 คน และ 3) กลุ่มปลายน�้า คือ ผู้บริโภค
ออนไลน์ จ�านวน 400 คน
  4. ขอบเขตด้านเวลา ผูวิ้จยัด�าเนนิการวจิยัระหว่าง 
เดือน สิงหาคม 2560 - กันยายน 2561 

ทบทวนวรรณกรรม 
  จากการศึกษางานวิจัยในอดีตได้มีการนิยามความ
หมายของพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ หมายถงึ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร โปรแกรมประยกุต์เพือ่สนบัสนุน
ทางธุรกิจ การด�าเนินงานการจัดการและการตัดสินใจเป็น 
กระบวนการที่สามารถน�ามาใช ้ ในหลายขั้นตอนใน
กระบวนการทางธุรกิจ (Burgess et al, 2001) ซึ่งองค์กร
สามารถน�ามาใช้ได้เป็นขั้นตอนตามวัตถุประสงค์และความ
พร้อมขององค์กร (Chen and McQueen, 2008) การน�า
เว็บไซต์มาใช้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารท�าการตลาดออนไลน์ 
รับค�าสั่งซื้อออนไลน์และการท�าธุรกรรมออนไลน์ กิจกรรม
ทั้ งหมดเป ็นกระบวนการทางธุรกิจผ ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Teo and Pian, 2004) ส�าหรับในงานวิจัยนี้ได้
น�าแนวคิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มช่อง
ทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรประเภท ผักปลอดภัยโดย
การใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดของ 
Burgess et al. (2001) เนื่องจากเป็นแนวทางที่เกษตรกร
สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม จากการทบทวน
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าทฤษฎีรูปแบบการต่อยอดการใช้
อินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (The Theory of Extended 
Model of Internaet Commerce Adoption : eMICA) 
ของ Burgess et al. (2001) น�ามาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
ในเชิงพาณิชย์ขององค์กรธุรกิจ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การน�าเว็บไซต์มาใช้เพื่อการส่งเสริมสินค้าและ
บรกิารของธรุกจิ 2) การน�าเวบ็ไซต์มาใช้เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสาร
และการบริการ 3) การน�าเว็บไซต์มาใช้เพื่อการประมวล
ผลการท�าธุรกรรม การเพิ่มระดับการท�างานของเว็บไซต์
เป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกิจกรรม
ต่างๆในห่วงโซ่คุณค่าผ่านการจัดการสารสนเทศและการ
ท�างานทีห่ลากหลาย (Timmers, 1998) อกีทัง้การน�าระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้
เปรียบทางการแข่งขันท�าให้ลูกค้าได้รับคุณค่าในสินค้าหรือ
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บริการขององค์กรมากกว่าคู่แข่งขันเพื่อการอยู่รอดและ
เติบโตขององค์กรธุรกิจ (Laudon, 2009) ผู้ประกอบการ
และเกษตรกรในประเทศไทยสามารถน� าพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจใน 
4 ด้าน คือ 1) การประหยัดต้นทุน 2) การสร้างความแตก
ต่างให้กับผลิตภัณฑ์ 3) การสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าได้
มากขึ้น 
  จากการศึกษางานวิจัยในอดีตด ้ านพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าทฤษฎี DeLone & McLean Infor-
mation System Sucess Model เป็นทฤษฎีตัวแบบ
ความส�าเร็จของระบบสารสนเทศที่ศึกษาด้านความส�าเร็จ
ของระบบสารสนเทศมารวบรวมเป็นปัจจัยต่างๆ ประกอบ
ด้วย คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบการใช้งาน ผล 
กระทบต่อบุคคลและผลกระทบต่อองค์กรและทฤษฎี
คุณค่าตามความมุ่งหมายความเก่ียวข้องกับความส�าเร็จใน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้ขยายขอบเขตการศึกษา
โดยการน�าเอาทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและทฤษฎีการมี
ส่วนร่วมมาช่วยในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาด้านพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าของ Kotler (2009) กล่าวถึงการค้นหาลักษณะของ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ว่าสามารถค้นหาได้จากค�าถามที่
เกี่ยวกับ 6Ws และ 1H ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ใครอยู่ใน
ตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใคร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผู้บริโภค
ซื้อที่ไหน และผู้บริโภคซื้ออย่างไร และแนวคิดของ เสรี 
วงษ์มณฑา (2542, น 12) ได้อธิบายแนวโน้มพฤติกรรมผู้
บริโภค หมายถึง แนวโน้มในการตอบสนองหรือการกระท�า
ที่บุคคลได้รับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอกต่อความ

ต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ดังน้ัน การวางแผนการตลาดต้องอยู่บนรากฐานของการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต สอดคล้องกับงานวจัิยวจิยัก่อนหน้าได้ท�าการศกึษา
เกี่ยวกับการการค้าออนไลน์ว่าผู้บริโภคมีการตั้งราคาสินค้า
เอาไว้ก่อนการตัดสินใจซื้อ เมื่อผู้บริโภคยอมรับราคาสินค้า
จะส่งผลต่อการยอมรับคุณภาพของสินค้าหรือบริการว่า
สนิค้าหรอืบรกิารนัน้มคีณุภาพเหมาะสม ผูบ้รโิภคจะท�าการ
เปรียบเทียบคุณภาพของสินค้ากับจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายว่า
เหมาะสมแล้วหรือไม่ หากผูบ้รโิภคคดิว่าเหมาะสมจะท�าการ
ตกลงใจซื้อสินค้า ในส่วนของความส�าเร็จของเว็บไซต์วัดได้
จากการรักษาลูกค้าของตนเอาไว้โดยท�าให้ลูกค้ากลับมา
ซื้อสินค้าซ�้าในอนาคต จากงานวิจัยในอดีตระบุว่าเว็บไซต์ที่
มีคุณภาพจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเว็บไซต์ที่มีการ
ออกแบบที่ดี ท�าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้น ดังเช่น งาน
วิจัยในอดีตที่มีการวัดความส�าเร็จของเว็บไซต์จากการซื้อ
ของผู้บริโภค โดยมีปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล คุณภาพ
ของระบบ และคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ อีกทั้งใน
กระบวนการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้การน�า
เอาทฤษฎีการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาโดยให้ผู้มีที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยร่วมเสนอแนะ
ข้อมูลและความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงาน
วจิยัก่อนหน้าพบว่าการให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น ผูใ้ช้บรกิาร
และผู้ให้บริการร่วมพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชิง
พาณิชย์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ความพงึพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างด ี(Blanca Hernández, 
2010; Kuan, Bock and Vathanophas, 2008 ; Julian 
Terry and Craig Standing, 2004) ดังแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : ปรับปรุงจาก Kuan, Bock and Vathanophas (2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก Kuan, Bock and Vathanophas (2008) 

วธิีดาํเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเปนแนวทางหลักในการนําขอมูลเพ่ือใชตามวัตถุประสงคในการวิจัย สวนการวิจัยเชิงปริมาณเปนการศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคท่ีมีตอระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนการยืนยันวาสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูซ้ือไดอยางเหมาะสม ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่ผานมาวิเคราะห
และสังเคราะห เพื่อใหไดมาซ่ึงกรอบแนวคิดงานวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคงานวิจัย โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลเอกสาร วเิคราะหขอมูลเบื้องตนเปนการทบทวนแนวคิด สํารวจขอมูลจากเอกสาร
งานวิจัยท่ีผานมาและขอมูลจากเอกสารเว็บไซตที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ี
มีศักยภาพท่ีจะใชในการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลเดิมของเกษตรจังหวัดนครปฐมและลงพ้ืนที่เพ่ือ

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม 

คุณภาพและความครบของข้อมูล 

คุณภาพของระบบ 

คุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ 

การมีส่วนร่วม 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

1. การสัมภาษณเ์ชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย
เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในธุรกิจผักปลอดภัยได้แก่ ผู้ประกอบการ
นักวิชาการ  

2. นําผลการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย
มาพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผัก
ปลอดภัย 

3. ทดสอบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผัก
ปลอดภัยโดยเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยและ
สอบถามความพึงพอใจผู้บริโภคในการใช้ระบบ 

กระบวนการ 

เครือขา่ยความร่วมมือ 

เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม     
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจผักในจังหวัดนครปฐม 
นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

กระบวนการ 

1. ได้ทราบสถานการโซ่อุปทาน
ผักปลอดภัยแบบดั่งเดิมและ
แบบใหม่ 

2. ได้ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผัก
ปลอดภัยต้นแบบของกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

3. ได้ช่องทางการตลาดออนไลน์
รูปแบบใหม่สําหรับห่วงโซ่คุณคา่
ผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม 

วิธีด�าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมของการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นแนวทางหลักในการน�าข้อมูลเพ่ือใช้ตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการ
ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการยืนยันว่าสามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยได้ท�า 
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีผ่านมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดงาน
วิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเป็นการทบทวนแนวคิด ส�ารวจข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยท่ีผ่านมาและข้อมูลจากเอกสารเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
ศักยภาพที่จะใช้ในการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลเดิมของเกษตรจังหวัดนครปฐมและลงพ้ืนที่เพื่อ
ส�ารวจศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรในพื้นที่

ด�าเนินการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพเพื่อก�าหนดพื้นที่ที่
เป็นกรณีศึกษาเพื่อระบุประเด็นการศึกษาของพื้นที่คัด
เลือกรวมทั้งศึกษาข้อมูลเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาออกแบบระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม
  ขั้นตอนที่ 2 สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและก�าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
ข้อมูลโดยก�าหนดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และ
กลุ่มเกษตรปลอดภัยในจังหวัดนครปฐมที่มีศักยภาพตาม
ความเกี่ยวข้องและความรอบรู้ในเนื้อหาเฉพาะด้าน
  ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบเครื่องมือส�าหรับงานวิจัย 
เพือ่ให้ได้ความสมบรูณ์ครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์
ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนดเครื่องมือ วิธีการด�าเนินการ
และวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยจะใช้การสมัภาษณ์เชงิลึก  
การระดมความคิดเห็นและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผัก
ปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม
  ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมระดมสมอง จัดประชุมเชิง
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ปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู ้และประสบการณ์ในเรื่องการออกแบบระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อจัดท�ากระบวนการนวัตกรรมและค้นหาแนว
ความคิดสร้างสรรค์จากเกษตรกรเพ่ือน�ามาใช้ในการ
ด�าเนินการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายช่อง
ทางการตลาดผักปลอดภัยออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ
ประชมุกลุม่ย่อยแบบมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนทัง้เกษตรกร
และผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะกระบวนการในการน�าไป
สู่การพัฒนาด้านการจัดการและการตลาดแบบออนไลน์ให้
สร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน
  ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบพฤติกรรมผู ้บริโภคเก่ียวกับ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบสอบถาม Google 
Form และการสัมภาษณ์ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  ขัน้ตอนที ่6 การออกแบบระบบพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์
ต้นแบบ การพัฒนารูปแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับผักปลอดภัยและติดตามจัดท�าแนวคิดการพัฒนา
รูปแบบการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการตลาดให้กับเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยโดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เข้าด้วยกันและร่างรูปแบบ “ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรบัผกัปลอดภยัในจงัหวดันครปฐม” และให้ผูเ้ชีย่วชาญ
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ

อภิปรายผลและสรุปผล
  ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การ
วิเคราะห์โซ่อุปทานผักปลอดภัย 2) การประยุกต์ใช้รูปแบบ 
eMICA ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
ผักปลอดภยัในจงัหวดันครปฐม 3) การวเิคราะห์ประสิทธภิาพ
ระบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผัก
ปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำรวิเครำะห์โซ่อุปทำนผักปลอดภัย
  ผลการวิจัยส่วนที่ 1 การวิเคราะห์โซ่อุปทานผัก
ปลอดภัยพบว่าโซ่อุปทานผักปลอดภัยแบบดั้งเดิมมีความ
ซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการต้นน�้า คือ เกษตรกรต้องควบคุม
กระบวนการผลิตผักปลอดภัยที่มีสารเคมีไม่เกินมาตรฐาน
ที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดผลผลิตที่ได้ต้องปลอดภัย
ส�าหรับผู้บริโภคเชื่อมโยงกับกิจกรรมกลางน�้าที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการกระจายผักปลอดภัยผ่านคนกลางหลาย
ช่องทาง เช่น ผู้รวบรวมที่ท�าหน้าที่รวบรวมผักปลอดภัย
จากเกษตรกรเพื่อส่งต่อผักปลอดภัยไปยังตลาดกลางหรือ
ส่งไปยังบริษัทส่งออก กิจกรรมปลายน�้า คือ กลุ่มผู้ค้าปลีก
จัดจ�าหน่ายผักปลอดภัยให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย จะเห็น
ได้ว่าช่องทางการตลาดผักปลอดภัยมีผู้มีส่วนได้เสียจ�านวน
มากมุ่งเน้นการขายแบบผู้ซื้อพบหน้าผู้ขายโดยตรงหรือ
เรียกว่าการขายแบบออฟไลน์มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน 
สะท้อนถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่มากส่งผลต่อ
คุณภาพผักปลอดภัยท่ีด้อยลงจากปัจจัยดังกล่าวโดย
สามารถอธิบายแนวคิดที่กล่าวข้างต้นได้จากภาพ 2

ภาพ 2 โซ่อุปทานผักปลอดภัยแบบดั้งเดิม

ประสิทธิภาพระบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับหวงโซคุณคาผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

การวิเคราะหโซอุปทานผกัปลอดภัย 

ผลการวิจัยสวนที่ 1 การวิเคราะหโซอุปทานผักปลอดภัยพบวาโซอุปทานผักปลอดภัยแบบดั้งเดิมมีความ
ซับซอนตั้งแตกระบวนการตนนํ้า คือ เกษตรกรตองควบคุมกระบวนการผลิตผักปลอดภัยที่มีสารเคมีไมเกิน
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดผลผลิตที่ไดตองปลอดภัยสําหรับผูบริโภคเช่ือมโยงกับกิจกรรมกลางน้ําท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการกระจายผักปลอดภัยผานคนกลางหลายชองทาง เชน ผูรวบรวมท่ีทําหนาที่รวบรวมผัก
ปลอดภัยจากเกษตรกรเพื่อสงตอผักปลอดภัยไปยังตลาดกลางหรือสงไปยังบริษัทสงออก กิจกรรมปลายน้ํา คือ กลุม
ผูคาปลีกจัดจําหนายผักปลอดภัยใหกับผูบริโภคคนสุดทาย จะเห็นไดวาชองทางการตลาดผักปลอดภัยมีผูมีสวนได
เสียจํานวนมากมุงเนนการขายแบบผูซ้ือพบหนาผูขายโดยตรงหรือเรียกวาการขายแบบออฟไลนมีความซับซอน
หลายขั้นตอน สะทอนถึงตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีมากสงผลตอคุณภาพผักปลอดภัยที่ดอยลงจากปจจัย
ดังกลาวโดยสามารถอธิบายแนวคิดที่กลาวขางตนไดจากภาพ 2 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 โซอุปทานผักปลอดภัยแบบดั้งเดิม 

การเปล่ียนแปลงโซอุปทานผักปลอดภัยรูปแบบใหมโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเพ่ิมชองทาง
การตลาดใหกับเกษตรกรที่เรียกวา ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหชองทางการตลาดสั้น ลดจํานวนคนกลางใน
ชองทางการตลาดเปนการขายตรงจากเกษตรกรผูผลิตสูผูบริโภคโดยตรงเปนการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันเน่ืองจากเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีมีตนทุนตํ่า ลดเวลาและคาใชจาย เพิ่มชองทางการตลาดสรางโอกาส
ทางธุรกิจในการเขาถงึกลุมผูซ้ือไดท่ัวทุกมุมโลกสอดคลองกบัพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันนิยมใชการทําธุรกรรม
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลาย ดังนั้นจึงทําใหโซอุปทานผักปลอดภัยแบบใหมเปนชองทางที่ส้ันและไม
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  การเปลี่ยนแปลงโซ่อุปทานผักปลอดภัยรูปแบบ
ใหม่โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรที่เรียกว่า ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้ช่องทางการตลาดสั้น ลดจ�านวนคน 
กลางในช่องทางการตลาดเป็นการขายตรงจากเกษตรกรผู้
ผลติสูผู่บ้รโิภคโดยตรงเป็นการสร้างความได้เปรยีบทางการ
แข่งขันเนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีมีต้นทุนต�่า 
ลดเวลาและค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาส
ทางธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ทั่วทุกมุมโลกสอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมใช้การท�าธุรกรรม
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ดังนั้นจึงท�าให้โซ่
อุปทานผักปลอดภัยแบบใหม่เป็นช่องทางท่ีสั้นและไม่ 
ซับซ้อนเชื่อมต่อตรงจากผู้ผลิตสู่ผู ้บริโภคคนสุดท้ายผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีกิจกรรมสนับสนุน
ด้านโลจิสติกส์ในการจัดส่งและกระจายสินค้า โดยสามารถ
อธิบายแนวคิดที่กล่าวข้างต้นได้จากภาพ 3

