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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
2) ประเมินคุณภาพของระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเอ็ม
คอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตชุมชนต าบลแก่งเลิงจาน  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 99 คน ก าหนดจ านวนด้วย ตารางทาโร่ยามาเน่ ที่ค่าผิดพลาด ± 10เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบบประเมินคุณภาพระบบเอ็มคอมเมิร์
ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบเอ็มคอมเมิร์ช ผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ส่วนท่ีเป็น Web Application ซึ่งเป็นส่วน อบต. และส่วนท่ี 2 ที่เป็น Mobile Application ที่ใช้งานบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการ Android เป็นส่วนใช้งานส าหรับลูกค้า ผลการประเมินคุณภาพของระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเอ็ม
คอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ: การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน, ระบบเอ็มคอมเมิร์ช, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were to 1) to develop an EM-commerce system through 
Android operating system 2) evaluate the system and 3) survey the satisfaction of the users with 
the operating system.  The samples were ninety nine people in Kaeng Lerngjarn sub-district, 
Mueang District, Maha Sarakham province. Taro Yamane table was used to calculate the sample 
size.  The instrument was two sets of questionnaires and an assessment form. The statistics used 
were mean and standard deviation.  
 Results of the research were as The Android operating system was composed of two 
parts: 1) web application of the sub-district administrative organization and 2) mobile application 
through Android operating system of the users. Regarding the quality of the online operating 
system, the findings showed that the average quality of the operating system was at the highest 
level. Finally, the overall satisfaction of the users with the  operating  system  was  at the highest 
level. 
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันแบบสมาร์ทโฟน (smartphone) ผู้ใช้
สามารถเช่ือมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต ใช้รับข้อมูลข่าวสาร ดูคงไม่พ้นอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต โทรศัพท์มือถอืท่ีนิยมใช้เป็นหนัง ฟังเพลง เล่นเกมได้ จึงเกิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
เพื่องานธุรกิจ (Mobile Application for Business) เพื่อสร้างรายได้ ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ
ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างภาพลักษณ์สนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ ของธุรกิจ การใช้งานโมบ ายแอปพลิเคชัน  
(Mobile Application) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด าเนินธุรกิจ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
ในขณะนั้นจากที่ใดก็ได้ (real-time) ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลสินค้า และบริการที่สนใจ สามารถเปรียบเทียบราคา
สินค้าและบริการจากหลาย ๆ ร้านได้อ่านรีวิวอ่านคอมเมนต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสังคมออนไลน์ (Social 
media) ก่อนตัดสินใจซื้อจริง เมื่อสนใจสินค้าหรือบริการนั้นก็สามารถสั่งซื้อ และช าระเงินทางออนไลน์ได้เลยทันที 
ความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์(real-time) เป็นประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการใช้
โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ลูกค้าไม่ใช้เวลารอนาน สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า [1] 
 เอ็มคอมเมิร์ช เป็นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการเงินโดยผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบการค้าเอ็มคอมเมิร์ชใช้อุปกรณ์พกพาไร้สายเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อ และขายสินค้าต่างๆ 
ทั้งที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม รวมทั้งการรับ-ส่งอีเมล์ สิ่งที่น่าสนใจศึกษาคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถพกพาไป
ได้ทุกที่ไม่จ ากัดท าให้ตลาดการค้าออนไลน์ หรือการท าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตลาดที่ มี
ศักยภาพสูงเพราะมีความสะดวกสบายไม่มีข้อจ ากัดในการท าธุรกรรม [2] ประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจากการน าโมบาย 
แอปพลิเคชัน (Mobile Application) มาช่วยพัฒนาธุรกิจ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือลูกค้าได้รับการบริการจากธุรกิจ
ได้ตลอดเวลาจากที่ใดก็ได้ ธุรกิจใช้โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากน้ียังต้องค านึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น เมื่อเวลาผ่านไปแอปพลิเคชันถูกกลืน
หายไปในสังคมออนไลน์ เพราะไม่เป็นที่สนใจของลูกค้าหรือนักดาวน์โหลดอีกต่อไป หรือแผนการตลาดกับการใช้
แอปพลิเคชันไม่ได้ไปในทางเดียวกัน ท าให้ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ใหม่  [1] อย่างไรก็ตามในส่วนของชุมชน การ
พัฒนาเอ็มคอมเมิร์ชแอปพลิเคชัน ยังมีการศึกษาและพัฒนาน้อยมาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการท าธุรกิจแบบใหม่ อีก
ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจในชุมชน ยังมีช่องทางในการเผยแพร่และค้าขายผ่านทางช่องทางเครือข่ายมือถือน้อย จึงท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา 
  จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและได้พัฒนา
ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าในชุมชน ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถซื้อ-ขายสินค้าในชุมชนได้สะดวกขึ้น และเป็นการตอนสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธงชัย  บรรจมาตย์ [3] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ระบบสั่งจองอาหารร้านกินดีสุกี้ ผ่านแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสั่งจองอาหารร้านกินดีสุกี้ ผ่านแอพ
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พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) ประเมินคุณภาพของระบบ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
การพัฒนาระบบใช้กระบวนการ SDLC จ านวน 5 ขั้น ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ ภาษา PHP และ JAVA ระบบ
ฐานข้อมูลชนิด MySQL กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ช้ันปีที่ 4 จ านวน 1 หมู่รวมจ านวน 33 คน ผลการศึกษาพบว่า ระบบสั่งจอง
อาหารร้านกินดีสุกี้ ผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริงตามขอบเขต
งาน ระบบสมัครสมาชิก, ระบบจองโต๊ะ, ระบบสั่งอาหาร, ระบบแจ้งช าระเงิน, ระบบอนุมัติการจองโต๊ะและสั่ง
อาหาร, ระบบจัดการรายการโต๊ะ, ระบบจัดการอาหาร, ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก และระบบรายงาน ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เช่ียวชาญ มีความคิดเห็นต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้ระบบของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

