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บทคัดย่อ

		 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม โดยมีเครื่องมือ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ผู้วิจัยและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การประชุมกลุ่มย่อย จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ แบ่งออก
เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย จ�ำนวน 30 คน 2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจผักปลอดภัย ได้แก่ ผู้
ประกอบการ นักวิชาการ จ�ำนวน 10 คน และ 3) ผู้บริโภคออนไลน์ จ�ำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ถูกน�ำมาใช้เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม ส�ำหรับแนวทาง
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐมโดยใช้ทฤษฏีว่าด้วยการต่อย
อดรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ (eMICA) ข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ค้นพบใหม่ในกระบวนการสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผักปลอดภัย
ให้เกิดประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าในการลดต้นทุน สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้ผลิต ตลอดจนน�ำเสนอสินค้าและ
บริการตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นผลจากการวิจัยสามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา
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, semistructured 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.
Key words: Electronic Commerce, Value Chain, Vegetable Safety

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 ผั ก เป็ น พื ช ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และสร้ า งรายให้ กั บ
เกษตรกรของประเทศไทย ในปี 2560 มูลค่า 8,971.77
ล้านบาท (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2560) โดยมี
พื้ น ที่ ใ นการเพาะปลู ก หลั ก ในจั ง หวั ด นครปฐมมี พื้ น ที่
ทั้งหมด 1.355 ล้านไร่ (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม,
2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อเป็นการยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและความปลอดภัย
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลรวมถึงแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต้องมีการเปลี่ยนจากเกษตร
แบบดัง้ เดิมไปสูก่ ารเกษตรสมัยใหม่ทเี่ น้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี โ ดยเกษตรกรต้ อ งพั ฒ นาสู ่ ก ารเป็ น ผู ้
ประกอบการ ส�ำหรับโซ่อุปทานผักของประเทศไทยมีความ
ซับซ้อนของปัญหาอยูใ่ นหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในกิจกรรม
ต้นน�้ำที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร เช่น ขาดการวางแผนการ
ผลิต การผลิตเป็นตามฤดูกาล การคาดการณ์รายได้จาก
การเพาะปลู ก ไม่ แ น่ น อนซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลจากสภาพดิ น ฟ้ า
อากาศ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ยุ่งยากซับซ้อน

เนือ่ งจากผักเป็นสินค้าทีเ่ น่าเสียง่ายอายุสนั้ เป็นต้น กิจกรรม
กลางน�้ำของคนกลางท�ำการจัดส่งสินค้าไปยังตลาดกลาง
สินค้าเกษตรมีคนกลางหลายขั้นตอนโดยตลาดกลางสินค้า
เกษตรมีกลุ่มคนกลางที่มีอ�ำนาจผูกขาดการก�ำหนดราคา
และมาตรฐานสินค้าและกิจกรรมปลายน�้ำที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผู้ค้าปลีกท�ำหน้าที่ส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
คนสุดท้าย (Donald J. and David J. 1996 ; Huang, G.Q
et.al. 2003) จากการทบทวนงานวิจัยก่อนหน้าพบว่าโซ่
อุปทานผักมีผู้ที่มีส่วนได้เสียจ�ำนวนมากและมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนของกระบวนการด�ำเนินการธุรกิจสะท้อนถึงต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาในขนส่งและกระจายสินค้าที่มากท�ำให้
การรักษาคุณภาพของสินค้าด้อยลง ประเด็นส�ำคัญที่ช่วย
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพโซ่อปุ ทานผักโดยการน�ำเทคโนโลยี
เข้ า มาใช้ ใ นกระบวนการบริ ห ารจั ด การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
สารสนเทศและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมโดยใช้
ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Li Xiuhui and Wang Qinan,
(2007) การพัฒนาธุรกิจโดยใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เป็นช่องทางการตลาดที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้เพราะเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดที่มีต้นทุนต�่ำ ลดเวลาและค่าใช้จ่าย เข้าถึงกลุ่ม
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ผูซ้ อื้ ได้อย่างกว้างขวาง อีกทัง้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั
เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารและเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
เป็ น การสร้ า งโอกาสให้ กั บ เกษตรกรที่ ต ้ อ งการพั ฒ นา
กระบวนการด�ำเนินธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ให้ทันสมัยโดย
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม ส�ำหรับงานวิจัยนี้เป็น
การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สำ� หรับผักปลอดภัย
ในจังหวัดนครปฐม เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์
ส�ำหรับผักปลอดภัยให้กระจายสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
เพื่อเพิ่มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าใน 4 ด้าน คือ 1) ลด
ต้นทุน 2) เพิม่ คุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้า 3) เพิม่
ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และ 4) การจัดการและส่ง
ผ่านข้อมูลความรู้สารสนเทศเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 เพื่ อ พั ฒ นาระบบพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ
ห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม

ขอบเขตการศึกษา

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัย
ดังนี้
		 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาในบทความนี้เป็นผลการ
วิ จั ย ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย การพั ฒ นาระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัด
นครปฐม เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ส�ำหรับผลการวิจยั มุง่ เน้นการพัฒนาช่องทางการตลาด
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ เกษตรกรสู ่ ก ารพั ฒ นาเป็ น ผู ้
ประกอบการสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป
		 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในครั้งนี้ คือ พื้นที่ในจังหวัด
นครปฐมเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารปลู ก ผั ก ปลอดภั ย ที่ ส� ำ คั ญ
ประกอบด้วย อ�ำเภอเมืองนครปฐมและอ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
		 3. ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยท�ำการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก กั บ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และผู ้ ที่ มี ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพาณิชย์ส�ำหรับห่วงโซ่
คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม และใช้แบบสอบถาม
กับผูบ้ ริโภค กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุม่
คือ 1) กลุม่ ต้นน�ำ้ คือ เกษตรกรผูป้ ลูกผักปลอดภัย จ�ำนวน
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30 คน 2) กลุ่มกลางน�้ำ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ
ผักปลอดภัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก นักวิชาการ
จ�ำนวน 10 คน และ 3) กลุ่มปลายน�้ำ  คือ ผู้บริโภค
ออนไลน์ จ�ำนวน 400 คน
		 4. ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั ระหว่าง
เดือน สิงหาคม 2560 - กันยายน 2561