ศักยภาพในการเพิ่มยอดขายสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
ผักปลอดภัยได้ท�าเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อขายออนไลน์ติดต่อ
ส่ือสารกับผู้บริโภคการให้ข้อมูลข่าวสารเส่ือสารแบบสอง
ทาง การพัฒนาจากแนวคิดของ Burgess et al. (2001) 
โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช ้ ในการพัฒนาเว็บไซต ์มี
กระบวนการท�างาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การน�า
เว็บไซต์มาใช้เพื่อการส่งเสริมสินค้าและบริการของธุรกิจ 
ขั้นที่ 2 การน�าเว็บไซต์มาใช้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและการ
บริการและขั้นที่ 3 การน�าเว็บไซต์มาใช้เพื่อการประมวล
ผลการท�างานกระบวนการพัฒนาเป็นการแสดงถึงการขับ
เคล่ือนระบบธุรกิจในการน�าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ประยุกต์ใช้ส�าหรับผักปลอดภัยโดยพัฒนานวัตกรรม
เพือ่เพิม่คณุค่าให้กบักิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คณุค่าผ่านการ
จัดการสารสนเทศและการท�างานที่หลากหลาย สอดคล้อง

ภาพ 3 โซ่อุปทานผักปลอดภัยแบบใหม่

ซับซอนเช่ือมตอตรงจากผูผลิตสูผูบริโภคคนสุดทายผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยมีกิจกรรมสนับสนุน
ดานโลจิสติกสในการจัดสงและกระจายสินคา โดยสามารถอธิบายแนวคิดท่ีกลาวขางตนไดจากภาพ 3 

                                                           ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

                                                             (ระบบโลจิสติกส์) 
 

ภาพ 3 โซอุปทานผกัปลอดภัยแบบใหม 

การประยุกตใชรูปแบบ eMICA ในการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผักปลอดภัย 

 ผลการวิจัยสวนที่ 2 การประยุกตใชรูปแบบ eMICA ในการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผัก
ปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม พบวา ในปจจุบันการขายผานเว็บไซตกําลังไดรับความนิยมสําหรับอุตสาหกรรม
เกษตรที่มีสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เชน ผักสด ผักปลอดภัย ผักอินทรีย ซ่ึงเกษตรกรหรือผูประกอบการควร
เพิ่มชองทางการทําตลาดใหมโดยใชไอทีและความคิดสรางสรรคทําใหโซอุปทานผักปลอดภัยมีรูปแบบที่แตกตาง
ไปจากเดิม สามารถทําการคาขายทางออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมงและขยายโอกาสเขาสูคนทั่วโลกชวยประหยัด
คาใชจายมีศักยภาพในการเพ่ิมยอดขายสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผักปลอดภัยไดทําเว็บไซตข้ึนมาเพ่ือขายออนไลนติดตอส่ือสารกับผูบริโภคการใหขอมูล
ขาวสารเสื่อสารแบบสองทาง การพัฒนาจากแนวคิดของ Burgess et al. (2001) โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
พัฒนาเว็บไซตมีกระบวนการทํางาน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1 การนําเว็บไซตมาใชเพื่อการสงเสริมสินคาและบริการ
ของธุรกิจ ข้ันที่ 2 การนําเว็บไซตมาใชเพื่อใหขอมูลขาวสารและการบริการและขั้นที่ 3 การนําเว็บไซตมาใชเพื่อการ
ประมวลผลการทํางานกระบวนการพัฒนาเปนการแสดงถึงการขับเคลื่อนระบบธุรกิจในการนําระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมาใชประยุกตใชสําหรับผักปลอดภัยโดยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพิ่มคุณคาใหกับกิจกรรมตางๆในหวง
โซคุณคาผานการจัดการสารสนเทศและการทํางานท่ีหลากหลาย สอดคลองกับแนวคิดของ Timmers (1998) กลาว
วาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสูผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีตนทุนต่ํา
โดยมีข้ันตอนกระบวนการพัฒนาแสดงรายละเอียดดงันี้ 

ข้ันตอน ลักษณะการทํางานของเว็บไซต 
ข้ันตอนท่ี 1 การสงเสริมสินคาและบริการ  
   ระดับที่ 1 ใหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเกษตรกร เชน ช่ือ ที่ต้ัง สถานท่ีติดตอ เบอรโทรศัพท  
   ระดับที่ 2 หนาแรกของเว็บไซต ซ่ึงจะแสดงภาพกิจกรรมของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยงและประวัติความ

เปนมาของการกอตั้งกลุม 
 

ผู้ผลิต 

(เกษตรกร) 

ผู้บริโภคคน
สุดท้าย 

กำรประยุกต์ใช้รูปแบบ eMICA ในกำรพัฒนำระบบ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผักปลอดภัย
  ผลการวจิยัส่วนท่ี 2 การประยกุต์ใช้รปูแบบ eMICA 
ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผัก
ปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม พบว่า ในปัจจุบันการขายผ่าน
เว็บไซต์ก�าลังได้รับความนิยมส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตรที่
มีสินค้าที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน เช่น ผักสด ผักปลอดภัย 
ผกัอนิทรีย์ ซึง่เกษตรกรหรอืผูป้ระกอบการควรเพิม่ช่องทาง 
การท�าตลาดใหม่โดยใช้ไอทีและความคิดสร้างสรรค์ท�าให้
โซ่อุปทานผักปลอดภัยมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม 
สามารถท�าการค้าขายทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และขยายโอกาสเข้าสู่คนท่ัวโลกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมี

กับแนวคิดของ Timmers (1998) กล่าวว่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการขยาย
ตลาดสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ต้นทุนต�่าโดยมีขั้น
ตอนกระบวนการพัฒนาแสดงรายละเอียดดังนี้

 ขั้นตอน ลักษณะการท�างานของเว็บไซต์
 ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมสินค้าและบริการ 
   ระดับที่ 1  ให้ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร เช่น 
  ชื่อ ที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 
   ระดับที่ 2  หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงภาพ
  กิจกรรมของกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง
  และประวตัคิวามเป็นมาของการก่อต้ังกลุม่
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 ขั้นตอนที่ 2 การให้ข้อมูลข่าวสารและบริการ 
   ระดับที่ 1  แสดงรายการผักต่างๆ เช่น ประเภทผัก ราคา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผักแต่ละชนิดการท�า  
  กิจกรรมของกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง พร้อมรายละเอียดเพื่อการติดต่อ
   ระดบัที ่2  แสดงรายการสนิค้าข้ันสงู โดยมกีารน�าเสนอฐานข้อมูลส�าหรับการสืบค้นผักชนิดต่างๆ แหล่งเพาะปลกูผัก  
  ในแปลงต่างๆ กิจกรรมกลุม่ต่างๆ แผนผงัเวบ็ไซต์ ค�าถามทีพ่บบ่อย เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ อัลบั้มรูป 
   ระดับที่ 3  ห้องสนทนา หน้าเว็บมีการใช้สื่อประสม เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว มีจดหมาย  
  ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงไปยังเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยโดยตรง การท�าธุรกรรมออนไลน์ มีการเช็ค
  สต๊อกสนิค้า แผนทีก่ารเดนิทางและโปรโมชัน่
                 

ภาพ 6 หน้าเพจแสดงกระบวนการช�าระเงิน
ที่มา : ปรับปรุงจาก Doolin et al. (2002); Larson and Ankomah (2004) และ Maswera et al. (2008)

ภาพ 4  หน้าแรกของเว็บไซต์ www.khongyong.lnwshop.com ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง

 
   
 
 
                                                                 
      ภาพที่  4  หนาแรกของเว็บไซต www.khongyong.lnwshop.com ของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง 
ข้ันตอนท่ี 2 การใหขอมูลขาวสารและบริการ  
   ระดับที่ 1 แสดงรายการผักตางๆ เชน ประเภทผัก ราคา ขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผักแตละชนิดการทํา

กิจกรรมของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง พรอมรายละเอียดเพ่ือการติดตอ 
   ระดับที่ 2 แสดงรายการสินคาข้ันสูง โดยมีการนําเสนอฐานขอมูลสําหรับการสืบคนผักชนิดตางๆ แหลง

เพาะปลูกผักในแปลงตางๆ กิจกรรมกลุมตางๆ แผนผังเว็บไซต คําถามท่ีพบบอย เครื่องมือคนหา
เว็บไซต อัลบั้มรูป  

   ระดับที่ 3 หองสนทนา หนาเว็บมีการใชส่ือประสม เชน ขอความ เสียง ภาพน่ิงและ ภาพเคลื่อนไหว มี
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส เช่ือมโยงไปยังเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยโดยตรง การทําธุรกรรม
ออนไลน มีการเช็คสตอกสินคา แผนที่การเดินทางและโปรโมช่ัน 

                 
ภาพท่ี 5 หนาเพจรายการผักปลอดภัยและราคาจําหนาย         ภาพท่ี 6 หนาเพจข้ันตอนวิธีการส่ังซ้ือผักปลอดภัย 
ข้ันตอนท่ี 3 การประมวลผลการทําธุรกรรม (transaction processing stage) การชําระเงินออนไลน เชน บัตร

เครดิต การชําระเงินปลายทาง กระบวนการชําระเงินผานเว็บโดยใชวิธีการโอนเขาบัญชีของกลุม
เกษตรกรการชําระเงินผานระบบ QR code การติดตามการส่ังซ้ือออนไลน 
 

 
 
 
 
ภาพ 6 หนาเพจแสดงกระบวนการชําระเงนิ 
ที่มา : ปรับปรงุจาก Doolin et al. (2002); Larson and Ankomah (2004) และ Maswera et al. (2008) 

ภาพที่ 5 หน้าเพจรายการผักปลอดภัยและราคาจ�าหน่าย         

 
   
 
 
                                                                 
      ภาพที่  4  หนาแรกของเว็บไซต www.khongyong.lnwshop.com ของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง 
ข้ันตอนท่ี 2 การใหขอมูลขาวสารและบริการ  
   ระดับที่ 1 แสดงรายการผักตางๆ เชน ประเภทผัก ราคา ขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผักแตละชนิดการทํา

กิจกรรมของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง พรอมรายละเอียดเพ่ือการติดตอ 
   ระดับที่ 2 แสดงรายการสินคาข้ันสูง โดยมีการนําเสนอฐานขอมูลสําหรับการสืบคนผักชนิดตางๆ แหลง

เพาะปลูกผักในแปลงตางๆ กิจกรรมกลุมตางๆ แผนผังเว็บไซต คําถามท่ีพบบอย เครื่องมือคนหา
เว็บไซต อัลบั้มรูป  

   ระดับที่ 3 หองสนทนา หนาเว็บมีการใชส่ือประสม เชน ขอความ เสียง ภาพน่ิงและ ภาพเคลื่อนไหว มี
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส เช่ือมโยงไปยังเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยโดยตรง การทําธุรกรรม
ออนไลน มีการเช็คสตอกสินคา แผนที่การเดินทางและโปรโมช่ัน 

