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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 7 ประจ าปี 2565 
 

 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เจ้าภาพร่วม 
หน่วยงานภายใน 
1. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม 
1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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11. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
12. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
13. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
14. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
15. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
16. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
17. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
18. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
19. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
20. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
21. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
22. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
23. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
24. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
25. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
26. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
27. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
28. Mara University of Technology สาขา Kedah ประเทศมาเลเซีย 
29. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย 
30. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย 
31. มหาวิทยาลัย HUTECH ประเทศเวียดนาม 
32. มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Thai Nguyen ประเทศเวียดนาม 
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สารจากคณบด ี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ด าเนินพันธกิจหลัก
ท่ีส าคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังการจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในทุก
ระดับ การจัดประชุมทางวิชาการถือเป็นภารกิจและกิจกรรมทางวิชาการท่ี
คณะวิทยาการจัดการให้ความส าคัญตลอดมา ท้ังนี้เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เชิงวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใ จท่ัวไป   
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และการวิจัยช้ันเรียน เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือ  
ด้านวิชาการท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ   
 การประชุมทางวิชาการ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 และนานาชาติ ครั้งท่ี 4  
ระหว่างวันท่ี  26–27 พฤษภาคม  2565  เป็นการน าเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยความร่วมมือของเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 5 หน่วยงาน เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 32 แห่ง โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการวิจัยในช้ันเรียน เข้าร่วมน าเสนอมากกว่า 120 บทความ 
 ในนามของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายท่ีร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและวิพากษ์บทความ คณะท างาน และขอช่ืนชมผู้น าเสนอผลงาน
รวมท้ังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ท่ีร่วมเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิชาการ 
วิชาชีพ สังคมและประเทศชาติสืบไป. 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ที่ปรึกษา 
 ผศ.ดร.กันยา  บาร์นท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ผศ.พรรณนิภา เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
กองบรรณาธิการ 
 ผศ.ดร.นันทนา แจ้สว่าง   ผศ.ดร.เสาวนีย์   ศรีกาญจนรักษ์ 
 ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองค า ผศ.คชา   ศัยยกุล 
 ผศ.จ าลอง เขตจ านันต์ ผศ.ธนิดา  ภู่แดง 
 ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี  ผศ.รัชชนก สวนสีดา 
 ผศ.วนิดา  เพิ่มศิริ  ผศ.วรรณวิไล   โกษะโยธิน 
 ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม  อ.ดร.พันธ์ศักดิ์   พึ่งงาม 
 อ.ดร.สาวิตรี จูเจ่ีย   อ.ดร.สุธิษา เชญชาญ 
 อ.กานต์ เช้ือวงศ์ 
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ ภายในมหาวิทยาลัย 
 1. รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2. รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3. รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4. รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 5. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 6. ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 7. ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 8. ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 9. ผศ.ดร.บุญญเลขา มากบุญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 10. ผศ.ดร.โสพิศ ค านวนชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 11. ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 12. ผศ.ดร.สุรยุทธ ทองค า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 13. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 14. ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 15. ผศ.ดร.ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 16. ผศ.ดร.กัญญารัตน์ อู่ตะเภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 17. ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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 18. ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 19. อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 20. อ.ดร.สยามล เทพทา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 21. อ.ดร.อุษณี จิตติมณี     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 22. อ.ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 23. อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 24. อาจารย์ ดร.วรางคณา ก้อมน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 25. อาจารย์ ดร.กรวุฒิ แผนพรหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 26. อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 27. อาจารย์ ดร.นิธิชญา ใจเย็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 28. อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1. รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 2. ผศ.ดร. อ าภาศรี พ่อค้า   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 3. ผศ.ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 4. ผศ.ดร.ฉายรุ่ง ไชยก าบัง   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 5. อ.ดร.มัลลิกา นาจันทอง   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 6. อ.ดร.กิตต์ิธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 7. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 8. ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 9. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 10. ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา   มหาวิทยาลัยเกริก 
 11. ผศ.ดร.สิทธิ วงศ์ทองค า   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 12. ผศ.ดร.ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 13. ผศ.สิริพัฒน์ เสวิกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 14. ผศ.ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 15. อ.ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 16. ผศ.ดร.อัญชลี ชัยศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 17. ผศ.ดร.กมลทิพย์ ค าใจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 18. รศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 19. ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