วีระพน ภานุรักษ์ [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เครื อข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และ
แนวทางของรูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ และ 4) เพื่อติดตามประเมินรูปแบบ กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรประจ าศูนย์ปราชญ์ ใน 4 จังหวัดได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม 
และจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 10 ศูนย์ รวมทั้งหมด 40 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และแนวทางของรูปแบบการเผยแพร่แหลง่การเรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม พบว่า บุคลากรประจ าศูนย์ปราชญ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
ปราชญ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการเผยแพร่องค์ความรู้ บุคคลากร
ประจ าศูนย์ปราชญ์มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแพร่แหล่ง
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการพัฒนารูปแบบ พบว่า 1) องค์ประกอบ
ของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) หลักการและแนวคิด 1.2) วิธีการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ 
และ 1.3) ตัวช้ีวัด  2) คู่มือการพัฒนาแหล่งการเรียนเรียนรู้ ประกอบด้วย 2.1) ขั้นตอนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
2.2) แบบวัดผลการเรียนรู้ 2.3) คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์ 2.4) คู่มือการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิคส์  3) กิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 3.1) การทดสอบก่อนการอบรม 3.2) การอบรม 3.3) การเผยแพร่สู่เว็บไซต์ 
3.4) การทดสอบหลังการอบรม 3.5) การสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม มีผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการทดลองใช้รูปแบบ ท้ัง 3 กลุ่ม ผู้เข้าอบรมมีผลการฝึกปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบ
ผลการเรียนรู้หลังการอบรมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่าผู้เข้าอบรม มีผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังการ
อบรมมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการประเมินเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผล
การประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ผลการติดตามประเมินรูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่าเว็บไซต์ของทั้ง 10 ศูนย์  มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลโดยรวม ร้อยละ 89  
ผลการศึกษาด้านการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 
6 ตัวช้ีวัด 

พักตร์สร สมภา [5] ได้ท าการวิจัยเรื่องระบบศูนย์ขายสินค้าโอทอป ออนไลน์ ในการศึกษาครั้งนี้มี
จุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ขายสินค้าโอทอป ออนไลน์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของศูนย์ขายสินค้าโอทอป 
ออนไลน์ และ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในจังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยการจับฉลากสถิติจากการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญที่
มีต่อกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ในศูนย์ขายสินค้าโอทอป ออนไลน์ อยู่ในระดับมาก จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ย 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาฐานเท่ากับ 0.10 ซึ่งแสดงถึงการใช้งานอยู่ในระดับดีและมีความ
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สอดคล้องของข้อมูลมาก ผลการศึกษาพบว่าการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ ที่มีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในศูนย์
ขายสินค้าโอทอป ออนไลน์ ได้ค่าเฉลี่ย   เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาฐาน S.D. เท่ากับ 0.10 อยู่ในระดับมาก     