ทบทวนวรรณกรรม

		 จากการศึกษางานวิจัยในอดีตได้มีการนิยามความ
หมายของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร โปรแกรมประยุกต์เพือ่ สนับสนุน
ทางธุรกิจ การด�ำเนินงานการจัดการและการตัดสินใจเป็น
กระบวนการที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ ใ นหลายขั้ น ตอนใน
กระบวนการทางธุรกิจ (Burgess et al, 2001) ซึ่งองค์กร
สามารถน�ำมาใช้ได้เป็นขั้นตอนตามวัตถุประสงค์และความ
พร้อมขององค์กร (Chen and McQueen, 2008) การน�ำ
เว็บไซต์มาใช้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารท�ำการตลาดออนไลน์
รับค�ำสั่งซื้อออนไลน์และการท�ำธุรกรรมออนไลน์ กิจกรรม
ทั้ ง หมดเป็ น กระบวนการทางธุ ร กิ จ ผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Teo and Pian, 2004) ส�ำหรับในงานวิจัยนี้ได้
น� ำ แนวคิ ด พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรประเภท ผักปลอดภัยโดย
การใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดของ
Burgess et al. (2001) เนื่องจากเป็นแนวทางที่เกษตรกร
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม จากการทบทวน
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าทฤษฎีรูปแบบการต่อยอดการใช้
อินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (The Theory of Extended
Model of Internaet Commerce Adoption : eMICA)
ของ Burgess et al. (2001) น�ำมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
ในเชิงพาณิชย์ขององค์กรธุรกิจ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การน�ำเว็บไซต์มาใช้เพื่อการส่งเสริมสินค้าและ
บริการของธุรกิจ 2) การน�ำเว็บไซต์มาใช้เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และการบริการ 3) การน�ำเว็บไซต์มาใช้เพื่อการประมวล
ผลการท�ำธุรกรรม การเพิ่มระดับการท�ำงานของเว็บไซต์
เป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกิจกรรม
ต่างๆในห่วงโซ่คุณค่าผ่านการจัดการสารสนเทศและการ
ท�ำงานทีห่ ลากหลาย (Timmers, 1998) อีกทัง้ การน�ำระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้
เปรียบทางการแข่งขันท�ำให้ลูกค้าได้รับคุณค่าในสินค้าหรือ
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บริการขององค์กรมากกว่าคู่แข่งขันเพื่อการอยู่รอดและ
เติบโตขององค์กรธุรกิจ (Laudon, 2009) ผู้ประกอบการ
และเกษตรกรในประเทศไทยสามารถน� ำ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจใน
4 ด้าน คือ 1) การประหยัดต้นทุน 2) การสร้างความแตก
ต่างให้กับผลิตภัณฑ์ 3) การสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าได้
มากขึ้น
		 จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ในอดี ต ด้ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าทฤษฎี DeLone & McLean Information System Sucess Model เป็นทฤษฎีตัวแบบ
ความส�ำเร็จของระบบสารสนเทศที่ศึกษาด้านความส�ำเร็จ
ของระบบสารสนเทศมารวบรวมเป็นปัจจัยต่างๆ ประกอบ
ด้วย คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบการใช้งาน ผล
กระทบต่ อ บุ ค คลและผลกระทบต่ อ องค์ ก รและทฤษฎี
คุณค่าตามความมุ่งหมายความเกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จใน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้ขยายขอบเขตการศึกษา
โดยการน�ำเอาทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและทฤษฎีการมี
ส่วนร่วมมาช่วยในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาด้านพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของ Kotler (2009) กล่าวถึงการค้นหาลักษณะของ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ว่าสามารถค้นหาได้จากค�ำถามที่
เกี่ยวกับ 6Ws และ 1H ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ใครอยู่ใน
ตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร ท�ำไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใคร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผู้บริโภค
ซื้อที่ไหน และผู้บริโภคซื้ออย่างไร และแนวคิดของ เสรี
วงษ์มณฑา (2542, น 12) ได้อธิบายแนวโน้มพฤติกรรมผู้
บริโภค หมายถึง แนวโน้มในการตอบสนองหรือการกระท�ำ
ที่บุคคลได้รับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอกต่อความ

ต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้น การวางแผนการตลาดต้องอยู่บนรากฐานของการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต สอดคล้องกับงานวิจยั วิจยั ก่อนหน้าได้ทำ� การศึกษา
เกี่ยวกับการการค้าออนไลน์ว่าผู้บริโภคมีการตั้งราคาสินค้า
เอาไว้ก่อนการตัดสินใจซื้อ เมื่อผู้บริโภคยอมรับราคาสินค้า
จะส่งผลต่อการยอมรับคุณภาพของสินค้าหรือบริการว่า
สินค้าหรือบริการนัน้ มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม ผูบ้ ริโภคจะท�ำการ
เปรียบเทียบคุณภาพของสินค้ากับจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายว่า
เหมาะสมแล้วหรือไม่ หากผูบ้ ริโภคคิดว่าเหมาะสมจะท�ำการ
ตกลงใจซื้อสินค้า ในส่วนของความส�ำเร็จของเว็บไซต์วัดได้
จากการรักษาลูกค้าของตนเอาไว้โดยท�ำให้ลูกค้ากลับมา
ซื้อสินค้าซ�้ำในอนาคต จากงานวิจัยในอดีตระบุว่าเว็บไซต์ที่
มีคุณภาพจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเว็บไซต์ที่มีการ
ออกแบบที่ดี ท�ำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้น ดังเช่น งาน
วิจัยในอดีตที่มีการวัดความส�ำเร็จของเว็บไซต์จากการซื้อ
ของผู้บริโภค โดยมีปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล คุณภาพ
ของระบบ และคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ อีกทั้งใน
กระบวนการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้การน�ำ
เอาทฤษฎีการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาโดยให้ผู้มีที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยร่วมเสนอแนะ
ข้อมูลและความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงาน
วิจยั ก่อนหน้าพบว่าการให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่น ผูใ้ ช้บริการ
และผู้ให้บริการร่วมพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชิง
พาณิชย์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี (Blanca Hernández,
2010; Kuan, Bock and Vathanophas, 2008 ; Julian
Terry and Craig Standing, 2004) ดังแสดงในภาพ 1
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1. การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย

คุณภาพและความครบของข้อมูล
คุณภาพของระบบ
คุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์
การมีส่วนร่วม
พฤติกรรมผู้บริโภค

เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในธุรกิจผักปลอดภัยได้แก่ ผู้ประกอบการ
นักวิชาการ
2. นําผลการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย

มาพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผัก
ปลอดภัย
3. ทดสอบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผัก

ปลอดภัยโดยเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยและ
สอบถามความพึงพอใจผู้บริโภคในการใช้ระบบ

เครือข่ายความร่วมมือ

1. ได้ทราบสถานการโซ่อุปทาน
ผักปลอดภัยแบบดั่งเดิมและ
แบบใหม่
2. ได้ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผัก
ปลอดภัยต้นแบบของกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
3. ได้ช่องทางการตลาดออนไลน์

รูปแบบใหม่สําหรับห่วงโซ่คุณค่า
ผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม

เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจผักในจังหวัดนครปฐม
นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพ 1 กรอบแนวคิ
ดในการวิจัย
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : ปรับปรุงจาก Kuan, Bock and Vathanophas (2008)
ที่มา : ปรับปรุงจาก Kuan, Bock and Vathanophas (2008)
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จั ย ที่ ผ ่ า นมา กลุ่มเกษตรปลอดภัยในจังหวัดนครปฐมที่มีศักยภาพตาม
งานวิจัยที่ผานมาและขอมูลจากเอกสารเว็บไซตที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งหลักเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดงาน ความเกี่ยวข้องและความรอบรู้ในเนื้อหาเฉพาะด้าน
มีศักยภาพที่จะใชในการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลเดิมของเกษตรจังหวัดนครปฐมและลงพื้นที่เพื่อ
		 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบเครื่องมือส�ำหรับงานวิจัย
วิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
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เบื้องต้นเป็นการทบทวนแนวคิด ส�ำรวจข้อมูลจากเอกสาร ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเครื่องมือ วิธีการด�ำเนินการ
งานวิจัยที่ผ่านมาและข้อมูลจากเอกสารเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี การระดมความคิดเห็นและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
ศักยภาพที่จะใช้ในการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากฐาน พัฒนาออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผัก
ข้ อ มู ล เดิ ม ของเกษตรจั ง หวั ด นครปฐมและลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม
ส� ำ รวจศั ก ยภาพและความพร้ อ มของเกษตรกรในพื้ น ที่ 		 ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมระดมสมอง จัดประชุมเชิง
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

ปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พูดคุยแลกเปลี่ยน อภิปรายผลและสรุปผล
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นเรื่ อ งการออกแบบระบบ 		 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี วิเคราะห์โซ่อุปทานผักปลอดภัย 2) การประยุกต์ใช้รูปแบบ
ส่วนร่วมเพื่อจัดท�ำกระบวนการนวัตกรรมและค้นหาแนว eMICA ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากเกษตรกรเพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการ ผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม 3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ด� ำ เนิ น การระบบพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ขยายช่ อ ง ระบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผัก
ทางการตลาดผักปลอดภัยออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ ปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชุมกลุม่ ย่อยแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้ เกษตรกร
และผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะกระบวนการในการน�ำไป การวิเคราะห์โซ่อุปทานผักปลอดภัย
วนที่ 1 การวิเคราะห์โซ่อุปทานผัก
สูประสิ
่การพัทฒธินาด้
านการจัดการและการตลาดแบบออนไลน์
ภาพระบบระบบพาณิ
ชยอิเล็กทรอนิกสสให้ําหรับ		
หวงโซผลการวิ
คุณคาจผััยกส่ปลอดภั
ยในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี
ปลอดภัยพบว่าโซ่อุปทานผักปลอดภัยแบบดั้งเดิมมีความ
สร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน
รายละเอี
ดดังต่ อ5 ไปนี
้
		