~ ช ~ 
 

 20. ผศ.ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 21. รศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 22. รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 23. รศ.เนตรชนก บัวนาค    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 24. ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 25. รศ.ดร.ลักษมี งามมีศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
THE DEVELOPMENT OF WEBSITE FOR LAOPATTANA BASKETRY 

COMMUNITY ENTERPRISE GROUP 

จารุวิชญ์ บางทราย1, ระพิพรรณ นางทะราช2 
เด่นชัย สมปอง3, สุพิชญา นิลจินดา4,  สิริพาพร ยืนสุข5 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จักสานเหล่าพัฒนา 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
และ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา จำแนก
ตาม เพศ และ อาชีพ โดยใช้ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยแบบการวิจ ัยและพัฒนา กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย  
ประกอบด้วย ผู้ใช้งานเว็บไซต์ จำนวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Samples t-test, One – way 
ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน

เหล่าพัฒนา อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.31, S.D.=.59) 2) ภาพรวมผู้ใช้งานเว็บไซต์มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (𝑥 ̅=4.55, S.D.=.65) นอกจากนั้น 
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกัน 

คำสำคญั: การพัฒนาเว็บไซต,์ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนจักสาน 
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1) develop and efficiency assessment of  
website for the Laopattana basketry community enterprise group 2) study website users’ 
satisfaction of the Laopattana basketry community enterprise group website and 3) 
compare the website users’ satisfaction when classified by gender and occupations. This 
research was the research and development. Research samples consisted of 30 people 
and 5 experts in electronic commerce websites. The research instruments consisted of an 
efficiency evaluation form of the website and users’ satisfaction survey form. Data were 
analyzed by using descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, 
and inferential statistics including independent Samples t-test, One-way ANOVA. The 
results revealed that assessing the efficiency of  the Laopattana basketry community 

enterprise group website overall was high level (�̅�=4.31, S.D.=.67). the users’ satisfaction 
with the website of Laopattana basketry community enterprise group website overall was 

high level. (�̅�=4.55, S.D.=.59). In addition, there was no significant difference when 
classified by occupations. 
 
Keywords: Development of Website, Basketry Community Enterprise Group  
 
บทนำ 
 การดำเนินชีวิตในปัจจุบันน้ีไม่เป็นไปตามวิถีเดิม เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโค
โรนาขึ้น ไวรัสโคโรนาถือเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ในปัจจุบันเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก 
โดยไวรัสดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงไทย จึงทำให้การดำเนินชีวิต หรือกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ทำต้องเกิด
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น การอยู่อาศัย การทำงาน แม้กระทั่งการซื้อสินค้าต่าง  ๆ ทำให้การ
ดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปได้ยาก การซื้อสินค้าในยุคของโรคระบาดนั้นได้มีการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มขายสินค้า เช่น Shopee Lazada Facebook  หรือเว็บไซต์ที่
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ลูกค้า เป็นต้น การซื้อขายสินค้าชนิดนี้
เร ียกว่า E-Commerce หรือเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งเป็นการทำการค้าผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและมีความแพร่หลาย
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ในการใช้งานคืออินเทอร์เน็ต และมีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทำการค้า (ธีระพงศ์ มลิวัลย์ และคณะ, 

