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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีระบุต าแหน่งเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในธุรกจิภาคการเกษตร ไดแ้ก่เกษตรกร ผูบ้รโิภค และผูข้นสง่ ระบบน้ีจะช่วยเพิม่โอกาสให้
เกษตรกรหรอืผูข้ายสนิคา้ดา้นการเกษตรสามารถเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและช่วยใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดใ้นวงกวา้งมาก
ขึน้ ช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถเขา้ถงึสนิค้าการเกษตรท้องถิน่ที่สดใหม่  และช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการหาแหล่ง
วตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตหรอืแปรรูปสามารถเข้าถึงแหล่งวตัถุดิบเหล่านัน้ได้ในวงกว้างมากขึ้น นอกจากน้ีการใช้
เทคโนโลยรีะบุต าแหน่งของระบบยงัเป็นเครื่องมอืทีช่่วยดา้นกจิกรรมการขนสง่ของระบบโลจสิตกิสใ์นการขนสง่สนิคา้
จากเกษตรกรหรอืผูข้าย ไปยงัผูบ้รโิภค ตลอดจนเป็นแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้การเกษตรในแต่ละพืน้ที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  

ระบบมขีอบเขตการท างานครอบคลุมตัง้แต่การสมคัรสมาชกิ จดัการขอ้มลูสมาชกิ จดัการขอ้มลูสนิคา้และพกิดัของ
สนิคา้ สมาชกิสามารถคน้หาสนิค้าที่อยู่ใกลก้บัต าแหน่งสมาชกิหรอืจากต าแหน่งที่ต้องการ สามารถสัง่ซื้อสนิคา้ และ
สามารถเรยีกใชบ้รกิารขนสง่จากผูข้นสง่ในระบบ ผูข้นสง่สามารถคน้หางานขนสง่ที่อยูใ่กลก้บัต าแหน่งของผูข้นสง่ โดย
สามารถเรยีกดูรายละเอยีดงานขนส่งและเส้นทางการขนส่งเพื่อใชพ้จิารณาเสนอราคาขนสง่ สมาชกิสามารถประเมนิ
ความพอใจซึง่กนัและกนั และมรีะบบรายงานเพือ่การด าเนินการในดา้นการซือ้ขายและขนสง่ส าหรบัสมาชกิ 

ระบบที่พฒันามสีถาปัตยกรรมแบบเวบ็แอปพลเิคชนั โดยผูพ้ฒันาใชแ้นวคดิการวเิคราะห์และออกแบบระบบ    
เชงิวตัถุ (Object-Oriented analysis and design) ในการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  ใช ้UML 2.3 (Unified 
Modeling Language) ในการสรา้งตวัแบบระบบดงักล่าว เขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา HTML5 และ C#  ภายใต ้
ASP.NET ดว้ยโครงสรา้งโปรแกรมแบบ MVC โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio 2013 รว่มกบัฐานขอ้มลู MySQL เป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาโปรแกรม รว่มกบัการใช ้Google Map API 

 
ค าส าคญั: ระบบซือ้ขายสนิคา้เกษตรออนไลน์ เทคโนโลยรีะบุต าแหน่ง เวบ็แอปพลเิคชนั  
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Abstract 
An online marketplace system for agricultural products was developed using online and geolocation 

technologies. Technology benefits farmers, consumers, and carriers in the agriculture business by increasing 
sales channels and market opportunities, providing easier access to local foods and locating, and providing 
manufacturers with wide access to, raw materials. Technology also supports logistics on transporting goods 
from farm to consumer by offering further sources of information on exploitable agricultural products. 

System features included applying for membership, maintaining product and its location information, 
searching products for sale near members’ present or other desired location, requesting delivery service from 
nearby carriers, consulting product details and routing information on transport services, evaluating product 
and service satisfaction from consumers, and reporting on members’ transactions. 

Object-oriented analysis and design (OOAD) with Unified Modeling Language (UML) 2.3 was used to 
develop the system and create its models. The system, based on web architecture, employed HTML5, C# 
under ASP.NET Framework, MVC pattern of Visual Studio 2013, MySQL Database and Google Map API to 
build programs. 
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1. แนวคิดและท่ีมาของการพฒันาระบบ 
"อาหารเป็นปัจจยัพืน้ฐานของมนุษย ์เป็นวถิชีวีติ วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ ดงันัน้การเขา้ถงึอาหารจงึถอืเป็นสทิธิ

ข ัน้พืน้ฐานของมนุษย"์ จากบทความเรือ่ง ความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คงของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรม ของ
ฝ่ายวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงของระบบอาหารของไทย
จากกระบวนการผลติแบบดัง้เดมิที่เป็นระบบเกษตรพึง่ตนเองและธรรมชาต ิเปลี่ยนเป็นการผลติอาหารโดยค านึงถงึ
ปรมิาณและการค้า ละทิ้งวถิีการผลติดัง้เดมิของชุมชน มุ่งเขา้สู่กลการค้า  พึ่งพากลุ่มทุน เทคโนโลย ีสารเคม ีพชื
เศรษฐกจิเพยีงไมก่ีช่นิด  นโยบายรฐัและพนัธะสญัญาจากบรษิทั ความเปลีย่นแปลงในลกัษณะน้ีไดเ้กดิขึน้ต่อเน่ือง และ
ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารของไทยอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เมื่อระบบกระจายอาหารขึ้นอยู่กบักลไกการตลาด  
วฒันธรรมอาหารและการบรโิภคกเ็ปลี่ยนไป  ระบบการแบ่งปันลดลง  คุณค่าของอาหารทอ้งถิน่ถูกละเลย คนรุ่นใหม่
เปลี่ยนค่านิยมในการบรโิภคตามกระแสการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าภายในระยะเวลาอนัสัน้ การบรโิภค
อาหารที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ หรอือตัลกัษณ์  ภูมปัิญญาการท ามาหากนิของทอ้งถิน่จะหมดไป ในขณะที่
อาหารทีไ่มม่คีุณคา่ทางโภชนาการจะเขา้มาแทนที ่

องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ไดแ้บ่งความหมายดา้นความมัน่คงทางอาหารออกเป็น 4 มติิ
คอื ความพอเพยีง (Availability) การเขา้ถงึ (Access) การใชป้ระโยชน์ (Utilization) และ เสถยีรภาพ (Stability) จะเหน็
ไดว้า่การมสีว่นช่วยในการเขา้ถงึทรพัยากรดา้นอาหารถอืเป็นกจิกรรมทีช่่วยสนับสนุนการสรา้งความมัน่คงทางอาหาร 
จากบทความเรื่อง เกษตรกรรายย่อยและอนาคตของเกษตรกรรมยัง่ยนืไดก้ล่าวว่า "การสร้างความมัน่คงทางอาหาร
ต้องพจิารณาเรื่องการกระจายอาหารและการเขา้ถงึทรพัยากรด้านอาหาร การผลติแบบหลากหลายในระบบเกษตร
ขนาดเล็กยงัช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของสภาพอากาศ โรคและศตัรูพชื  และช่วยกระตุ้นให้เกิดระบบ
เศรษฐกจิทอ้งถิน่ดว้ย" (ศจนิทร ์ประชาสนัติ,์ 2557) 