ขั้นยตอนที
ทดสอบพฤติ
ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ ซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการต้นน�้ำ คือ เกษตรกรต้องควบคุม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบสอบถาม Google กระบวนการผลิตผักปลอดภัยที่มีสารเคมีไม่เกินมาตรฐาน
การวิเคราะห
โซมอภาษณ์
ุปทานผัประสิ
กปลอดภั
ย
Form
และการสั
ทธิภาพการใช้
งานระบบ ที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดผลผลิตที่ได้ต้องปลอดภัย
ส�ำหรับผู้บริโภคเชื่อมโยงกับกิจกรรมกลางน�้ำที่เกี่ยวข้อง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผลการวิ
จ
ั
ย
ส
ว
นที
่
1
การวิ
เ
คราะห
โ
ซ
อ
ุ
ป
ทานผั
ยพบวาโซอุปกทานผั
กปลอดภั
ยแบบดั้งเดิมมีความ
กระบวนการกระจายผั
ปลอดภั
ยผ่านคนกลางหลาย
		 ขัน้ ตอนที่ 6 การออกแบบระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กักบปลอดภั
ช่องทางม กระบวนการผลิ
เช่น ผู้รวบรวมที่ทต�ำหน้
ที่รวบรวมผั
ย ไ ม เ กิ น
ต้ซันบแบบ
ปแบบระบบพาณิ
กทรอนิกส์ อ งควบคุ
ซ อนตัการพั
้ ง แตฒกนารู
ระบวนการต
น น้ํ าชคืย์อิเล็เกษตรกรต
ผั กาปลอดภั
ย ทีก่ มปลอดภั
ี สารเคมี
ส�ำหรับผักปลอดภัยและติดตามจัดท�ำแนวคิดการพัฒนา จากเกษตรกรเพื่อส่งต่อผักปลอดภัยไปยังตลาดกลางหรือ
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดผลผลิตที่ไดตองปลอดภัยสําหรับผูบริโภคเชื่อมโยงกับกิจกรรมกลางน้ําที่
รูปแบบการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่อง ส่งไปยังบริษัทส่งออก กิจกรรมปลายน�้ำ คือ กลุ่มผู้ค้าปลีก
เกี่ยวของกับกระบวนการกระจายผั
กปลอดภั
ยผานคนกลางหลายช
องทางยให้เชกนับผูผู้บรริวบรวมที
าที่รวบรวมผั
ก
จัดจ�ำหน่ายผักปลอดภั
โภคคนสุด่ทท้ํายหนจะเห็
น
ทางการตลาดให้
กับเกษตรกรปลูกผักปลอดภั
ยโดยการ
ได้ว่าช่องทางการตลาดผั
ยมีผู้มกิีสจ่วกรรมปลายน้
นได้เสียจ�ำนวนํา คือ กลุม
สัปลอดภั
งเคราะห์ยจากเกษตรกรเพื
ข้อมูลจากการวิจัย่อเชิ
ณภาพ
สงงตปริอมผัาณและเชิ
กปลอดภังยคุไปยั
งตลาดกลางหรื
อสงไปยังบริกษปลอดภั
ัทสงออก
เข้าด้วยกันและร่างรูปแบบ “ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มากมุ่งเน้นการขายแบบผู้ซื้อพบหน้าผู้ขายโดยตรงหรือ
าปลี
จัดจําหน
ายผังหวั
กปลอดภั
ยใหและให้
กับผูบผริเู้ ชีโย่ ภคคนสุ
นไดวาชองทางการตลาดผั
ปลอดภั้นยตอน
มีผูมีสวนได
าการขายแบบออฟไลน์
มีความซับซ้อกนหลายขั
ส�ผูำคหรั
บผักกปลอดภั
ยในจั
ดนครปฐม”
วชาญ ดเรีทยายกว่จะเห็
สะท้อนถึงต้นอทุเรีนทีย่เกว
พิ่มาขึการขายแบบออฟไลน
้นตามระยะเวลาที่มากส่มงผลต่
อ บซอน
ประเมิ
ความเป็นไปได้
ปแบบ
เสียจํานนวนมากมุ
งเนขนองรู
การขายแบบผู
ซื้อพบหนาผูขายโดยตรงหรื
ีความซั
คุ ณ ภาพผั ก ปลอดภั ย ที่ ด ้ อ ยลงจากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วโดย
หลายขั้นตอน สะทอนถึงตนทุนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที
่มากส
งผลตอดคุทีณ่กล่ภาพผั
ยที่ดอ2 ยลงจากปจจัย
สามารถอธิ
บายแนวคิ
าวข้างต้กปลอดภั
นได้จากภาพ

ดังกลาวโดยสามารถอธิบายแนวคิดที่กลาวขางตนไดจากภาพ 2

ผู้ส่งออก

ผู้ผลิต

ผู้รวบรวม

(เกษตรกร)

ตลาดกลาง

โรงแรม/
ร้านอาหาร
โรงงานแปรรูป
ห้างสรรพสินค้า

ผู้บริโภค
ต่างประเทศ

ผู้บริโภคใน
ประเทศ

ผู้ค้าปลีก

ภาพ 22 โซ
ทานผักปลอดภั
กปลอดภั
ยแบบดั
ภาพ
โซ่ออุปุปทานผั
ยแบบดั
้งเดิม้งเดิม
การเปลี่ยนแปลงโซอุปทานผักปลอดภัยรูปแบบใหมโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเพิ่มชองทาง
การตลาดใหกับเกษตรกรที่เรียกวา ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหชองทางการตลาดสั้น ลดจํานวนคนกลางใน
ชองทางการตลาดเปนการขายตรงจากเกษตรกรผูผลิตสูผูบริโภคโดยตรงเปนการสรางความไดเปรียบทางการ
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		 การเปลี่ยนแปลงโซ่อุปทานผักปลอดภัยรูปแบบ ศักยภาพในการเพิ่มยอดขายสร้างความได้เปรียบทางการ
ใหม่โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่ม แข่งขัน ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ
ช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรที่เรียกว่า ระบบพาณิชย์ ผักปลอดภัยได้ท�ำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อขายออนไลน์ติดต่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ช่องทางการตลาดสั้น ลดจ�ำนวนคน สื่อสารกับผู้บริโภคการให้ข้อมูลข่าวสารเสื่อสารแบบสอง
กลางในช่องทางการตลาดเป็นการขายตรงจากเกษตรกรผู้ ทาง การพัฒนาจากแนวคิดของ Burgess et al. (2001)
ผลิตสูผ่ บู้ ริโภคโดยตรงเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการ โดยการน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ มี
แข่งขันเนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีต้นทุนต�่ำ กระบวนการท�ำงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การน�ำ
ลดเวลาและค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาส เว็บไซต์มาใช้เพื่อการส่งเสริมสินค้าและบริการของธุรกิจ
ทางธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ทั่วทุกมุมโลกสอดคล้อง ขั้นที่ 2 การน�ำเว็บไซต์มาใช้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและการ
กับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมใช้การท�ำธุรกรรม บริการและขั้นที่ 3 การน�ำเว็บไซต์มาใช้เพื่อการประมวล
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ดังนั้นจึงท�ำให้โซ่ ผลการท�ำงานกระบวนการพัฒนาเป็นการแสดงถึงการขับ
อุ ป ทานผั ก ปลอดภั ย แบบใหม่ เ ป็ น ช่ อ งทางที่ สั้ น และไม่ เคลื่อนระบบธุรกิจในการน�ำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ซับซ้อนเชื่อมต่อตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายผ่าน มาใช้ประยุกต์ใช้ส�ำหรับผักปลอดภัยโดยพัฒนานวัตกรรม
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีกิจกรรมสนับสนุน เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้กบั กิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าผ่านการ
สติก่อส์มต
ในการจั
ดส่งและกระจายสิ
โดยสามารถ
การสารสนเทศและการท�
งานที่หกลากหลาย
อง บสนุน
ซัด้าบนโลจิ
ซอนเชื
อตรงจากผู
ผลิตสูผูบนริค้โาภคคนสุ
ดทายผจัาดนช
องทางพาณิชยอิเล็กำทรอนิ
สโดยมีกสอดคล้
ิจกรรมสนั
อธิบายแนวคิดที่กล่าวข้างต้นได้จากภาพ 3