2563)  
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็น
กลุ่มจักสานที่นำเอาต้นกก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื่อ กระเป๋า หมวก ที่รอง
แก้ว และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในครัวเรือน โดยลักษณะที่โดดเด่นของสินค้ากลุ่มจักสานเหล่าพัฒนานั้นจะมี
รูปทรงที่สวยงาม มีความคงทน ไม่ขึ้นรา มีลวดลายจักสานที่งดงาม ไม่สาก มีความทนทานประณีต วัสดุที่
ใช้มาจากธรรมชาติทั้งหมด ตลอดการผลิตไม่ใช้สารเคมี จึงได้สีสันที่สวยงามตามธรรมชาติ จากการลง
พื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา พบว่าการค้าขายในปัจจุบันยังทำการค้าขายผ่าน
ทางหน้าร้านเป็นส่วนใหญ่ หรือการบอกปากต่อปาก ทำให้ร้านค้าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก  และการจะ
ค้นหาสินค้าของกลุ่มจักสานเหล่าพัฒนาจำเป็นต้องมาเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านเท่านั้น กลุ่มลูก ค้าที่
ต้องการสิ่งทอจากกกสามารถเข้าถึงได้ยาก หรือลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สามารถเลือกสินค้าตามที่ตัวเองอยากได ้
 จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำโครงงาน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม เพราะปัจจุบันยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า อำนวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องเดินทางมาซื้อสินค้าด้วยตัวเอง จึงได้ทำการศึกษาข้อมูลของทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ออกแบบเพ่ือจัดทำเป็นเว็บไซต์ในรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
จำแนกตามเพศ และอาชีพ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา เป็นการวิจัยและการ
พัฒนา (Research and Development) มีวิธีดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่า
พัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และผู ้เชี ่ยวชาญด้านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่า
พัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 คน เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตก์ลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เว็บไซตก์ลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา และ
ความพึงพอใจต่อการใชง้านเว็บไซตก์ลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา เป็นระบบการ
จัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ใช้เว็บไซตส์ำเร็จรูป 
WordPress เพื่อสร้างและจัดการเนื้อหา บทความต่าง ๆ บนเว็บ ซึ่งเขียนด้วยภาษา PHP และใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL รวมถึงการใช้งาน Plugin WooCommerce ในการจัดทำระบบสั่งซื้อสินค้า 
บริหารจัดการร้านค้า และ Plugin เสริมอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอนในการ
พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา (System Development Life Cycle : SDLC) ดังนี ้
   3.1.1 การวางแผน (Planning) เริ่มต้นระยะแรกด้วยการสำรวจความต้องการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้  
   3.1.2 การวิเคราะห์ (Analysis) ในขั ้นตอนนี ้จะทำการออกแบบองค์ประกอบของ
เว็บไซต์ รวมถึงการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาเว็บไซต์ รวมถึงการคัดเลือก Plugin ที่จะนำมาใช้งานให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการ  
   3.1.3 การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน นำองค์ประกอบของเว็บไซต์และขอบเขตของเนื้อหาเว็บไซต์ มาจัดระบบหมวดหมู่ 
เพื่อออกแบบแผนผังโครงสร้างของเว็บไซต ์
   3.1.4 การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation) เป็นการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักสานเหล่าพัฒนาตามขอบเขตของเนื้อหาเว็บไซต์ ด้วยเว็บสำเร็จรูป WordPress และนำ Plugin 
WooCommerce และ Plugin เสริมอื่น ๆ มาติดตั้ง และจัดการให้เว็บมีประสิทธิภาพ จากนั้นนำเว็บไป
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ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพและทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้
งาน และปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นนำเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา
ท ี ่ พ ั ฒ น า เ ส ร ็ จ แ ล ้ ว ไ ป ใ ช ้ ง า น จ ร ิ ง  โ ด ย ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ โ ค ร ง ง า น น ั ก ศ ึ กษ า 
http://laopatjaksan.bcsnru.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สะสมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   3.1.5 การบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นการสนับสนุน จัดอบรมให้แก่ผู ้ใช้งาน
เว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา และช่วยเหลือผู้ใช้งาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำเอา
ข้อมูลไปปรับปรุงระบบ  
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่า
พัฒนา และการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า และแบบปลายเปิด จากนั้นนำแบบสอบถามหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสามารถนำไป
วัดผลได้จะต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ ้นไป (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554) และหาค่าความเชื ่อมั ่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธ ีหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.865 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.3.1 ขั ้นตอนการศึกษาข้อมูล ผู ้วิจัยดำเนินการลงพื ้นที ่เพื่อพบกับกลุ ่มตัวอย่าง 
สัมภาษณค์วามต้องการ และปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์และแบบสอบถาม 
   3.3.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลและสรุปผล 
  3.4 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Samples t-test, One-way ANOVA ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 มีเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2556) 
   4.51 – 5.00 มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
   3.51 – 4.50 มีระดับความพึงพอใจ มาก 
   2.51 – 3.50 มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
   1.51 – 2.50 มีระดับความพึงพอใจ น้อย 
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   1.00 – 1.50 มีระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา และ
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี ้  
1. ผลการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
  1.1 หน้าหลักของเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งจะมีเมนูพื้นฐานของระบบ และผู้ใช้งานทั่วไปสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้และดู
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ ดังภาพ 1  
 

 
 

ภาพ 1 แสดงหน้าหลักเว็บไซตก์ลุ่มวิสาหกจิชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
ที่มา : http://laopatjaksan.bcsnru.com 