อยา่งไรกด็กีารเขา้ถงึแหล่งอาหารตอ้งอาศยัระบบทีช่่วยสง่เสรมิการจดัการโซ่อุปทาน เพื่อใหส้นิคา้ถงึมอืผูบ้รโิภค
ในเวลาที่เหมาะสม ลดค่าใชจ้่ายและปัญหาดา้นการจดัเกบ็ผลผลติ จากบทความเรื่องแนวทางในการลดต้นทุนสนิค้า
เกษตร  ไดก้ล่าวถงึการจดัการโซ่อุปทานวา่ "ไม่ใช่ประกอบดว้ยผูผ้ลติและผูซ้ื้อเท่านัน้ แต่ในระบบธุรกจิยงัประกอบไป
ด้วยคนกลาง เช่น ผู้จดัส่งวตัถุดบิให้กบัผู้ผลติและลูกค้า พ่อค้าปลกี พ่อค้าส่ง เป็นต้น ดงันัน้การน าเทคโนโลยกีาร
สือ่สารอเิลก็ทรอนิกสไ์ม่วา่จะเป็นเฟซบุ๊ก ทวติเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต หรอืโซเซยีลเน็ทเวริค์ มาใช้ในการจดัการโซ่อุปทาน
จะชว่ยใหก้ารไหลของขอ้มลูในเครอืขา่ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบั
ทุกฝ่ายในหว่งโซ่อุปทานอกีดว้ย" (สทิธชิยั ฝรัง่ทอง, 2553) 

ดงันัน้จงึเกดิแนวคดิในการพฒันาระบบซื้อขายสนิคา้การเกษตรออนไลน์ หรอื KASETCLOUD.COM ขึน้โดยมี
จุดมุ่งหมายหลกัคอื ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคสามารถตดิต่อสื่อสารเพื่อท าการคา้กนัไดโ้ดยตรง ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการ
ขายไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ เพิม่ช่องทางในการซือ้ขาย เชื่อมโยงระบบโลจสิตกิสเ์พื่อจดัการห่วงโซ่อุปทานจากผูผ้ลติ 
ผูข้นสง่ ไปยงัผูบ้รโิภค ตลอดจนเป็นแหลง่ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้การเกษตรในแต่ละพืน้ทีเ่พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ เช่น การ
วเิคราะหข์อ้มลูผลผลติในแต่ละพืน้ทีเ่พื่อเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ ตลอดจนการน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ ใน
พืน้ทีน่ัน้ๆ เป็นตน้ 
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2. ตวัแบบทางธรุกิจ (Business Model) 
ธุรกจิ KASETCLOUD.COM มกีลุม่ผูใ้ชเ้ป้าหมาย และด าเนินงานภายใตส้ภาพตลาด และตวัแบบการท าธุรกจิดงัน้ี 

2.1 กลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายของระบบ 
จากแนวคดิดงักล่าว กลุม่ผูใ้ชเ้ป้าหมายของ KASET CLOUD.COM จงึครอบคลุมกลุม่คนต่างๆ ไดแ้ก่ 
- เกษตรกรที่มคีวามต้องการน าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึผูบ้รโิภค และ

เพิม่ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
- ประชาชนทัว่ไปทีต่อ้งการบรโิภคอาหารทอ้งถิน่ (Local Food) ทีม่แีหลง่ผลติอยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
- ผูป้ระกอบการ ทีต่อ้งการหาแหล่งวตัถุดบิใหม่ๆ  เพือ่ใชใ้นการผลติหรอืแปรรปู 
- ผูค้า้สง่ คา้ปลกี ทีต่อ้งการสนิคา้เพือ่น าไปขายต่อ 
- ผูป้ระกอบการขนสง่ โดยสามารถเสนอการใหบ้รกิารต่างๆดา้นโลจสิตกิส ์เช่น การขนสง่ทัว่ไป หรอืการขนสง่

ดว้ยการใชห้อ้งเยน็ควบคุมอุณหภมูเิพือ่ถนอม หรอืยดือายผุลผลติเป็นตน้ 
- ธุ รกิจที่ต้ อ งการโฆษณาขายสินค้า ไปยังกลุ่ ม เ ป้ าหมายดังกล่ าวข้า งต้นหรือสมาชิก ในระบบ 

KASETCLOUD.COM ทีต่อ้งการโฆษณาสนิคา้ของตน  
ซึง่กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีจะช่วยสรา้งฐานผูใ้ชข้นาดใหญ่ทีจ่ะดงึดดูรายไดจ้ากค่าโฆษณาเพื่อน ามาสนับสนุนตน้ทุน

ในดา้นการด าเนินการ การพฒันา และการน าเสนอบรกิารใหม่ๆ  
2.2 สภาพตลาดของสินค้า 

ในปัจจุบนัการซื้อขายสนิคา้การเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ หรอื E-Commerce มกัอยู่ในรปูแบบการโพสต์ขาย
ตามเว็บไซต์ประเภทเว็บบอร์ดซื้อขายสินค้าการเกษตร หรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก แต่เว็บไซต ์
KASETCLOUD.COM ทีจ่ะพฒันาขึน้มานัน้เป็นระบบทีอ่อกแบบมาเพื่อการเชื่อมโยงผูซ้ือ้ ผูข้าย ผูข้นสง่ในธุรกจิสนิคา้
การเกษตรและโลจสิตกิสเ์ขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบุต าแหน่งในการคน้หา และแสดงแผนทีเ่สน้ทางเพื่อใชใ้นการ
ตดัสนิใจ นอกจากนัน้ผูข้นสง่ยงัสามารถคน้หาความตอ้งการดา้นการขนสง่จากสมาชกิในระบบได ้ซึง่ในปัจจุบนัยงัไม่มี
เวบ็ไซต์ที่ให้บรกิารในรูปแบบน้ี ดงัรายละเอียดการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของเวบ็ไซต์เทยีบกบัคู่แข่งในตลาดใน
ตารางที ่1 จะเหน็วา่ เวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM เป็นระบบทีม่คีวามแตกต่างจากคู่แขง่และมคีวามน่าสนใจทีจ่ะท า
การพฒันาในฐานะเจา้แรกทีใ่หบ้รกิารในรปูแบบน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม-มนีาคม 2560 หน้า 34 
 