จารุชา สหัสรังสี [6] เป็นการศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนที่เป็น Content Aggregator เพื่อให้บริการการพยากรณ์ดวงชะตาแก่ผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีความ
เกี่ยวข้องกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยการใช้ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ ผลจากการท า
วิจัยจะได้รูปแบบการด าเนินธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนที่เป็น การพยากรณ์ดวง
ชะตา (Mobile horoscopes: M-Horoscopes) ซึ่งมีรูปแบบในการให้บริการคือผู้ใช้บริการต้องท าการส่งข้อความ
เข้ามาผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้ามายังผู้ให้บริการหรือ Content Aggregator ที่จะท าหน้าที่รวบรวมหมอดู 
(Content Provider) มารวมไว้ที่เดียว จากนั้นก็จะส่ง ข้อความค าท านายกับไปให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็น
จุดเด่นของบริการคือการท านายดวงชะตาแบบ real time ซึงถือได้ว่าเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันและนอกจาก
รูปแบบการให้บริการที่แตกต่างออกไปแล้ว ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะประกอบไปด้วยความพร้อมของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เนื้ อหาข้อมูลที่จะน ามาให้บริการ 
ราคาของการใช้บริการ และต้นทุนในการให้บริการ อันจะเป็นตัวท่ีมาช่วยท าให้การให้บริการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ 
(System development life cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน [7] 

 1. การวางแผนระบบ (Systems Planning)  
     ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยพิจารณาถึง

ความเป็นไปได้ของระบบในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติการ ตลอดทั้งศึกษาความต้องการของระบบว่าเป็นไปได้และมี
ขอบเขตการท างานโดยรวมเป็นอย่างไร 

 2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
     ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและความต้องการ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนแรกมาท ากา ร

วิเคราะห์ เพื่อก าหนดขอบเขตของผู้ใช้ระบบ ในรูปแบบ User Case Diagram ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แผนภาพท่ี 3.1 ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 

ลูกค้า ผู้ดูแลระบบ 

สมัคร

จัดการ

จัดการสินค้า 

สั่งซ้ือสินค้า 

รายงานการ
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 3. การออกแบบระบบ (Systems Design) 
     3.1 การออกแบบตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบ  ผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูล โดย

ประกอบด้วยตาราง (Table) จ านวน 5 ตาราง ได้แก่ ตารางลูกค้า (Customer)ตารางผู้ดูแลระบบ (Admin) 
ตารางข้อมูลสินค้า (Product) ตารางข้อมูลการสั่งซื้อ (Order) และตารางจ านวนการสั่งซื้อสินค้า (Order detail)
     

      3.2  ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ แต่ละโมดูลในส่วนที่เป็นเว็บแอพพลิเคชันส าหรับ 
Admin  

และส่วนท่ีเป็นโมบายแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับลูกค้า     
 4. การพัฒนาระบบ (Systems Implementation) 
     ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ ได้จากการออกแบบ มาท าการพัฒนาระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่าน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ทีละส่วนจนเสร็จสมบูรณ์ โดยรายละเอียดในการพัฒนา มีดังนี้  
     4.1  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาส่วนเว็บแอพพลิเคชัน ใช้ภาษา Java  
     4.2  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาส่วนที่เป็นโมบาย ใช้ระบบ Android 
     4.3  โปรแกรมระบบฐานข้อมูล MySQL 
     4.4  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ Net Beans IDE 
    จากนั้นท าการทดสอบระบบ เพื่อหาคุณภาพของระบบ มีขั้นตอนการด าเนินการ เครื่องมือของ

การพัฒนาระบบ จากนั้นท าการทดสอบคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ (Testing) ด้วยกระบวนการ Black Box 
จ านวน 5 ด้าน 

 5. การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and Review) 
     ในขั้นที่น าระบบที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความพึงพอใจ 

และจัดท าคู่มือในการใช้งานฉบับสมบูรณ์ 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1. ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. แบบประเมินคุณภาพระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 
8,262 คน    