ดานโลจิสติกสในการจัดสงและกระจายสินคา โดยสามารถอธิบายแนวคิดที่กลาวขางตนไดจากภาพ 3
ผู้ผลิต

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(เกษตรกร)

(ระบบโลจิสติกส์)

ผู้บริโภคคน
สุดท้าย

ภาพ 3 โซ่อุปทานผักปลอดภัยแบบใหม่

ภาพ 3 โซอุปทานผักปลอดภัยแบบใหม
การประยุกต์ใช้รูปแบบ eMICA ในการพัฒนาระบบ

กับแนวคิดของ Timmers (1998) กล่าวว่าพาณิชย์

การประยุ
ใชรูปกแบบ
eMICA
ในการพั
อิเล็กทรอนิ
สสําหรับผัทกี่มปลอดภั
ย
พาณิชย์อิเล็กกตทรอนิ
ส์ส�ำหรั
บผักปลอดภั
ย ฒนาระบบพาณิ
อิ เชล็ กยทรอนิ
ก ส์ เ ป็ นกเทคโนโลยี
ี ศั ก ยภาพในการขยาย

		 ผลการวิจยั ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้รปู แบบ eMICA ตลาดสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ต้นทุนต�่ำโดยมีขั้น
จัยสวนที
รูปบแบบ
ในการพัฒฒนาระบบพาณิ
ชยยอดดั
ิเล็งกนีทรอนิ
กสสําหรับผัก
ในการพั ฒผลการวิ
นาระบบพาณิ
ช ย์่ 2อิ เการประยุ
ล็ ก ทรอนิ กกส์ตสใ� ำชหรั
ผั ก eMICA
ตอนกระบวนการพั
นาแสดงรายละเอี
้
ปลอดภัยยในจั
งหวังหวั
ดนครปฐม
พบว่า พบว
ในปัจาจุบในป
ันการขายผ่
น
ปลอดภั
ในจั
ดนครปฐม
จจุบันาการขายผ
านเว็บไซตกําลังไดรับความนิยมสําหรับอุตสาหกรรม
เว็บไซต์ก�ำลังได้รับความนิยมส�ำหรับอุตสาหกรรมเกษตรที่
ขั้นตอน ลักษณะการท�ำงานของเว็บไซต์
เกษตรที
่มีสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เชน ผักสด ผักปลอดภั
ย ผักอินทรีย ซึ่งเกษตรกรหรือผูประกอบการควร
มีสินค้าที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ผักสด ผักปลอดภัย ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมสินค้าและบริการ
เพิ
องทางการทํ
าตลาดใหม
โดยใชไอทีและความคิ
างสรรค
กปลอดภั
ยมีรูปแบบที
ผัก่มอินชทรี
ย์ ซึง่ เกษตรกรหรื
อผูป้ ระกอบการควรเพิ
ม่ ช่องทาง ดสรระดั
บที่ 1		ทําให
ให้ขโ้อซมูอลุปพืทานผั
้นฐานของกลุ
่มเกษตรกร
เช่น ่แตกตาง
การท�ำตลาดใหม่
โดยใช้ไอที
และความคิ
ดสร้างสรรค์ทไ�ำให้
		
ชื่อ ที่ตั้ง สถานที่ติดต่อาสูเบอร์
พท์ วยประหยัด
ไปจากเดิ
ม สามารถทํ
าการค
าขายทางออนไลน
ดตลอด
24 ชั่วโมงและขยายโอกาสเข
คนทัโทรศั
่วโลกช
โซ่ อุ ป ทานผั ก ปลอดภั ย มี รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม
ระดับที่ 2		 หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงภาพ
คสามารถท�
า ใช จ า ยมี
ศ
ั
ก
ยภาพในการเพิ
่
ม
ยอดขายสร
า
งความได
เ ปรี ย บทางการแข
ง ขั น่มเกษตรอิ
ในการพั
ช ย
ำการค้าขายทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 		
กิจกรรมของกลุ
นทรีฒยนาระบบพาณิ
์คลองโยง
สู่คนทั
วยประหยั
จ่ายมีขึ้นมาเพื
		
และประวั
นมาของการก่
ตัง้ กลุม่ ขอมูล
อิและขยายโอกาสเข้
เล็กทรอนิกสสําหรั
บผั่วกโลกช่
ปลอดภั
ยไดทดําค่เว็าใช้
บไซต
่อขายออนไลน
ติดตตคิ อวามเป็
สื่อสารกั
บผูบริโอภคการให