 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของเวบ็ไซตก์บัคูแ่ขง่ในตลาด 

คณุสมบติั (Feature) 
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ระบบสมาชกิ    
คน้หาสนิคา้โดยใชค้ าคน้หา    
คน้หาสนิคา้โดยใชพ้กิดัทางภมูศิาสตรเ์พือ่เรยีงล าดบัตามระยะทาง  - - 
ผูข้ายลงประกาศขายสนิคา้    
สมาชกิสัง่ซือ้สนิคา้   - 
แสดงแผนทีจ่ากต าแหน่งของผูซ้ือ้ไปยงัต าแหน่งสนิคา้  - - 
เรยีกใชบ้รกิารขนสง่ ขอใบเสนอราคาขนสง่จากผูข้นสง่และอนุมตัใิบเสนอราคาขนสง่  - - 
แสดงแผนทีเ่สน้ทางการขนสง่เพือ่พจิารณาเสนอราคาขนสง่ส าหรบัผูข้นสง่  - - 
ระบบรายงานเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการจดัสง่และรบัสนิคา้ส าหรบัผูซ้ือ้ ผูข้าย ผูข้นสง่  - - 
การประเมนิผลความพอใจระหวา่งสมาชกิ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพจิารณาซือ้ขายต่อไป  - - 
 
2.3 ตวัแบบการท าธรุกิจ (Business Canvas) 

เวบ็ไซต์ KASETCLOUD.COM ใชโ้มเดลธุรกจิแบบแจกฟรสี าหรบัผูซ้ือ้และผูข้าย ซึง่จะสามารถใชบ้รกิารไดโ้ดย
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยไปอยา่งต่อเน่ือง โดยคา่ใชจ้า่ยจะถกูชดเชยจากสว่นอื่นของโมเดลธุรกจิ เช่น ผูโ้ฆษณา ผูข้นสง่ เป็นตน้ 
โมเดลธุรกจิของ KASETCLOUD.COM ออกแบบโดยใช ้Business Model Canvas ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

Key Partner เป็นคูค่า้และพนัธมติรทีท่ าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย 
- ผูป้ระกอบการดา้นอุปกรณ์การเกษตรทีใ่หก้ารสนบัสนุนโดยการจ่ายค่าโฆษณา หรอืมกีารจดักจิกรรมรว่มกนั 

เชน่ โปรโมชัน่ต่างๆผา่นเวบ็ไซต ์
- หน่วยงานต่างๆทีใ่หก้ารสนบัสนุน เช่น หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีม่คีวามสนใจและเลง็เหน็ประโยชน์ของ

เวบ็ไซต ์
Key Activities เป็นกจิกรรมหลกัทีต่อ้งท าเพือ่ใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย 
- การโฆษณา และประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์ใหรู้จ้กัในวงกวา้ง เพื่อใหม้ผีูใ้ช ้รา้นคา้ และสนิคา้ จ านวนมาก ดงึดดู

ผูข้าย ผูซ้ือ้ ผูข้นสง่ ใหเ้ขา้มาใชง้านและสรา้งเน้ือหา (Content) ใหก้บัระบบ 
- การขายโฆษณาและจงูใจใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการขนสง่เขา้มาใชง้านระบบ  
- การพฒันาฟังกช์ัน่ใหม่ๆ เพือ่เพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดจ้ากเวบ็ไซต์ 
- การรกัษาและเพิม่จ านวนผูใ้ชง้าน 
Key Resources เป็นทรพัยากรส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย 
- ขอ้มลูสมาชกิ รา้นคา้ สนิคา้ ที่ผูใ้ช้สรา้งขึน้บนเวบ็ไซต์ ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถน าไปวเิคราะห์เพื่อประโยชน์ใน

ดา้นการขาย การดงึดดูผูโ้ฆษณา และสรา้งโอกาสทางธุรกจิได ้
- นกัพฒันาระบบทีท่ าหน้าทีพ่ฒันา สรา้งสรรคร์ะบบทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
- พนกังานขายโฆษณาเพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัเวบ็ไซต ์
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม-มนีาคม 2560 หน้า 35 
 

 

Value Proposition เป็นการน าเสนอคุณคา่ของระบบ ประกอบดว้ย 
- Sales Planning เป็นการเสนอคุณคา่โดยใหผู้ข้ายสามารถประกาศขายสนิคา้ล่วงหน้าใหก้บัผูซ้ือ้ เพื่อวางแผน

ในการขายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาในการเกบ็เกีย่ว และประมาณการยอดขายลว่งหน้าได ้
- Location Strategy เป็นการเสนอคุณค่าโดยการใชพ้กิดัทางภูมศิาสตร ์เพื่อช่วยใหผู้ซ้ื้อสามารถคน้หาและ

เลอืกซือ้สนิคา้ทีอ่ยูใ่กล ้ซึง่จะชว่ยลดเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ 
- Inventory Strategy เป็นการเสนอคุณคา่โดยใหผู้ข้ายสามารถประมาณการยอดขายได ้ท าใหส้ามารถวางแผน

ดา้นการจดัเกบ็ผลผลติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- Transportation Strategy เป็นการเสนอคุณค่าโดยช่วยในการวางแผนการสง่มอบสนิคา้ไปยงัผูซ้ือ้โดยมสีว่น

ช่วยในเรื่องต่างๆดงัน้ี สง่สนิคา้ทีถู่กตอ้ง (Right Product) จ านวนทีถู่กตอ้ง (Right Quantity) ไปยงัลกูคา้ที่
ถูกตอ้ง (Right Customer) สถานทีท่ีถู่กตอ้ง (Right Place) และภายในเวลาทีถู่กตอ้ง (Right Time) สนิคา้ไม่
เสยีหาย (Right Condition) ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม (Right Cost) 

- Advertising channel Strategy เป็นการเสนอคุณค่าโดยใหผู้ท้ีต่อ้งการลงโฆษณาทีม่กีลุ่มเป้าหมายเป็น 
เกษตรกร ประชาชนทัว่ไป ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก และผู้ประกอบการขนส่ง มีช่องทางการเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายไดโ้ดยตรง  

Customer Relationship เป็นการบรหิารความสมัพนัธเ์พือ่รกัษาและเพิม่ผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย 
- การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซตเ์พื่อเขา้ถงึผูใ้ช ้
- การจดักจิกรรมในพืน้ทีเ่พือ่ประชาสมัพนัธ ์และสาธติการท างานของเวบ็ไซต์ 
Customer Segment เป็นกลุ่มลูกคา้ทีร่ะบบตอ้งเขา้ถงึและตอบสนองความตอ้งการ ประกอบดว้ย เกษตรกร 

ผู้บรโิภค ผู้ประกอบการที่ต้องการวตัถุดิบ ผู้ค้าส่ง ค้าปลกี ผู้ประกอบการขนส่ง และธุรกิจด้านสนิค้าการเกษตรที่
ตอ้งการโฆษณาเพือ่เขา้ถงึกลุ่มดงักล่าว เชน่ ธุรกจิจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ 