  1.2 หน้าร้านค้า เป็นหน้าแสดงรายการสินค้าต่าง ๆ โดยแบ่งสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ คือ 
กระเป๋า หมวก กระติบข้าว และสินค้าอื่น ๆ ซึ่งสมาชิกสามารถกดเลือกสินค้าหยิบใส่ตะกร้าได้ รวมถึงมีตัว
กรองในการค้นหาข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ดังภาพ 2 
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ภาพ 2 แสดงหน้าร้านค้าเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 

ที่มา : http://laopatjaksan.bcsnru.com/shop-2 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน
เหล่าพัฒนา ของผู้เช่ียวชาญทางด้านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 คน ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 

รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 
1. ด้านการออกแบบของเว็บไซต ์
1.1 การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการเข้าถึง 4.33 .57 มาก 
1.2 ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล ตัวอักษร 
ภาพนิ่ง 

 
4.00 

 
.62 

 
มาก 

1.3 ความน่าสนใจของข้อมูลภายในเว็บไซต ์ 4.33 .45 มาก 
1.4 รูปแบบทีแ่สดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม
และสวยงาม 

 
4.33 

 
.62 

 
มาก 

1.5 รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีความ
เหมาะสม น่าสนใจ 

 
3.00 

 
.73 

 
ปานกลาง 

1.6 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลบนเว็บไซต ์ 4.00 .61 มาก 
1.7 สีพื้นหลังกบัสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการ
อ่าน 

 
4.66 

 
.57 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 .59 มาก 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 
2. ด้านความงา่ยต่อการใช้งาน 
2.1 ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ 4.66 .42 มากที่สุด 
2.2 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดย
ภาพรวม 

 
4.33 

 
.67 

 
มาก 

2.4 ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ 4.66 .51 มากที่สุด 

2.5 ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม 4.00 .89 มาก 
2.6 การเช่ือมโยงของเมนูสามารถเรียกใช้งานได้ง่าย 4.33 .72 มาก 
2.7 การเลือกสินค้าลงในตะกร้ามีความง่ายและไม่
ซับซ้อน 

 
4.66 

 
.62 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 .62 มาก 
3. ด้านรูปแบบการนำเสนอ    
3.1 มีระบบค้นหาข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน 4.33 .51 มาก 
3.2 รูปแบบของเมนูมีความเหมาะสม 4.00 .48 มาก 
3.3 ความเร็วการตอบสนองของเว็บไซต์มีความ
รวดเร็ว 

4.33 .81 มาก 

3.4 การเรียกใช้งานเมนูต่าง ๆ มีการเชื่อมโยง
ถูกต้อง 

4.33 .48 มาก 

3.5 ความเร็วในการทำงานของระบบในภาพรวม 4.33 .71 มาก 
3.6 มีระบบการซื้อสินค้าทีม่ีประสิทธิภาพ และง่าย
ต่อการเลือกซื้อ 

 
4.66 

 
.54 

 
มากที่สุด 

3.7 การสมัครสมาชิกมีประสทิธิภาพ และเรียก
ข้อมูลได้ครบถว้น 

 
4.66 

 
0.56 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.58 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทัง้หมด 4.31 0.59 มาก 

 จากตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา มี
ผลสรุปการประเมินแต่ละด้าน ดังนี ้
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  2.1 ด้านการออกแบบของเว็บไซต์เป็นการประเมินการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการเข้าถึง ความ
หลากหลายของรูปแบบข้อมูล ตัวอักษร ภาพนิ่ง ความน่าสนใจ และรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ จาก
ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.09 ซึ่งมีระดับประสิทธิภาพใน
ระดับมาก 
  2.2 ด้านความง่ายต่อการใช้งานเป็นการประเมินความง่ายในการเรียกใช้งานระบบ ความ
ชัดเจนของข้อความ ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ และการเลือกซื้อสินค้ามีความง่าย จากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 ซึ่งมีระดับประสิทธิภาพในระดับ
มาก 
  2.3 ด้านรูปแบบการนำเสนอเป็นการประเมินระบบค้นหาข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน มี
ความรวดเร็วในการตอบสนอง และการเรียกใช้งานเมนูต่าง ๆ มีความถูกต้อง จากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 ซึ่งมีระดับประสิทธิภาพในระดับมาก 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานเหล่าพัฒนา ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน จำนวน 30 คน ได้ค่าผลเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจ
ของระบบทั้ง 4 ด้าน ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซตก์ลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 

รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 
1. ด้านคุณภาพของเนื้อหา 
1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง และข้อมลูภายในเว็บไซต์มี
ความเป็นปัจจุบัน 

 
4.66 

 
.54 

 
มากที่สุด 

1.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพในเว็บไซต์มีความ
เหมาะสมและน่าสนใจ 