ขาวสารเสื่อสารแบบสองทาง การพัฒนาจากแนวคิดของ Burgess et al. (2001) โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
พัฒนาเว็บไซตมีกระบวนการทํางาน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การนําเว็บไซตมาใชเพื่อการสงเสริมสินคาและบริการ
ของธุรกิจ ขั้นที่ 2 การนําเว็บไซตมาใชเพื่อใหขอมูลขาวสารและการบริการและขั้นที่ 3 การนําเว็บไซตมาใชเพื่อการ
ประมวลผลการทํางานกระบวนการพัฒนาเปนการแสดงถึงการขับเคลื่อนระบบธุรกิจในการนําระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมาใชประยุกตใชสําหรับผักปลอดภัยโดยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับกิจกรรมตางๆในหวง
โซคุณคาผานการจัดการสารสนเทศและการทํางานที่หลากหลาย สอดคลองกับแนวคิดของ Timmers (1998) กลาว
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ภาพที
ภาพที
่ 4่ 4หนหน
าแรกของเว็
าแรกของเว็
บไซต
บไซตwww.khongyong.lnwshop.com
www.khongyong.lnwshop.comของกลุ
ของกลุ
มเกษตรอิ
มเกษตรอิ
นทรี
นทรี
ยคยลองโยง
คลองโยง
ขั้นภาพที
ขัตอนที
้นตอนที
2 การให
การให
ขอขมูอลมูบบขลไซต
าไซต
ขวสารและบริ
าวสารและบริ
การการ
ภาพที
่ ่ 4่ 42 ่หน
หน
าาแรกของเว็
แรกของเว็
www.khongyong.lnwshop.com
www.khongyong.lnwshop.com
ของกลุ
ของกลุมมเกษตรอิ
เกษตรอินนทรี
ทรียยคคลองโยง
ลองโยง
ระดั
ระดั
บ4ทีบ่ ่2หน้
ที1 ่ 1าแรกของเว็
แสดงรายการผั
แสดงรายการผั
กตกาตงๆางๆเชเช
นกกนประเภทผั
ก ราคา
ก ราคาขของกลุ
อขมูอลมูทีล่ม่เทีปเกษตรอิ
่เนปประโยชน
นประโยชน
กี่เยกีวกั
่ยวกั
บผับกผัแต
กแต
ละชนิ
ละชนิ
ดการทํ
ดการทํ
าา
ขัขั้น้นภาพที
ตอนที
ตอนที
การให
การให
ขขออบมูมูไซต์
ลลขบขาาไซต
วสารและบริ
วสารและบริ
าร
ารประเภทผั
ภาพ
www.khongyong.lnwshop.com
นทรีย์คเลองโยง
่ 42 หน
าแรกของเว็
www.khongyong.lnwshop.com
ของกลุมเกษตรอิ
นทรียคลองโยง
กิจกิกรรมของกลุ
จกรรมของกลุ
เกษตรอิ
ทรี
นทรี
ยคยลองโยง
คลองโยง
พรพร
ดเพื
ยดเพื
่อการติ
่อการติ
ดวกั
อตบอบผัผักกแต
ระดั
ทีที่ ่ ่ 121 ่ 2การให
แสดงรายการผั
แสดงรายการผั
กกตมตาเกษตรอิ
ามงๆ
งๆ
เชเชนนกนารกประเภทผั
ประเภทผั
กก ราคา
ราคา
ขอขอมรายละเอี
ออมูมูมรายละเอี
ลลทีที่เ่เปปนนยประโยชน
ประโยชน
เเกีกีด่ย่ยตวกั
แตลละชนิ
ะชนิดดการทํ
การทําา
ขั้นระดั
ตอนที
าร
ขั้นบบตอนที
การให้ขขอ้อมูมูลลขข่าาวสารและบริ
วสารและบริ
ระดั
ระดั
บทีบ่ ที2 ่ 2 กิกิแสดงรายการสิ
แสดงรายการสิ
นเกษตรอิ
คงๆ
นาคขัเช่า้นขันสูน้ นประเภทผั
งสูทรีโดยมี
งยยโดยมี
กการนํ
กราคา
ารนํ
าพร
เสนอฐานข
อมูอลดเพื
มูดเพื
สํลาสํ่อหรั
หรั
บบดดการสื
บคบลนะชนิ
คผันกผัชนิ
กชนิ
ดตดาตงๆางๆแหล
แหล
งง
จแสดงรายการผั
จกรรมของกลุ
กรรมของกลุ
คคลองโยง
ลองโยง
พร
มรายละเอี
่อเาการติ
ออแต่
ข้าเสนอฐานข
อออขมูมรายละเอี
กีการติ
่ยบวกัการสื
ระดัระดั
บที่บ1ที่ 1		แสดงรายการผั
กกมมตต่เกษตรอิ
าางๆ
เชน ทรี
ประเภทผั
ก ราคา
อลมูทีล่เป็ทีน่เประโยชน์
ปนยยประโยชน
เกีผัต่ยตกวกั
บผักแตดการท�
ละชนิำ		
ดการทํา
		
กิจเพาะปลู
กรรมของกลุ
ยโดยมี
์คกิลองโยง
พร้าาอเสนอฐานข
มรายละเอี
ยดเพื
การติ
ต่บบอคํการสื
เพาะปลู
กผักกผัในแปลงต
ก่มนในแปลงต
าโดยมี
งๆ
จกิกรรมกลุ
จกกกรรมกลุ
มเสนอฐานข
ตมาตงๆางๆแผนผั
แผนผั
งสํสํบเว็าาไซต
บหรัดไซต
าคํถามที
าถามที
่พผัผักบบ
ยอเครื
งมื
่องมื
อแหล
คอนคหา
ระดั
ระดั
บบทีที่ ่ 22 กิแสดงรายการสิ
แสดงรายการสิ
นเกษตรอิ
คคาาขัขั้น้นสูนสูานทรี
งงๆ
งทรี
ารนํ
ารนํ
ออมูมูงยล่อลเว็ดเพื
หรั
การสื
บบคค่พนนบบ
กอชนิ
ชนิ
ดยดตตเครื
า่อางๆ
งๆ
แหล
งนง หา
จ
กรรมของกลุ
ม

เกษตรอิ
ย
ค

ลองโยง
พร
อ
มรายละเอี
อ
่
การติ
ด
ต
อ
ระดับที่ 2		 เว็แสดงรายการสิ
การน�ำเสนอฐานข้อมูลส�ำหรับการสืบค้นผักชนิดต่างๆ แหล่งเพาะปลูกผัก		
บเว็ไซต
บไซต
บัในแปลงต
ลน้มบัค้รู้มาปขัรูน้ ปสูง าาโดยมี
เพาะปลู
เพาะปลู
กกผัอัผักลกอัในแปลงต
งๆ
งๆ
กิกิจจกรรมกลุ
กรรมกลุ
มมตตาางๆ
งๆ แผนผั
แผนผัมูงงเว็ลเว็สํบบาไซต
ไซต
าาถามที
ถามที
บบ
ยย เครื
เครื่อ่องมื
งมืออคคนนหา
หา
ระดั
บ
ที
่
2
แสดงรายการสิ
น
ค
า
ขั
้
น
สู
ง
โดยมี
การนํ
หรั่อบงมืคํคํการสื
บค่พ่พนบบบ
ผักออชนิ
		 ในแปลงต่างๆ กิจกรรมกลุม่ ต่างๆ แผนผั
งเว็บาเสนอฐานข
ไซต์ ค�ำถามทีพ่ อบบ่
อย เครื
อค้นหาเว็
ไซต์
อัลดบัต้มรูาปงๆ แหลง
ระดั
ระดั
บทีบบที่ ที3่ 3		
่ 3 เว็เว็หห้บบออหไซต
งสนทนา
องสนทนา
าบเว็มีากบเว็ารใช้
มีบกมีารใช
ก ารใช
สื่อสประสม
ื่ อเช่ประสม
เช
น นขเสีอขความ
อความเสีเสี
ย งยภาพนิ
ง ภาพนิ
่ งและ
่ งและภาพเคลื
ภาพเคลื
่อนไหว
่อนไหวมี มี
ไซต
้ม้มรูหน
รูาปปเว็หน
ระดั
งสนทนา
หน้
ประสม
อเช
ความ
ภาพเคลื
เพาะปลู
กอัอัผัลลกบับัในแปลงต
างๆ กิสจื่อกรรมกลุ
มนตข้างๆ
แผนผั
งยเว็ง บภาพนิ
ไซต่งและ
คําถามที
่พบบ่อนไหว
อย เครืมีจ่อดหมาย		
งมือคนหา
		