Channel เป็นชอ่งทางในการสือ่สารและเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิม่การรบัรูแ้ละเสนอคุณคา่ ประกอบดว้ย 
- การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายดว้ยการโฆษณาผ่านเวบ็ไซต ์เช่น Google Ads หรอืโซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook 

ตลอดจนเวบ็ขา่วหรอื Blog ดา้นการเกษตร 
- การออกบธูในงานแสดงสนิคา้และเทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่ประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซตแ์ละสาธติการใชง้านใหก้บั

ผูท้ีส่นใจ 
- การใหพ้นกังานขายโฆษณาเขา้ถงึกลุ่มธุรกจิสนิคา้การเกษตร เพื่อขายโฆษณา โดยการแนะน า สาธติการใช้

งาน และน าเสนอคุณคา่ของเวบ็ไซต ์ 
- การ เข้าถึงห น่วยงานภาครัฐ  เช่น  กรมส่ง เสริมการ เกษตรเพื่ อน า เสนอ และประชาสัมพันธ ์

KASETCLOUD.COM  
Cost Structure เป็นการก าหนดโครงสรา้งตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินกจิกรรมตามโมเดลธุรกจิ ประกอบดว้ย 
- คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาระบบ คา่วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันา 
- ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา ประกอบดว้ยค่าเช่าโฮสต ์ค่าจา้งผูด้แูละระบบ และค่าพฒันาระบบเพิม่เตมิในแต่

ละปี 
- คา่ใชจ้า่ยในการหาโฆษณาและคา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์ 
Revenue Stream เป็นกระแสรายไดข้อง KASETCLOUD.COM ประกอบดว้ย  
- รายไดจ้ากการโฆษณาถอืเป็นรายไดห้ลกัของเวบ็ไซต์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการขายโฆษณาคอื ธุรกจิสนิคา้

ด้านการเกษตร อุปกรณ์ เทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ตลอดจนสมาชิกที่ต้องการ
โฆษณาผลติภณัฑก์ารเกษตรของตนเอง 
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- รายไดจ้ากผูข้นสง่ โดยผูข้นสง่จะตอ้งเสยีคา่บรกิารให ้KASETCLOUD.COM ส าหรบัการเสนอราคาขนสง่ 
ใหก้บัผูเ้รยีกใชบ้รกิารขนสง่ โดยจะคดิเงนิเฉพาะรายการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิจากผูเ้รยีกใชบ้รกิารแลว้เท่านัน้ 

 
3. การวิเคราะหห์าความต้องการระบบ 
3.1 Personas ของผูใ้ช้งานระบบ 

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ KASETCLOUD.COM ใช้หลักการของการสร้าง Personas และ Use 
scenarios ในการท าความเขา้ใจ พฤตกิรรม เป้าหมาย และความตอ้งการใชง้านระบบในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของกลุ่มผูใ้ชง้านต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่างกนั (Benyon, 2014) โดยตวัอยา่งของ Personas ทีส่รา้งขึน้เพื่อ
เป็นตวัแทนของกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายของระบบมดีงัน้ี 

จกัวาล เกษตรไทย 
- อาชพี เกษตรกร 
- อาย ุ40 
- อดตีพนกังานบรษิทัทีล่าออกจากงานประจ าแลว้หนัมาท าธุรกจิฟารม์ผกัไฮโรโปนิกสแ์ละฟารม์เหด็ 
- มคีวามรูด้า้นการใชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และสมารท์โฟน เป็นอยา่งด ี
- นิยมใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลเน็ทเวริค์ในการคน้หาความรูเ้กีย่วกบัการเกษตร และใชใ้นการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธฟ์ารม์และสนิคา้ของตนเองเพือ่หาลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
- บนัทกึขอ้มลูค าสัง่ซือ้ทางโทรศพัทล์งในสมดุบนัทกึ บนัทกึลงในสมารท์โฟน หรอืลงบนัทกึในคอมพวิเตอรโ์ดย

ใช ้Microsoft Excel และใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัเตรยีมสนิคา้ 
- อยากใหล้กูคา้มารบัซือ้สนิคา้โดยตรงถงึฟารม์ เพราะสะดวก และไมม่เีวลาในการจดัการเรือ่งการจดัสง่สนิคา้ 
วรรณ องักลุ 
- อาชพี เจา้ของกจิการรา้นอาหาร ในฐานะผูซ้ือ้สนิคา้การเกษตร 
- อาย ุ35 
- มคีวามรูด้า้นการใชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และสมารท์โฟน เป็นอยา่งดี 
- นิยมใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลเน็ทเวริค์ในการคน้หาความรูเ้กีย่วกบัการท าอาหาร ใชใ้นการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธร์า้นอาหารของตนเองเพือ่หาลกูคา้ใหม้ากขึน้ และใชใ้นการคน้หาแหล่งวตัถุดบิทีส่ดใหมแ่ละอยู่
ใกลแ้ละสัง่ซือ้เพือ่น ามาใชท้ าอาหารทีร่า้น 

- อยากใหผู้ข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารขนสง่น าวตัถุดบิมาสง่ถงึรา้น ชว่ยประหยดัเวลา 
สมชาย หมายดี 
- อาชพี เจา้ของกจิการรถรบัจา้งและขนสง่ โดยเฉพาะสนิคา้การเกษตร 
- อาย ุ48 
- มคีวามรูด้า้นการใชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และสมารท์โฟน พอสมควร 
- นิยมใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลเน็ทเวริค์ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธบ์รกิารของตนเอง คน้หาความ

ตอ้งการดา้นการขนสง่ เพือ่ใชท้รพัยากรณ์ดา้นการขนสง่ทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่ 
- จดัสง่สนิคา้ตามงานทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นสมดุจดงาน 
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3.2 ข้อก าหนดความต้องการเบือ้งต้นของระบบ 
จากการวเิคราะห ์Personas และการสรา้ง Use Scenarios ต่างๆ ของการเขา้ใชร้ะบบของแต่ละ Personas

สามารถวเิคราะหเ์ชื่อมโยงเป็นความตอ้งการเบือ้งตน้ของการใชง้านระบบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของผูใ้ชง้านกลุ่มต่างๆ 
ไดด้งัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ขอ้ก าหนดความตอ้งการเบือ้งตน้ของระบบทีไ่ดจ้ากการศกึษา Personas ของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผูใ้ช้งาน ความต้องการ / พฤติกรรม / เป้าหมาย ฟังกช์ัน่ของระบบ 
เกษตรกร การโฆษณาและประชาสมัพนัธฟ์ารม์และสนิคา้ จดัการขอ้มลูสมาชกิ  