3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน  99 คน 
ก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่างด้วย ตารางทาโร่ยามาเน่ ที่ค่าผิดพลาด ± 10 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [8] ดังนี ้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตามขั้นตอนการวิจัยใน
ระยะที่  1  โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
และเครื่องมือของกิจกรรม  แสดงดังภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2 

 
                                     ภาพที่ 1 ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 จากภาพที่ 1 แสดงหน้าจัดการสินค้าของระบบระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นเว็บแอพพลิเคชันส าหรับผู้ดูแลระบบใช้งาน และส่วนที่เป็นโมบายด์แอปพลิเคชัน บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  การสมัครสมาชิก                           การสั่งซื้อสินค้า                    รายงานผลการสั่งซื้อสินค้า 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการใช้งานของระบบเอ็มคอมเมิร์ชผา่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 จากภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบเอ็มคอมเมิร์ช ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อ
เข้าเลือกรายการสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลายชนิด แต่ละชนิดสามารถซื้อได้มากกว่า 1 ช้ิน และเมื่อ
เลือกสินค้าเสร็จก็จะมีหน้าแสดงรายงานการสั่งซื้อ ให้ลูกค้าทราบก่อนการช าระเงินต่อไป 
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2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
ผู้วิจัยด าเนินการน าระบบที่พัฒนาขึ้น ไปตรวจสอบคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 

จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านฟังก์ชันการท างานของระบบ (Functional Test) 4.67 0.41 มากที่สุด 
ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) 4.87 0.35 มากที่สุด 
ด้านการทดสอบคุณภาพของระบบ (Performance Test) 4.92 0.15 มากที่สุด 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.87 0.23 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลประเมินคุณภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.87, S.D. = 0.23) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ (Security Test) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 5.00, S.D. = 0.00) 
 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น กับ
ประชาชนต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน  99 คน โดยมีการประเมินความพึงพอใจ 
หลังจากท่ีทดลองใช้ระบบ จากนั้นน าผลการเรียนรูม้าวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรปุผล  แสดง
ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบระบบระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  มีความง่ายต่อการสมัครสมาชิก 4.73 0.45 มากที่สุด 
2.  มีขั้นตอนล็อกอิน/ล็อกเอาท์ ใช้งานง่าย 4.50 0.63 มาก 
3.  มีความปลอดภัยในการใช้ระบบ 4.50 0.57 มาก 
4.  ขั้นตอนการส่ังซ้ือใช้งานง่าย 4.86 0.49 มากที่สุด 
5.  มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือ 4.67 0.48 มากที่สุด 
6.  รูปไอคอนในแอพพลิเคชัน มีความสอดคล้องกับความหมาย 4.73 0.45 มากที่สุด 
7.  การเปิดใช้งานแอพพลิเคชัน สะดวก ใช้งานง่าย 4.80 0.46 มากที่สุด 
8.  สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 4.50 0.57 มาก 
9.  ข้อมูลที่แสดงผลมีความถูกต้อง 4.73 0.61 มากที่สุด 
10.  การออกแบบหน้าจอมีความเป็นสัดส่วน 4.43 0.42 มาก 
11.  การน าเสนอภาพกราฟิก สื่อความหมายชัดเจน 4.50 0.51 มาก 
12.  สีพื้นหลังมีความเหมาะสมสอดคล้องกับตัวอักษร 4.63 0.49 มากที่สุด 
13.  ตัวอักษรมีขนาดชนิดเหมาะสม อ่านง่าย 4.60 0.62 มากที่สุด 
14.  ภาษาและรูปภาพที่ใช้ในการเชื่อมโยงมีความถูกต้อง 4.60 0.62 มากที่สุด 
15.  เมนูที่ใช้ในโปรแกรมเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 4.73 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.63 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ชุมชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.63 , S.D. =0.53 ) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือขั้นตอนการสั่งซื้อใช้งานง่าย โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.86 , S.D. =0.49)  
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ชผา่นระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีเป็น 