                 
ภาพท่ี 5 หนาเพจรายการผักปลอดภัยและราคาจําหนาย         ภาพท่ี 6 หนาเพจข้ันตอนวิธีการส่ังซ้ือผักปลอดภัย 
ข้ันตอนท่ี 3 การประมวลผลการทําธุรกรรม (transaction processing stage) การชําระเงินออนไลน เชน บัตร

เครดิต การชําระเงินปลายทาง กระบวนการชําระเงินผานเว็บโดยใชวิธีการโอนเขาบัญชีของกลุม
เกษตรกรการชําระเงินผานระบบ QR code การติดตามการส่ังซ้ือออนไลน 
 

 
 
 
 
ภาพ 6 หนาเพจแสดงกระบวนการชําระเงนิ 
ที่มา : ปรับปรงุจาก Doolin et al. (2002); Larson and Ankomah (2004) และ Maswera et al. (2008) 

 
   
 
 
                                                                 
      ภาพที่  4  หนาแรกของเว็บไซต www.khongyong.lnwshop.com ของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง 
ข้ันตอนท่ี 2 การใหขอมูลขาวสารและบริการ  
   ระดับที่ 1 แสดงรายการผักตางๆ เชน ประเภทผัก ราคา ขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผักแตละชนิดการทํา

กิจกรรมของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง พรอมรายละเอียดเพ่ือการติดตอ 
   ระดับที่ 2 แสดงรายการสินคาข้ันสูง โดยมีการนําเสนอฐานขอมูลสําหรับการสืบคนผักชนิดตางๆ แหลง

เพาะปลูกผักในแปลงตางๆ กิจกรรมกลุมตางๆ แผนผังเว็บไซต คําถามท่ีพบบอย เครื่องมือคนหา
เว็บไซต อัลบั้มรูป  

   ระดับที่ 3 หองสนทนา หนาเว็บมีการใชส่ือประสม เชน ขอความ เสียง ภาพน่ิงและ ภาพเคลื่อนไหว มี
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส เช่ือมโยงไปยังเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยโดยตรง การทําธุรกรรม
ออนไลน มีการเช็คสตอกสินคา แผนที่การเดินทางและโปรโมช่ัน 

                 
ภาพท่ี 5 หนาเพจรายการผักปลอดภัยและราคาจําหนาย         ภาพท่ี 6 หนาเพจข้ันตอนวิธีการส่ังซ้ือผักปลอดภัย 
ข้ันตอนท่ี 3 การประมวลผลการทําธุรกรรม (transaction processing stage) การชําระเงินออนไลน เชน บัตร

เครดิต การชําระเงินปลายทาง กระบวนการชําระเงินผานเว็บโดยใชวิธีการโอนเขาบัญชีของกลุม
เกษตรกรการชําระเงินผานระบบ QR code การติดตามการส่ังซ้ือออนไลน 
 

 
 
 
 
ภาพ 6 หนาเพจแสดงกระบวนการชําระเงนิ 
ที่มา : ปรับปรงุจาก Doolin et al. (2002); Larson and Ankomah (2004) และ Maswera et al. (2008) 

ภาพที่ 6 หน้าเพจขั้นตอนวิธีการสั่งซื้อผักปลอดภัย

 
   
 
 
                                                                 
      ภาพที่  4  หนาแรกของเว็บไซต www.khongyong.lnwshop.com ของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง 
ข้ันตอนท่ี 2 การใหขอมูลขาวสารและบริการ  
   ระดับที่ 1 แสดงรายการผักตางๆ เชน ประเภทผัก ราคา ขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผักแตละชนิดการทํา

กิจกรรมของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง พรอมรายละเอียดเพ่ือการติดตอ 
   ระดับที่ 2 แสดงรายการสินคาข้ันสูง โดยมีการนําเสนอฐานขอมูลสําหรับการสืบคนผักชนิดตางๆ แหลง

เพาะปลูกผักในแปลงตางๆ กิจกรรมกลุมตางๆ แผนผังเว็บไซต คําถามท่ีพบบอย เครื่องมือคนหา
เว็บไซต อัลบั้มรูป  

   ระดับที่ 3 หองสนทนา หนาเว็บมีการใชส่ือประสม เชน ขอความ เสียง ภาพน่ิงและ ภาพเคลื่อนไหว มี
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส เช่ือมโยงไปยังเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยโดยตรง การทําธุรกรรม
ออนไลน มีการเช็คสตอกสินคา แผนที่การเดินทางและโปรโมช่ัน 

                 
ภาพท่ี 5 หนาเพจรายการผักปลอดภัยและราคาจําหนาย         ภาพท่ี 6 หนาเพจข้ันตอนวิธีการส่ังซ้ือผักปลอดภัย 
ข้ันตอนท่ี 3 การประมวลผลการทําธุรกรรม (transaction processing stage) การชําระเงินออนไลน เชน บัตร

เครดิต การชําระเงินปลายทาง กระบวนการชําระเงินผานเว็บโดยใชวิธีการโอนเขาบัญชีของกลุม
เกษตรกรการชําระเงินผานระบบ QR code การติดตามการส่ังซ้ือออนไลน 
 

 
 
 
 
ภาพ 6 หนาเพจแสดงกระบวนการชําระเงนิ 
ที่มา : ปรับปรงุจาก Doolin et al. (2002); Larson and Ankomah (2004) และ Maswera et al. (2008) 

 
   
 
 