จดัการขอ้มลูสนิคา้ 
บนัทกึขอ้มลูค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ เรยีกดคู าสัง่ซือ้จากลกูคา้ 
น าขอ้มลูค าสัง่ซือ้มาใชใ้นการจดัเตรยีมสนิคา้ รายงานจดัเตรยีมสนิคา้เพือ่สง่มอบ 

ผูซ้ือ้ คน้หาวตัถุดบิทีส่ดใหมแ่ละอยูใ่กลม้าใชท้ าอาหารทีร่า้น คน้หาสนิคา้ 
คน้หาสนิคา้ตามพกิดัต าแหน่งทีอ่ยูใ่กล ้

สัง่ซือ้เพือ่น ามาใชท้ าอาหารทีร่า้น ท าค าสัง่ซือ้ 
เรยีกใชบ้รกิารขนสง่น าวตัถุดบิมาสง่ถงึรา้น เรยีกใชบ้รกิารขนสง่ 

อนุมตัริาคาขนสง่ 
ผูข้นสง่ คน้หาความตอ้งการดา้นการขนสง่เพือ่ใชท้รพัยากรณ์

ดา้นการขนสง่ทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่ 
คน้หางานขนสง่ 
เสนอราคาขนสง่ 

จดัสง่สนิคา้ตามงานทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นสมดุจดงาน รายงานงานจดัสง่ทีถ่งึเวลาจดัสง่ 
 
3.3 ภาพการท างานของระบบ 

เมื่อน าขอ้ก าหนดความต้องการเบื้องตน้ดงักล่าวสอบทานและวเิคราะห์ร่วมกบักลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายตวัอย่าง ท าให้
ระบบซือ้ขายสนิคา้การเกษตรออนไลน์โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบุต าแหน่ง หรอื KASETCLOUD.COM ทีพ่ฒันา มขีอบเขต
การท างาน บทบาทผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 

3.3.1 ขอบเขตการท างานของระบบ 
ระบบ KASETCLOUD.COM มขีอบเขตการท างาน โดยเริม่จากผูใ้ชท้ีต่อ้งการใชร้ะบบเป็นผูซ้ือ้ ผูข้าย และ/

หรอื ผูข้นสง่ สมคัรเป็นสมาชกิของระบบและ จดัการขอ้มลูสว่นบุคคลของตน โดยสมาชกิในระบบสามารถเป็นไดท้ัง้ผู้
ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง สมาชกิที่ต้องการขายสนิค้าจดัการขอ้มูลสนิค้าระบุต าแหน่งของสนิค้า และจากนั ้นผู้ใช้ระบบ
สามารถคน้หาสนิคา้ที่อยู่ใกลก้บัต าแหน่งปัจจุบนัของผูค้้นหาหรอืจากต าแหน่งที่ต้องการได ้และสามารถท าค าสัง่ซื้อ
สนิคา้ไดเ้ฉพาะผูท้ีเ่ป็นสมาชกิเทา่นัน้ โดยค าสัง่ซือ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูข้ายสนิคา้ก่อนจงึจะถอืวา่เป็นสญัญาซือ้
ขาย โดยสญัญาซื้อขายจะมผีูข้นสง่หรอืไม่กไ็ด ้ซึ่งผูข้ายหรอืผูซ้ื้อสามารถก าหนดเงื่อนไขการขนส่งสนิคา้ในแต่ละครัง้
ไดเ้อง ในกรณีทีส่ญัญาซื้อขายนัน้ต้องการผูข้นส่ง สมาชกิที่เป็นผูข้นส่งสามารถคน้หางานขนส่งที่อยู่ใกลก้บัต าแหน่ง
ของผู้ขนส่ง และสามารถเสนอราคาขนส่งเพื่อขออนุมตัิจากผู้ขายหรือผู้ซื้อที่รบัผิดชอบด้านการขนส่งตามที่ระบุใน
สญัญาซือ้ขายได ้ เมื่อการซือ้ขายเสรจ็สิน้ลงผูซ้ือ้ ผูข้าย และผูข้นสง่สามารถประเมนิระดบัความพอใจซึง่กนัและกนัได ้
โดยสมาชกิทุกคนในระบบสามารถเรยีกดูผลการประเมนิเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการซื้อขายต่อไปได ้และในกรณีที่ มี
การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสมาชกิ ผูด้แูลระบบสามารถพจิารณาระงบัการใชง้าน หรอือนุญาตใหส้มาชกิกลบัมาใชง้านระบบ
ได ้
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3.3.2 บทบาทของผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ 
ระบบ KASETCLOUD.COM มผีูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัระบบในบทบาทต่างๆ ดงัแสดงในภาพที่ 1 โดยแต่ละ

บทบาท มคีวามหมายดงัแสดงในตารางที ่3 
 

 
ภาพที ่1 บทบาทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ KASETCLOUD.COM 

 
ตารางที ่3 ค าอธบิายของแต่ละบทบาทในภาพที ่1 

บทบาทของ 
ผูท่ี้เก่ียวข้อง 

ค าอธิบาย 

บุคคลทัว่ไป บุคคลทัว่ไปทีเ่ขา้มาในระบบ โดยยงัไมไ่ดท้ าการสมคัรสมาชกิหรอืยงัไมไ่ดล้อ็กอนิเขา้สูร่ะบบ 
สมาชกิ ผูท้ีส่มคัรเป็นสมาชกิและลอ็กอนิเขา้สูร่ะบบเรยีบรอ้ยแลว้ 
ผูข้าย สมาชกิทีป่ระกาศขายสนิคา้ 
ผูซ้ือ้ สมาชกิทีท่ าค าสัง่ซือ้สนิคา้ 
ผูข้นสง่ สมาชกิทีเ่สนอราคาขนสง่ในสญัญาซือ้ขายทีต่อ้งการการบรกิารขนสง่ 
ผูด้แูลระบบ ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการอนุมตัแิละยกเลกิสมาชกิ และท าหน้าทีจ่ดัการ ดแูลรกัษา และปรบัแต่งคา่

ก าหนด (Configuration) ต่างๆในระบบ 
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 3.3.3 ฟังกช์นัของระบบ 
ระบบ KASETCLOUD.COM ทีพ่ฒันาประกอบดว้ยฟังกช์นัการท างานต่างๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่4 

และสามารถจดัท ารายงานต่างๆ ไดด้งัรายละเอยีดในตารางที ่5 
 

ตารางที ่4 รายละเอยีดของแต่ละฟังกช์นัในระบบ KASETCLOUD.COM 
ฟังกช์นั ค าอธิบาย 

สมคัรสมาชกิ บุคคลทัว่ไปสามารถสมคัรสมาชกิดว้ยการก าหนดรายละเอยีด ทีอ่ยูอ่เีมล์ (Email 
Address) รหสัผา่น (Password) ยนืยนัรหสัผา่น (Confirm Password) จากนัน้ระบบ
บนัทกึขอ้มลูและแจง้ใหผู้ส้มคัรสมาชกิทราบเพื่อยนืยนัการสมคัรสมาชกิได้ 