 
4.56 

 
.67 

 
มากที่สุด 

1.3 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 4.53 .57 มากที่สุด 
1.4 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ 4.67 .56 มากที่สุด 
1.5 ปรมิาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.63 .55 มากที่สุด 
1.6 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่าน
แล้วเข้าใจ 

 
4.53 

 
.62 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 .59 มากที่สุด 
 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต ์
2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.50 .82 มาก 
2.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.50 .73 มาก 
2.3 รูปแบบ,ขนาด และสีของตัวอักษร อ่านได้ง่าย สวยงาม 
และเหมาะสม 

 
4.43 

 
.81 

 
มาก 

2.4 สีที่ใช้ภายในเว็บไซต์ มีความสวยงามและไม่มาก
จนเกินไป 

 
4.36 

 
0.85 

 
มาก 

2.5 ความถูกต้องในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์ 4.53 0.81 มากที่สุด 
2.6 กระบวนการการทำงานของระบบมีความรวดเร็วในการ
เรียกใช้งาน 

 
4.46 

 
0.81 

 
มาก 

2.7 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได ้ 4.60 0.77 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.80 มาก 
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช ้
3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

 
4.60 

 
0.56 

 
มากที่สุด 

3.2 การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และ
รวดเร็ว 

 
4.46 

 
0.62 

 
มาก 

3.3 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการนำไปใช้
งาน 

 
4.66 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

3.4 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 4.53 0.57 มากที่สุด 
3.5 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.56 0.56 มากที่สุด 
3.6 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ ์ 4.66 0.47 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 0.55 มากที่สุด 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 
4. ด้านร้านค้าพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส ์
4.1 การออกแบบร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์มีความสวยงามและ
เข้าถึงได้ง่าย 

 
4.63 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

4.2 มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินคา้จากเว็บไซต์ที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจ
ง่าย 

 
4.40 

 
0.85 

 
มาก 

4.3 มีช่องทางการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและมคีวามปลอดภัย 4.60 0.56 มากที่สุด 
4.4 มีสินคา้หลายหมวดหมู่ และจำนวนสินคา้เพียงพอต่อความ
การของลูกค้า 

 
4.66 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

4.5 การชำระเงินมีความรวดเร็วและเข้าใจงา่ย 4.66 0.54 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.61 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมทัง้หมด 4.55 0.65 มากที่สุด 

 จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่า
พัฒนา มีผลสรุปการประเมินแต่ละด้านดังนี ้
  3.1 ด้านคุณภาพของเนื ้อหา เป ็นการประเม ินเน ื ้อหามีความชัดเจน ถ ูกต้อง การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีความน่าสนใจ มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา ปริมาณของเนื้อหาเพียงพอ
ต่อความต้องการและจัดเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื ่อง จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  3.2 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ เป็นการประเมินการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ 
สีของตัวอักษรมรความเหมาะสม อ่านได้ง่าย สีที่ใช้ภายในเว็บไซต์มีความสวยงาม  และมีภาพประกอบ
สามารถสื่อความหมายได้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.48 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก 
  3.3 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ เป็นการประเมินประโยชน์ของเนื้อหาที่มีต่อผู้ใช้ การ
จัดรูปแบบของเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการอ่าน และเป็นสื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของร้านค้า จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58 ซึ่งเป็นความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด 
  3.4 ด้านร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประเมินการออกแบบร้านค้าว่ามีความ
สวยงาม เข้าถึงได้ง่าย มีขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ซับซ้อน มีสินค้าหลายหมวดหมู่ และจำนวนสินค้ามีความ
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เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.59 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่า
พัฒนา จำแนกตามเพศ  

รายการประเมิน เพศ X  S.D. t Sig. 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา 
ชาย 4.69 .38 

1.001 .325 
หญิง 4.51 .51 

ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต ์

ชาย 4.72 .38 
1.762 .089 

หญิง 4.34 .79 

ด้านประโยชน์และการนำไปใช ้
ชาย 4.78 .26 

2.424 .022* 
หญิง 4.46 .46 

ด้านร้านค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

ชาย 4.87 .20 
3.013 .006* 

หญิง 4.43 .57 

ด้านรวม 
ชาย 4.77 .28 

1.875 .071 
หญิง 4.44 .54 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการศึกษาพบว่า ด้านประโยชน์และการนำไปใช้  
(t-test=2.424,Sig.=.022)  และด้านร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (t-test=3.013,Sig.=.006)  ผู้ใช้งานที่
มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่า
พัฒนา จำแนกตามอาชีพ  