ข่างสนทนา
วอิเล็กทรอนิ
กวอิ
่อกมโยงไปยั
เกษตรกรปลู
กผัเช
กงปลอดภั
ยโดยตรง
ำธุรกรรมออนไลน์
มีกการทํ
ารเช็
คธุารธุกรรม
จดหมายข
าวอิาหน
เส์ล็เกเชืล็ทรอนิ
ทรอนิ
การใช
สกงสเชื
่อื่ อื่ อมโยงไปยั
่อประสม
มโยงไปยั
เกษตรกรปลู
กเสีผักยการท�
กภาพนิ
ปลอดภั
โดยตรง
ยโดยตรง
การทํ
านไหว
รกรรม
ระดั
ระดั
บบทีที่ ่ 33 เว็หหจดหมายข
งสนทนา
สสเชื
ประสม
เช
นงนเกษตรกรปลู
ขขออความ
ความ
เสี
ยกงผังปลอดภั
ภาพนิ
่ ง่ งยและ
และ
ภาพเคลื
ภาพเคลื
่อ่อนไหว
มีมี
บออไซต
อัลบั้มหน
รูปาาเว็เว็บบมีมีกการใช
		 ออนไลน
สต๊ออนไลน
อกสินค้ามีแผนที
ารเดิ
น่ ่การเดิ
กมีารเช็
คทรอนิ
สต
คนสต
อทางและโปรโมชั
กสิ
อสกสิ
คนา่อ่อคแผนที
า แผนที
่การเดิ
นทางและโปรโมชั
นทางและโปรโมชั
่น ่น ยยโดยตรง
จดหมายข
าาวอิ
วอิ
เกเล็ล็ารเช็
กาก่ กเว็
ทรอนิ
สนเชืเชื
มโยงไปยั
งเกษตรกรปลู
เกษตรกรปลู
ปลอดภั
โดยตรง
การทํ
การทํ่อาานไหว
ธุธุรรกรรม
กรรม
ระดับที่ 3 หจดหมายข
องสนทนา
หน
บมี กกการใช
สื่อมโยงไปยั
ประสม งเช
น ขอความ กกเสีผัผัยกกงปลอดภั
ภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื
มี
ออนไลน
ออนไลน มีามีวอิ
กการเช็
ารเช็
สต
สตออกสิ
กสิ
คาา่อแผนที
แผนที
่ก่การเดิ
ารเดิงเกษตรกรปลู
นนทางและโปรโมชั
ทางและโปรโมชั
่น่น ยโดยตรง การทําธุรกรรม
จดหมายข
เล็กคคทรอนิ
กสนนคเชื
มโยงไปยั
กผักปลอดภั
ออนไลน มีการเช็คสตอกสินคา แผนที่การเดินทางและโปรโมชั่น