จดัการขอ้มลูสมาชกิ สมาชกิสามารถจดัการขอ้มลูพืน้ฐานทีป่ระกอบดว้ย ชื่อเรยีก ชื่อ-นามสกุล ส าหรบัตดิต่อ 
รายละเอยีด หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู ่รปูภาพ ต าแหน่งทางภูมศิาสตรข์องสมาชกิได ้

จดัการขอ้มลูสนิคา้ ผูข้ายสามารถเพิม่ขอ้มลูสนิคา้ทีต่อ้งการขายไดโ้ดยสามารถใหร้ายละเอยีดไดด้งัน้ี ชื่อ
สนิคา้ รายละเอยีด ราคา หน่วยนบั รปูภาพ และต าแหน่งทางภูมศิาสตร์(ซึง่จะมคีา่เริม่ตน้
ตามทีก่ าหนดไวใ้นต าแหน่งทางภูมศิาสตรข์องผูข้าย แต่ผูข้ายสามารถเปลีย่นแปลงได ้
เชน่ไปรบัทีส่ถานทีท่ีจ่ดัเกบ็ไวเ้ป็นตน้) ระยะทีผู่ข้ายสง่สนิคา้(ถา้ม)ี นอกจากน้ีผูข้ายยงั
สามารถแกไ้ข และลบขอ้มลูสนิคา้ได ้

คน้หาสนิคา้ สมาชกิสามารถคน้หาสนิคา้จากการระบุค าคน้หาทีต่อ้งการ โดยผลลพัธจ์ากการคน้หา
ระบบจะแสดงรายการ ชื่อสนิคา้ รปูภาพ ค าอธบิายสนิคา้ ระยะทาง จงัหวดั เรยีงล าดบั
จากสถานทีใ่กลเ้คยีงต าแหน่งของผูค้น้หา จากนัน้สมาชกิสามารถเลอืกรายการสนิคา้ จาก
ชื่อหรอืรปูสนิคา้เพือ่ใหร้ะบบแสดงขอ้มลูรายละเอยีดทัง้หมดของสนิคา้นัน้ๆ ได้ 

คน้หาสนิคา้ตามหมวดหมู ่ สมาชกิสามารถคน้หาสนิคา้ตามหมวดหมูข่องสนิคา้ได ้โดยผลการคน้หาจะแสดง
เรยีงล าดบัจากสถานทีใ่กลเ้คยีงกบัต าแหน่งของผูค้น้หามากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุได้ 

คน้หาสนิคา้ตามพกิดั
ต าแหน่ง 

สมาชกิสามารถคน้หาสนิคา้จากสถานทีใ่กลเ้คยีงต าแหน่งของผูค้น้หาหรอืสถานทีท่ี่
ตอ้งการได ้โดยระบบจะท าการคน้หาและแสดงผลการคน้หาเรยีงล าดบัจากสถานที่
ใกลเ้คยีงต าแหน่งของผูค้น้หามากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุ ซึง่พกิดัต าแหน่งทีต่อ้งการใชใ้น
การคน้หาสมาชกิสามารถเปลีย่นแปลงได ้

เรยีกดรูายละเอยีดสมาชกิ สมาชกิสามารถดขูอ้มลูรายละเอยีดสมาชกิรายอื่นในระบบไดโ้ดยขอ้มลูทีส่ามารถเรยีกดู
ไดป้ระกอบดว้ย ชื่อเรยีก ชื่อ-นามสกุลผูต้ดิต่อ รายละเอยีด หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู ่
รปูภาพ ต าแหน่งทางภมูศิาสตร ์และผลการประเมนิดา้นการซือ้ขายของสมาชกิได้ 

เรยีกดรูายการสนิคา้ของ
ผูข้าย 

สมาชกิสามารถเรยีกดรูายการสนิคา้ของผูข้ายทีต่นเองสนใจได ้โดยขอ้มลูทีแ่สดง
ประกอบดว้ย ชื่อสนิคา้ จ านวน ราคา รปูภาพ ต าแหน่งทางภูมศิาสตรโ์ดยเรยีงล าดบัจาก
สถานทีท่ีใ่กลท้ีส่ดุมาก่อน 

เรยีกดรูายละเอยีดสนิคา้ ผูซ้ือ้สามารถเรยีกดรูายละเอยีดสนิคา้ซึง่ประกอบดว้ย ชื่อสนิคา้ รายละเอยีด ราคา หน่วย
นบั รปูภาพ ต าแหน่งทางภมูศิาสตรใ์นรปูแบบระยะหา่งเป็นกโิลเมตร แผนทีแ่สดง
เสน้ทางจากต าแหน่งของผูซ้ือ้ไปยงัต าแหน่งของสนิคา้และระยะสง่ของผูข้ายได้ 
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ตารางที ่4 รายละเอยีดของแต่ละฟังกช์นัในระบบ KASETCLOUD.COM (ต่อ) 
ฟังกช์นั ค าอธิบาย 

ท าค าสัง่ซือ้ สมาชกิทีต่อ้งการซือ้สนิคา้สามารถท าค าสัง่ซือ้ไดโ้ดยระบุจ านวนทีต่อ้งการ วนัที่
ก าหนดรบัสนิคา้ หมายเหตุ ซึง่ระบบจะบนัทกึค าสัง่ซือ้ไวใ้นระบบเพือ่รอการอนุมตัิ
จากผูข้ายก่อน และถา้ค าสัง่ซือ้ยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูข้าย และยงัไมเ่ลยก าหนด
รบัสนิคา้ส าหรบัค าสัง่ซือ้นัน้ๆ ผูซ้ือ้สามารถแกไ้ขค าสัง่ซือ้ได ้ 
ในการท าค าสัง่ซือ้ถา้ผูข้ายไมส่ง่สนิคา้ หรอือยูน่อกระยะสง่ของผูข้ายและผูซ้ือ้
ตอ้งการการบรกิารดา้นการขนสง่ ผูซ้ือ้สามารถขอการเสนอราคาขนสง่ผา่นระบบได้ 

แกไ้ข/ยกเลกิค าสัง่ซือ้ ผูซ้ือ้สามารถแกไ้ข หรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้ได ้ในกรณีทีค่ าสัง่ซือ้นัน้ยงัไมเ่ลยก าหนดรบั
สนิคา้ และยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูข้าย 

เรยีกดคู าสัง่ซือ้จากลกูคา้ ผูข้ายสามารถเรยีกดรูายละเอยีดค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ไดแ้ละสามารถเลอืกอนุมตัคิ าสัง่
ซือ้จากผูซ้ือ้ได ้โดยเมือ่ผูข้ายอนุมตัแิลว้ผูซ้ือ้จะไมส่ามารถแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดของการสัง่ซือ้ได ้ 