Web Application ซึ่งเป็นส่วนใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ คือองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเลิงจาน ที่ท าหน้าที่ใน
การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้า ติดตามผลการซื้อขายสินค้ารวมถึงการสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ และ
ส่วนที่ 2 ที่เป็น Mobile Application ที่ใช้งานบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android เป็นส่วนใช้งานส าหรับลูกค้าที่
จะสมัครเป็นสมาชิก และเข้ามาซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้ครบตามโมดูลที่ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไว้ ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก ในกระบวนการพัฒนาผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ (System development life cycle : SDLC) 5 
ขั้นตอน [7] ได้แก่ การวางแผนระบบ (Systems Planning) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การ
ออกแบบระบบ (Systems Design) การพัฒนาระบบ (Systems Implementation) และการดูแลรักษาและ
ตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and Review) ท าให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และได้น า
ระบบไปปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นระยะ ท าให้ระบบตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องกับ ธงชัย  
บรรจมาตย์ [3] ที่ท าวิจัยเรื่องระบบสั่งจองอาหารร้านกินดี สุกี้ผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่ง
ในกระบวนการพัฒนาใช้ วงจรการพัฒนาระบบ (System development life cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า ได้ระบบสั่งจองอาหารร้านกินดีสุกี้ ผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาขึ้น
สามารถใช้งานได้จริงตามขอบเขตงาน ระบบสมัครสมาชิก, ระบบจองโต๊ะ, ระบบสั่งอาหาร, ระบบแจ้งช าระเงิน, 
ระบบอนุมัติการจองโต๊ะและสั่งอาหาร, ระบบจัดการรายการโต๊ะ, ระบบจัดการอาหาร, ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก 
และระบบรายงาน ที่สามารถใช้งานได้จริงตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้  

2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า ผลประเมิน
คุณภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก ในกระบวนการพัฒนาผู้วิจัยได้น าระบบที่พัฒนาขึ้นไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่
มีความเช่ียวชาญเพื่อขอค าแนะน า อีกทั้งได้มีการทดสอบระบบในแต่ละโมดูลเป็นระยะแล้วท าการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง จากน้ันน าระบบไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ด้วยกระบวนการแบบ Black box จึงส่งผลให้ผล
การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ พักตร์สร สมภา [5] ที่ท างานวิจัยเรื่องระบบศูนย์ขายสินค้า
โอทอป ออนไลน์ ในการประเมินคุณภาพของระบบ ได้น าระบบให้ผู้เช่ียวชาญประเมินด้วยกระบวนการแบบ Black 
box  ผลการวิจัยพบว่า มีผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ต่อเว็บไซต์ในศูนย์ขายสินค้าโอทอป ออนไลน์ อยู่
ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย   เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาฐาน S.D. เท่ากับ 0.10  

3. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเอ็มคอมเมิร์ชผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่ า ชุมชนมี
ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ขั้นตอนการสั่งซื้อใช้งานง่าย โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ลง
พื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีการส ารวจความต้องการและแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกต การสื่อสาร ระหว่างชุมชน ผู้วิจัยได้น ามาพิจารณาในการ
ออกแบบระบบ โดยเน้นความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน จึงส่งผลให้ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับ วีระพน ภานุรักษ์ [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเผยแพร่แหลง่การเรยีนรู้ออนไลน์ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และ
แนวทางของรูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ และ 4) เพื่อติดตามประเมินรูปแบบ กลุ่ม
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ตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรประจ าศูนย์ปราชญ์ ใน 4 จังหวัดได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม 
และจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 10 ศูนย์ รวมทั้งหมด 40 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และแนวทางของรูปแบบการเผยแพร่แหลง่การเรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม พบว่า บุคลากรประจ าศูนย์ปราชญ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
ปราชญ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการเผยแพร่องค์ความรู้ บุคคลากร
ประจ าศูนย์ปราชญ์มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแพร่แหล่ง
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ด าเนินงานโดยมีความร่วมมือจากชุมชน ดังนั้นในการน าผลการวิจัยไปใช้งานจ าเป็นต้องศึกษา

บริบทของชุมชน รวมทั้งศึกษาความต้องการในการใช้ระบบเพื่อให้ผลการวิจัยสมบูรณ์ตามความต้องการของชุมชน 
การท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาให้ระบบสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ iOS ได้ เพื่อให้ครอบคลุมและ
สามารถตอบสนองการใช้งานของทุกกลุ่มเป้าหมาย) 
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