ภาพที
ภาพที
่ 5่ หน
5่ หน
เพจรายการผั
าเพจรายการผั
กปลอดภั
กกปลอดภั
และราคาจํ
าำหน
าหน
ภาพที
ภาพที
6าเพจขั
หน
าเพจขั
าเพจขั
้นตอนวิ
้นธตอนวิ
ธีก่งธซืารสั
ีก้อารสั
ซื่ง้อซืผั้อกผัปลอดภั
ยย
่ 6่ 6หน้่ หน
้นตอนวิ
ีการสั
ผัก่งปลอดภั
ยกปลอดภั
ภาพที
5าหน้
าเพจรายการผั
ปลอดภัยและราคาจํ
ยยและราคาจ�
หน่
าายยาย ภาพที
ขั้นขัตอนที
้น่ ่ ตอนที
3 การประมวลผลการทํ
การประมวลผลการทํ
าธุารธุกรรม
รกรรม
(transaction
processing
processing
stage)
stage)
การชํ
การชํ
ระเงิ
น่ง่งออนไลน
เชนเชยยนบัตบัรตร
ภาพที
ภาพที
55 หน
หน่่ 33าา่ เพจรายการผั
เพจรายการผั
กกปลอดภั
ปลอดภัยยและราคาจํ
และราคาจํ
าา(transaction
หน
หน
าายย ภาพที
ภาพที
่ ่ 66 หน
หนาาเพจขั
เพจขั
้น้นตอนวิ
ตอนวิ
ธธาีกระเงิ
ีกาารสั
ารสั
ซืนซื้อออนไลน
้อผัผักกปลอดภั
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com เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับ
เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีองค์ประกอบของเว็บไซต์ ประกอบ
ด้ ว ย หน้ า แรกของเว็ บ ไซต์ ที่ แ สดงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ องค์
ประกอบของค�ำสั่งต่างๆ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยงและภาพกิจกรรม
การลงพื้นที่ บทความที่เป็นประโยชน์ คลิบวิดีโอและ
ภาพผลิตภัณฑ์ผกั ปลอดสารของกลุม่ ทีม่ จี ำ� หน่าย การพัฒนา
ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สำ� หรับห่วงโซ่คณ
ุ ค่าผักปลอดภัย
ต้นแบบเสร็จสิ้นได้ท�ำการทดสอบพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การซื้อผักออนไลน์ ผลการส�ำรวจตัวอย่างพบว่าผู้บริโภค
เคยซือ้ หรือสนใจผักปลอดภัยผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ซึง่ พบปัญหาและอุปสรรคในการเลือกซือ้ คือ การได้รบั ข้อมูล
การโฆษณาผักปลอดภัยไม่ตรงกับความต้องการและการไม่
เห็นผักปลอดภัยจริงก่อนการสั่งซื้อ ขาดความเชื่อมั่นว่าผัก
ปลอดภัยทีจ่ ะได้รบั ปลอดภัยจริงหรือไม่ การสัง่ ซือ้ ผักปลอดภัย
แล้วได้รับของล่าช้าผักปลอดภัยคุณภาพต�่ำ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลของสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไทยที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด เกี่ ย วกั บ การค้ า ระบบออนไลน์
ได้แก่ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความปลอดภัย
และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีกฎหมายที่รองรับการท�ำธุรกรรมผ่านช่อง
ทางการค้าออนไลน์ และต้องมีการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมส�ำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นต้น (Thai eCommerce Association, 2014) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อออนไลน์ คือ ปัจจัยด้านราคาที่เหมาะ
สมเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการตลาดอื่น มีการบริการ
จัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ง่ายสะดวกในการ
เข้าถึงสัง่ ซือ้ และตรวจสอบข้อมูลได้ ซึง่ สอดคล้องกับ มิง่ ขวัญ
วิมลสันติโรจน์ (Wimonsatiroj, 2000) ที่กล่าวถึงแนวคิดที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจทีใ่ ห้บริการธุรกิจบริการควรมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ คือ กระบวนการให้บริการต้องชัดเจน วิธีการซื้อ
ขายง่าย การส่งมอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วและประทับใจลูกค้า (Saenkasame, 2002)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม
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		 ผลการวิจยั ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยใน
จังหวัดนครปฐม พบว่า ผลการทดลองจ�ำหน่ายโดยเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพระหว่างเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นกับ เฟซบุ๊ก
พบว่าเฟซบุ๊กมีรายได้จากการขายสูงกว่าการขายผ่าระบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สำ� หรับผักปลอดภัยทุกชนิด เนือ่ งจาก
เฟซบุ๊กเป็นช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้ง่าย กลุ่มลูกค้ามี
จ�ำนวนมากกว่าทัง้ การเข้าถึง การใช้งาน การแชร์ขอ้ มูล การ
สอบถามข้อมูลการสัง่ ซือ้ ทัง้ ให้ความสะดวกในการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันส�ำหรับผู้ดูแล เป็นต้น จุดแข็ง
ที่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีมากกว่าเฟสบุ๊ก คือ ความ
ปลอดภัยของข้อมูลในด้านความเป็นส่วนตัว เจ้าของเว็บไซต์
สามารถบริหารจัดการได้ดว้ ยตัวเอง สามารถรักษาความลับ
ได้ดี ระบบสามารถรองรับการท�ำธุรกรรมทางการเงินมีความ
ปลอดภัยสูง สอดคล้องกับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association,
2014) กล่าวถึงประโยชน์ของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ว่าเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในการท�ำธุรกิจสูง สามารถท�ำ
การค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขายสินค้าได้ทั่วโลก ข้อมูลทัน
สมัยอยู่เสมอเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ต้นทุนในการ
ด�ำเนินการต�ำ่ เทคโนโลยีชว่ ยส่งเสริมให้การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
มี ค วามน่ า สนใจช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภคได้
อย่างรวดเร็ว ประเด็นที่ส�ำคัญในการสร้างระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยใน
จังหวัดนครปฐมในการพัฒนาระบบต้องเกิดจากการมีส่วน
ร่วมตั้งแต่กระบวนการระบุความต้องการและกระบวนการ
ออกแบบต้องให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสียในอุตสาหกรรมผักปลอดภัย
ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เมื่อได้ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผักปลอดภัยแล้วน�ำไปทดสอบกับผู้
บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เพื่อ
น�ำมาปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบการต่อย
อดการใช้อินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (eMICA) ซึ่งประกอบ
ด้วย คุณภาพและความครบของข้อมูล คุณภาพของระบบ
คุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ จากองค์ประกอบทัง้ หมด
ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แสดงถึ ง รู ป แบบของระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัด
นครปฐมที่มีประสิทธิภาพ สามารถอธิภาพตามรูป 7
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ของตนเองเพื
่มช่องทางการ
านนโยบาย หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานัก่มงานเกษตรจั
งหวั่อดเพินครปฐม
		 1. 1.ด้ดานนโยบาย
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวง ตลาด พัฒนาศักยภาพให้
กบั เกษตรกรสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบ
นําผลการวิจัยไปสราส�งคูำนัมกืองานเกษตรจั
การใชระบบพาณิ
ยอิเล็กทรอนิำ กสสินคาเกษตรอื่นๆ เผยแพรองคความรูใหกับเกษตรกร
เกษตรและสหกรณ์
งหวัดชนครปฐมน�
การออนไลน์
ผลการวิจยั ไปสร้างคูม่ อื การใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 		 3. เผยแพร่องค์ความรู้ ขยายการพัฒนาระบบ
สินค้าเกษตรอื่นๆ เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรได้ การค้ า ออนไลน์ สู ่ เ กษตรกรที่ ปลู ก ผั ก ปลอดภั ย ในต� ำ บล
หลากหลายกลุ่มและสามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนเพื่อ หนองงูเหลือและเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ให้สามารถ
จัดท�ำแผนพัฒนาสู่การน�ำไปปฏิบัติจริงและจัดท�ำโครงการ ใช้เว็บไซต์เพื่อการค้าและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ
พั ฒ นาเกษตรกรสู ่ ก ารเป็ น เกษตรกรทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งมี ค้าน�ำไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการ
ประสิทธิภาพ
เรียนรู้ที่สามารถน�ำไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับ
		 2. ด้านสาธารณะและชุมชนท�ำการขยายพื้นที่ใน เกษตรกรต่อไป
การใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสินค้าเกษตรอื่นไป
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