คน้หางานขนสง่ สมาชกิทีต่อ้งการเสนอราคาขนสง่สามารถคน้หางานขนสง่ได ้โดยระบบจะคน้หา
สญัญาซือ้ขายทีย่งัไมเ่สรจ็สิน้ (ซึง่เป็นสญัญาทีย่งัไมถ่งึวนัทีก่ าหนดรบัสนิคา้ในค าสัง่
ซือ้) และยงัไมม่กีารอนุมตัผิูข้นสง่ ใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากสถานทีใ่กลเ้คยีงต าแหน่ง
ของผูค้น้หา หรอืจากต าแหน่งทีต่อ้งการ และแสดงรายละเอยีดของสญัญาซือ้ขาย 
ดงัน้ี วนัทีน่ดัรบัสนิคา้ สถานทีจ่ดัสง่ สถานทีร่บัสนิคา้ สนิคา้ จ านวน ผูข้นสง่
สามารถเลอืกสญัญาซือ้ขายทีส่นใจและดรูายละเอยีดเสน้ทางจากต าแหน่งของผู้
ขนสง่ ไปยงัต าแหน่งรบัสนิคา้ และต าแหน่งของผูซ้ือ้ได ้โดยระบบจะแสดง
รายละเอยีดของเสน้ทางในรปูแผนที ่พรอ้มทัง้แสดงขอ้มลูระยะทาง เพือ่ใหผู้ข้นสง่
ใชใ้นการตดัสนิใจ 

เสนอราคาขนสง่ ภายหลงัจากทีส่มาชกิผูส้นใจใหบ้รกิารการขนสง่เรยีกดรูายละเอยีดสญัญาซือ้ขายที่
ตอ้งการบรกิารขนสง่ แลว้สนใจใหบ้รกิารการขนสง่ สามารถเสนอราคาขนสง่ไดโ้ดย
ระบุรายการสนิคา้ทีเ่ลอืกสง่ ราคา หมายเหตุ และวนัทีส่ ิน้สดุการเสนอราคา ซึง่ผู้
ขนสง่สามารถแกไ้ขหรอืยกเลกิการเสนอราคาในภายหลงัได ้ถา้ใบเสนอราคานัน้ยงั
ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูเ้รยีกใชบ้รกิารขนสง่ 
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ตารางที ่4 รายละเอยีดของแต่ละฟังกช์นัในระบบ KASETCLOUD.COM (ต่อ) 
 ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
แกไ้ข/ยกเลกิ ใบเสนอราคาขนสง่ ผูข้นสง่สามารถแกไ้ขหรอืยกเลกิใบเสนอราคาขนสง่ไดใ้นกรณีทีใ่บเสนอราคา

ขนสง่นัน้ยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูเ้รยีกใชบ้รกิารการขนสง่ 
อนุมตัริาคาขนสง่ ผูเ้รยีกใชบ้รกิารขนสง่สามารถเรยีกดใูบเสนอราคาทีผู่ข้นสง่เสนอและอนุมตัใิบ

เสนอราคาขนสง่ทีต่อ้งการได ้โดยสามารถอนุมตัไิดร้ายการเดยีว ส าหรบัใบ
เสนอราคาทีม่วีนันดัรบัสนิคา้ในวนัเดยีวกนัและชุดของรายการสนิคา้ทีน่ดัรบั
เดยีวกนั 

ประเมนิผลการซือ้ขาย ผูซ้ือ้และผูข้ายสามารถประเมนิผลซึง่กนัและกนัได ้โดยระบุระดบัความพอใจ 1 
ถงึ 5 (ซึง่ 1 หมายถงึพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 5 หมายถงึพงึพอใจมากทีส่ดุ) และ
ความคดิเหน็อื่นๆ เพิม่เตมิ โดยสมาชกิยงัสามารถเรยีกดสูรุปผลการประเมนิ
ของสมาชกิแต่ละรายได ้

ประเมนิผลการขนสง่ ผูซ้ือ้หรอืผูข้ายทีเ่รยีกใชบ้รกิารขนสง่ และผูข้นสง่ สามารถประเมนิผลซึง่กนั
และกนัได ้โดยระบุระดบัความพอใจ 1 ถงึ 5 (ซึง่ 1 หมายถงึพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
5 หมายถงึพงึพอใจมากทีส่ดุ) และความคดิเหน็อื่นๆ เพิม่เตมิ โดยสมาชกิยงั
สามารถเรยีกดสูรุปผลการประเมนิของสมาชกิแต่ละรายได ้

 
ตารางที ่5 รายละเอยีดของรายงานในระบบ KASETCLOUD.COM 

รายงาน วตัถปุระสงค/์เน้ือหา 
จดัเตรยีมสนิคา้เพือ่สง่มอบ เป็นรายงานส าหรบัให้ผู้ขายใช้ในการจดัเตรียมสนิค้าเพื่อส่งมอบให้กบัผู้ซื้อ ซึ่ง

ขอ้มูลในรายงานน้ีประกอบด้วย วนัที่นัดรบัสนิค้า สนิค้า จ านวน หน่วยนับ เลขที่
ใบสัง่ซือ้ โดยขอ้มลูจะถกูจดักลุ่มตามวนัทีน่ดัรบัสนิคา้เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการ
ใชจ้ดัเตรยีมสนิค้าในวนันัน้ๆ อกีทัง้ยงัสามารถเรยีกดูรายละเอยีดของสนิค้าที่ต้อง
จดัเตรียมในแต่ละวนัได้ ซึ่งข้อมูลน้ีประกอบด้วย วนัที่นัดรบัสนิค้า ผู้ซื้อ เลขที่
สญัญาซื้อขาย สนิค้า จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม กรณีที่ผู้ซื้อได้
อนุมตัใิหผู้ข้นสง่เป็นผูม้ารบัสนิคา้แทนตนจะมรีหสัใบรบัสนิคา้ใหด้ว้ย โดยรหสัน้ีจะ
รบัทราบเฉพาะผูซ้ือ้ ผูข้าย และผูข้นสง่ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหท้ าการขนสง่เท่านัน้ 

สนิคา้ทีถ่งึเวลารบัสนิคา้ เป็นรายงานส าหรบัให้ผู้ซื้อใช้ในการเตรยีมการรบัสนิค้าจากผู้ขาย โดยข้อมูลใน
รายงานน้ีประกอบด้วยรายละเอียดคือ วนัที่นัดรบัสินค้า ผู้ขาย ที่อยู่และพิกัด
ต าแหน่งของผู้ขาย เลขที่สญัญาซื้อขาย สนิค้า จ านวน ราคา เลขที่ใบเสนอราคา
ขนสง่ กรณีทีผู่ซ้ือ้ไดอ้นุมตัใิหผู้ข้นสง่เป็นผู้มารบัสนิคา้เพือ่สง่ไปยงัผูซ้ือ้ 