                                                                 
      ภาพที่  4  หนาแรกของเว็บไซต www.khongyong.lnwshop.com ของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง 
ข้ันตอนท่ี 2 การใหขอมูลขาวสารและบริการ  
   ระดับที่ 1 แสดงรายการผักตางๆ เชน ประเภทผัก ราคา ขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผักแตละชนิดการทํา

กิจกรรมของกลุมเกษตรอินทรียคลองโยง พรอมรายละเอียดเพ่ือการติดตอ 
   ระดับที่ 2 แสดงรายการสินคาข้ันสูง โดยมีการนําเสนอฐานขอมูลสําหรับการสืบคนผักชนิดตางๆ แหลง

เพาะปลูกผักในแปลงตางๆ กิจกรรมกลุมตางๆ แผนผังเว็บไซต คําถามท่ีพบบอย เครื่องมือคนหา
เว็บไซต อัลบั้มรูป  

   ระดับที่ 3 หองสนทนา หนาเว็บมีการใชส่ือประสม เชน ขอความ เสียง ภาพน่ิงและ ภาพเคลื่อนไหว มี
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส เช่ือมโยงไปยังเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยโดยตรง การทําธุรกรรม
ออนไลน มีการเช็คสตอกสินคา แผนที่การเดินทางและโปรโมช่ัน 

                 
ภาพท่ี 5 หนาเพจรายการผักปลอดภัยและราคาจําหนาย         ภาพท่ี 6 หนาเพจข้ันตอนวิธีการส่ังซ้ือผักปลอดภัย 
ข้ันตอนท่ี 3 การประมวลผลการทําธุรกรรม (transaction processing stage) การชําระเงินออนไลน เชน บัตร

เครดิต การชําระเงินปลายทาง กระบวนการชําระเงินผานเว็บโดยใชวิธีการโอนเขาบัญชีของกลุม
เกษตรกรการชําระเงินผานระบบ QR code การติดตามการส่ังซ้ือออนไลน 
 

 
 
 
 
ภาพ 6 หนาเพจแสดงกระบวนการชําระเงนิ 
ที่มา : ปรับปรงุจาก Doolin et al. (2002); Larson and Ankomah (2004) และ Maswera et al. (2008) 

ขั้นตอนที่ 3
การประมวลผลการท�าธุรกรรม (transaction processing stage) การช�าระเงินออนไลน์ เช่น บัตรเครดิต การช�าระเงิน
ปลายทาง กระบวนการช�าระเงินผ่านเว็บโดยใช้วิธีการโอนเข้าบัญชีของกลุ่มเกษตรกรการช�าระเงินผ่านระบบ QR code 
การติดตามการสั่งซื้อออนไลน์
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  ผลการวจัิย เวบ็ไซต์ www.khongyong.lnwshop.
com เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ท่ีจัดท�าข้ึนส�าหรับ 
เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง อ�าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีองค์ประกอบของเว็บไซต์ ประกอบ
ด้วย หน้าแรกของเว็บไซต์ท่ีแสดงข้อมูลเก่ียวกับองค์
ประกอบของค�าสั่งต่างๆ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยงและภาพกิจกรรม
การลงพื้นที่ บทความที่เป็นประโยชน์ คลิบวิดีโอและ
ภาพผลติภณัฑ์ผกัปลอดสารของกลุม่ทีมี่จ�าหน่าย การพฒันา
ระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัห่วงโซ่คณุค่าผกัปลอดภัย
ต้นแบบเสร็จสิ้นได้ท�าการทดสอบพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การซื้อผักออนไลน์ ผลการส�ารวจตัวอย่างพบว่าผู้บริโภค
เคยซือ้หรือสนใจผกัปลอดภยัผ่านระบบพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์
ซึง่พบปัญหาและอปุสรรคในการเลือกซ้ือ คอื การได้รบัข้อมลู
การโฆษณาผักปลอดภัยไม่ตรงกับความต้องการและการไม่
เห็นผักปลอดภัยจริงก่อนการสั่งซื้อ ขาดความเชื่อมั่นว่าผัก
ปลอดภยัทีจ่ะได้รบัปลอดภัยจรงิหรอืไม่ การส่ังซือ้ผกัปลอดภยั
แล้วได้รับของล่าช้าผักปลอดภัยคุณภาพต�่า ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลของสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไทยที่กล่าวถึงข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการค้าระบบออนไลน์  
ได้แก่ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความปลอดภัย
และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีกฎหมายที่รองรับการท�าธุรกรรมผ่านช่อง
ทางการค้าออนไลน์ และต้องมีการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมส�าหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นต้น (Thai e-
Commerce Association, 2014) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อออนไลน์ คือ ปัจจัยด้านราคาที่เหมาะ
สมเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการตลาดอื่น มีการบริการ
จัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ง่ายสะดวกในการ
เข้าถึงสัง่ซือ้และตรวจสอบข้อมลูได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั มิง่ขวญั 
วิมลสันติโรจน์ (Wimonsatiroj, 2000) ที่กล่าวถึงแนวคิดที่
เกีย่วข้องกบัธรุกจิทีใ่ห้บรกิารธุรกจิบรกิารควรมีองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญ คือ กระบวนการให้บริการต้องชัดเจน วิธีการซื้อ
ขายง่าย การส่งมอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วและประทับใจลูกค้า (Saenkasame, 2002)

กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่ำผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม

