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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาในการด าเนินงาน 

ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ า เภอสตึก จั งหวัดบุรี รัมย์                        
เพ่ือพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์:กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก                  
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยการส ารวจ สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม กลุ่มสตรี
และกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวนหมู่บ้านละ 5 คน ในองค์การบริหารส่วนต าบล             
เมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 19 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Positive Sampling) เพ่ือทราบสภาพปัญหาในการด าเนินงาน ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และแนวทางในการพัฒนาระบบการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  และใช้แบบสอบถามเ พ่ือศึกษาความ               
พึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาในการด าเนินงาน ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีปัญหาและข้อบกพร่องของระบบที่เกิดขึ้นคือ 
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นแบบขายหน้าร้าน ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก
และแพร่หลาย ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปได้อย่างล่าช้า ไม่มีช่องทางการจัดจ าหน่าย จึงท า
ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าเป็นไปได้ยาก ตลอดจนระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 2) การพัฒนาระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการใช้
งานระบบพบว่าระบบที่ได้พัฒนามีส่วนช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การสืบค้น ค้นหาข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเรียกดู สืบค้น และ
ปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และช่องทางจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี  3) การประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ในภาพรวมต่อการใช้งานระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย  4.37  
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อนุเคราะห์ จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัย ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
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ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้อนุเคราะห์อ านวยความสะดวกและให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ขอขอบพระคุณกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจในช่วง
ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการวิจัย  คณะผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา และ
บุคคลในครอบครัว ที่เป็นก าลังใจและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ช่วยให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และขอระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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