รายการประเมิน แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ด้านคุณภาพของ
เนื้อหา 

ระหว่างกลุ่ม .427 2 .213 .951 .399 
ภายในกลุ่ม 6.059 27 .224     

รวม 6.486 29       
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ตาราง 4 (ต่อ) 

รายการประเมิน แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบ

เว็บไซต ์

ระหว่างกลุ่ม 1.980 2 .990 2.243 .126 
ภายในกลุ่ม 11.922 27 .442     

รวม 13.902 29       

ด้านประโยชน์และ
การนำไปใช ้

ระหว่างกลุ่ม .229 2 .114 .613 .549 
ภายในกลุ่ม 5.035 27 .186     

รวม 5.264 29       

ด้านร้านค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

ระหว่างกลุ่ม .646 2 .323 1.220 .311 
ภายในกลุ่ม 7.152 27 .265     

รวม 7.799 29       

ด้านรวม 
ระหว่างกลุ่ม .670 2 .335 1.462 .250 
ภายในกลุ่ม 6.183 27 .229     

รวม 6.852 29       

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตาราง 4 ผลการศึกษาพบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา ในด้านคุณภาพของเนื้อหา (F-test=.951,Sig.=.399) ด้านการออกแบบและ
การจ ั ดร ู ปแบบเว ็ บ ไซต์  (F-test=2.243,Sig.=.126) ด ้ านประโยชน ์ และการนำ ไปใช้  (F-test 
=.613,Sig.=.549) และด้านร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (F-test=1.220,Sig.=.311) ด้านร้านค้าพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส ์(F-test=1.220,Sig.=.311) และด้านรวม (F-test=1.462,Sig.= .250) ไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล  
 1. การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา  เป็นเว็บไซต์ที่มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาด้วยเว็บสำเร็จรูป และมีการจัดจำหน่ายสินค้า ระบบตะกร้าสินค้า รวมถึงการบริหาร
จัดการการสั่งซื้อของลูกค้า โดยผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานเหล่าพัฒนา  อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐะณุุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ และฉัตรเมือง เผ่า
มานะเจริญ (2564) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์การตลาดของธุรกิจชุมชน 
กรณีชุมชนหินตั้ง - บ้านดง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์จะพัฒนาสื่อเว็บไซต์และเฟซบุ๊กในลักษณะของบทความเชิงโฆษณา ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพในระดับมาก และผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจ สื่อดิจิทัล
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ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเด่นในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาประเภทศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ให้ความสำคัญกับ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานกับองค์ประกอบด้านภาพที่สวยงาม 
 2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา  พบว่า
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา  อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ และวัชรีภรณ์ ดีสุทธิ (2564) ได้จัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มีคุณภาพจากการประเมิน
ของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความพึง
พอใจทุกด้านของเว็บไซต์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จากกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 
พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี อยู่ในเกณฑ์ดี 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา 
จำแนกตามเพศ และอาชีพ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา ในด้านประโยชน์และการนำไปใช้ และด้านร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
แตกต่างกัน และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่า
พัฒนา ในด้านคุณภาพของเนื้อหา ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์  ด้านประโยชน์และการ
นำไปใช้ และด้านร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ มยัง
พงษ์ (2564) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง สภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื ่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ว ิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องใช้ เครื่ องประดับ เครื่องหนัง 
เครื่องจักสานและของที่ระลึก ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ใน
ระดับมาก เพราะสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบในระดับมาก ได้แก่ ระบบหน้าร้าน ระบบหลังร้าน ระบบการสั่งซื้อ และ 
ระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จำแนกระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา และ
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเหล่าพัฒนา มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี 
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 1. ควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องในด้านประโยชน์และการนำไปใช้ และด้านร้านค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะสมกับเพศผู้ใช้งาน เช่น การออกแบบเว็บให้มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ 
การจำหน่ายสินค้าควรมีการกำหนดขนาด น้ำหนัก เพื่อสะดวกต่อการเลือกซื้อและในการจัดส่งสินค้า  
 2. ควรนำโปรแกรมส่วนเสริมอื่น ๆ ที่ทันสมัย และมีประโยชน์ มาปรับใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์ให้
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรศึกษาและจัดทำวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น เพศ อายุ อาชีพ ที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มี
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ 
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