  ผลการวจิยัส่วนที ่3  การวเิคราะห์ประสิทธภิาพระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยใน
จังหวัดนครปฐม พบว่า ผลการทดลองจ�าหน่ายโดยเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพระหว่างเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นกับ เฟซบุ๊ก
พบว่าเฟซบุ๊กมีรายได้จากการขายสูงกว่าการขายผ่าระบบ
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัผกัปลอดภยัทกุชนิด เนือ่งจาก
เฟซบุ๊กเป็นช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้ง่าย กลุ่มลูกค้ามี
จ�านวนมากกว่าท้ังการเข้าถงึ การใช้งาน การแชร์ข้อมลู การ
สอบถามข้อมลูการสัง่ซือ้ ทัง้ให้ความสะดวกในการปรบัปรุง
ข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันส�าหรับผู้ดูแล เป็นต้น จุดแข็ง
ที่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีมากกว่าเฟสบุ๊ก คือ ความ
ปลอดภัยของข้อมูลในด้านความเป็นส่วนตวั เจ้าของเวบ็ไซต์
สามารถบรหิารจัดการได้ด้วยตวัเอง สามารถรกัษาความลบั
ได้ด ีระบบสามารถรองรบัการท�าธรุกรรมทางการเงนิมคีวาม
ปลอดภัยสูง  สอดคล้องกับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association, 
2014) กล่าวถึงประโยชน์ของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ว่าเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในการท�าธุรกิจสูง สามารถท�า 
การค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขายสินค้าได้ทั่วโลก ข้อมูลทัน
สมัยอยู่เสมอเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ต้นทุนในการ
ด�าเนนิการต�า่ เทคโนโลยช่ีวยส่งเสรมิให้การน�าเสนอผลิตภณัฑ์
มีความน่าสนใจช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู ้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว ประเด็นที่ส�าคัญในการสร้างระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยใน
จังหวัดนครปฐมในการพัฒนาระบบต้องเกิดจากการมีส่วน
ร่วมตั้งแต่กระบวนการระบุความต้องการและกระบวนการ
ออกแบบต้องให้ผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีในอตุสาหกรรมผกัปลอดภยั
ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เม่ือได้ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผักปลอดภัยแล้วน�าไปทดสอบกับผู้
บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เพื่อ
น�ามาปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบการต่อย
อดการใช้อินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (eMICA) ซึ่งประกอบ
ด้วย คุณภาพและความครบของข้อมูล  คุณภาพของระบบ  
คณุภาพการให้บรกิารของเวบ็ไซต์ จากองค์ประกอบทัง้หมด
ที่กล ่าวมาข้างต้นแสดงถึงรูปแบบของระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัด
นครปฐมที่มีประสิทธิภาพ สามารถอธิภาพตามรูป 7
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ข้อเสนอแนะ
  1. ด้านนโยบาย หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมน�า
ผลการวิจยัไปสร้างคูม่อืการใช้ระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์
สินค้าเกษตรอื่นๆ เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรได้
หลากหลายกลุ่มและสามารถน�าไปใช้ในการวางแผนเพื่อ
จัดท�าแผนพัฒนาสู่การน�าไปปฏิบัติจริงและจัดท�าโครงการ
พัฒนาเกษตรกรสู ่การเป็นเกษตรกรทันสมัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
  2. ด้านสาธารณะและชุมชนท�าการขยายพื้นที่ใน
การใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสินค้าเกษตรอื่นไป

ประยุกต์ใช้ภายในกลุ่มของตนเองเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ตลาด พฒันาศกัยภาพให้กบัเกษตรกรสูก่ารเป็นผู้ประกอบ
การออนไลน์  
  3. เผยแพร่องค์ความรู้ ขยายการพัฒนาระบบ
การค้าออนไลน์สู ่เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดภัยในต�าบล
หนองงูเหลือและเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ให้สามารถ
ใช้เว็บไซต์เพื่อการค้าและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ
ค้าน�าไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่สามารถน�าไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับ
เกษตรกรต่อไป

เปนชองทางท่ีมีศักยภาพในการทําธุรกิจสูง สามารถทําการคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง ขายสินคาไดทั่วโลก ขอมูล
ทันสมัยอยูเสมอเปนการส่ือสารแบบสองทาง ตนทุนในการดําเนินการตํ่า เทคโนโลยีชวยสงเสริมใหการนําเสนอ
ผลิตภัณฑมีความนาสนใจชวยในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ประเด็นที่สําคัญในการสรางระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐมในการพัฒนาระบบตองเกิดจาก
การมีสวนรวมต้ังแตกระบวนการระบุความตองการและกระบวนการออกแบบตองใหผูที่ มีสวนไดเสียใน
อุตสาหกรรมผักปลอดภัยรวมกันวิพากษและใหขอเสนอแนะ เมื่อไดระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผัก
ปลอดภัยแลวนําไปทดสอบกับผูบริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชเพ่ือนํามาปรับปรุงโดยการ
ประยุกตใชรวมกับรูปแบบการตอยอดการใชอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย (eMICA)  ซ่ึงประกอบดวย คุณภาพและความ
ครบของขอมูล  คุณภาพของระบบ  คุณภาพการใหบริการของเว็บไซต จากองคประกอบทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตน
แสดงถึงรูปแบบของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับหวงโซคุณคาผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐมท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถอธิภาพตามรูป 7  
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ขอเสนอแนะ 

1. ดานนโยบาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
นําผลการวิจัยไปสรางคูมือการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสินคาเกษตรอ่ืนๆ เผยแพรองคความรูใหกับเกษตรกร

 

การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร
และผู้มีส่วนได้เสีย 

ปรับปรุงต้นแบบ นําไปใช้เป็นต้นแบบ 

คุณภาพและความครบของ
ข้อมูล 

คุณภาพการให้บริการของ
เว็บไซต์ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

ระบุความต้องการ 

ออกแบบต้นแบบ 

นําต้นแบบไปทดสอบ 

ผู้ใช้พอใจ

คุณภาพของระบบ 

ภาพ 7 รูปแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม
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