งานจดัสง่ทีถ่งึเวลาจดัสง่ เป็นรายงานส าหรบัให้ผูข้นส่งใช้ในการวางแผนด้านการขนส่งสนิคา้ โดยขอ้มูลใน
รายงานจะแสดงวนัที่นัดรบัสนิค้า ผู้ขาย ที่อยู่และพกิดัต าแหน่ง  สนิค้า จ านวน 
หน่วยนบั และเลขทีใ่บเสนอราคาขนสง่ อกีทัง้ยงัสามารถดูรายละเอยีดใบเสนอราคา
ขนสง่แต่ละรายการได ้โดยรายละเอยีดของงานสง่สนิคา้ประกอบดว้ย หมายเลขใบ
เสนอราคาขนส่ง ผูเ้รยีกใชบ้รกิารขนส่ง รหสัอนุมตั ิผูเ้สนอราคา หมายเหตุ หมาย
เหตุ วนัที่เสนอราคา ราคาขนส่ง สถานที่จดัส่ง และรายการสนิคา้ซึ่งประกอบดว้ย 
ผูข้าย ทีอ่ยู ่พกิดัต าแหน่ง สนิคา้ และจ านวนทีต่อ้งจดัสง่ 
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4. การออกแบบระบบ 
4.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)  

เวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM มสีถาปัตยกรรมแบบไคลเอน็ตเ์ซริฟ์เวอร์ (Client Server) หรอืระบบรบั/ใหบ้รกิาร 
โดยฝัง่ไคลเอ็นต์ ประกอบด้วย ไคลเอ็นต์เวิร์กสเตชัน (Client Workstation) และอุปกรณ์พกพาต่างๆ (Mobile 
Devices) ส่วนในฝัง่เซริฟ์เวอร์ ประกอบด้วย เวบ็เซริ์ฟเวอร์ (Web Server) เวบ็แอปพลเิคชนั KASETCLOUD.COM 
และดาตา้เบสเซริฟ์เวอร ์(Database Server) โดย 

- ไคลเอน็ตเ์วริก์สเตชนั อาจเป็นคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะหรอืโน๊ตบุ๊กทีม่แีพลตฟอรม์เป็น Windows Macintosh หรอื 
Linux โดยเรยีกใชง้านระบบผ่านทางเวบ็เบราวเ์ซอร ์Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 
และ Safarai 

- อุปกรณ์พกพาอาจเป็นอุปกรณ์พกพาทีม่รีะบบปฎบิตักิาร Android หรอื iOs โดยเรยีกใชง้านระบบผ่านทาง
เวบ็เบราวเ์ซอรบ์นมอืถอืเชน่ Google Chrome และ Safari 

- เวบ็เซริฟ์เวอร ์ ท าหน้าทีใ่หบ้รกิารเวบ็ไซตโ์ดยใชร้ะบบปฎบิตักิาร Windows Server 2012 และม ี Internet 
Information Service (IIS) Version 8 เป็นตน้ไป .NET Framework 4.5 และ MySQL Connector  

- ดาตา้เบสเซริฟ์เวอร ์ท าหน้าทีใ่หบ้รหิารจดัการขอ้มลูโดยมรีะบบจดัการฐานขอ้มลู MySQL  
4.2 การออกแบบการเช่ือมต่อระบบท่ีพฒันากบัระบบอ่ืน (System Interface) 

ทมีพฒันาออกแบบใหเ้วบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM มกีารเรยีกใช ้Geolocation API เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึพกิดั
ต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ชง้านระบบผ่านเบราวเ์ซอรข์องไคลเอน็ต์เวริก์สเตชนัและอุปกรณ์พกพาได้ และมกีารเรยีกใช ้
Google Maps API เพื่อใหภ้ายในเวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM สามารถแสดงแผนที ่เสน้ทางจากต าแหน่งของผูซ้ือ้
ไปยงัต าแหน่งของสนิคา้ ตลอดจนแสดงเสน้ทางส าหรบัผูข้นสง่ในการไปรบัสนิคา้จากจุดต่างๆ จนถงึผูร้บัปลายทางได ้ 
ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 การเรยีกใช ้Google Map API เพือ่แสดงแผนทีแ่ละเสน้ทางการขนสง่ 
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4.3 การออกแบบฐานข้อมลู 
ฐานขอ้มลูถกูออกแบบเป็นฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์โดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มลู MySQL ภายในฐานขอ้มลูของ

ระบบประกอบดว้ยตารางต่างๆ (Tables) ดงัแสดงในตารางที ่6 
 

ตารางที ่6  ตารางต่างๆ ในฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธข์องระบบ 
ตาราง ค าอธิบาย 

album ใชเ้กบ็ขอ้มลูอลับัม้ภาพ 
album_photo ใชเ้กบ็ขอ้มลูรปูภาพในอลับัม้วา่ประกอบดว้ยภาพใดบา้ง 
complaint ใชเ้กบ็ขอ้มลูการรอ้งเรยีนต่อสมาชกิในระบบ 
contract ใชเ้กบ็ขอ้มลูค าสัง่ซือ้สนิคา้ 
delivery_quote ใชเ้กบ็ขอ้มลูการเสนอราคาขนสง่ 
delivery_quote_contract ใชเ้กบ็ขอ้มลูการเสนอราคาขนสง่วา่ประกอบดว้ยค าสัง่ซือ้รายการใดบา้ง 
evaluation ใชเ้กบ็ขอ้มลูการประเมนิผลของสมาชกิ 
member_profile ใชเ้กบ็ขอ้มลูสว่นตวัของสมาชกิ 
location_tambon ใชเ้กบ็ขอ้มลูพกิดัต าแหน่งของ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ทัง้หมดในประเทศไทย 
pending_member ใชเ้กบ็ขอ้มลูการลงทะเบยีนทีผู่ส้มคัรยงัไมท่ าการยนืยนัการสมคัรสมาชกิ 
product   ใชเ้กบ็ขอ้มลูสนิคา้ 
product_category ใชเ้กบ็ขอ้มลูประเภทสนิคา้ 
photo ใชเ้กบ็ขอ้มลูรปูภาพทัง้หมดในระบบ 
profile_album ใชเ้กบ็ขอ้มลูอลับัม้ทีใ่ชเ้ป็นอลับัม้รปูภาพสมาชกิ 
product_album ใชเ้กบ็ขอ้มลูอลับัม้ทีใ่ชเ้ป็นอลับัม้รปูภาพสนิคา้ 
 
4.4 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ (User Interface) 

ทมีพฒันาออกแบบใหส้ว่นต่อประสานกบัผูใ้ชม้โีครงสรา้งดงัแสดงในภาพที ่3 เพือ่ใหส้ามารถรองรบัการท างานของ
ฟังกช์นัต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการได ้  
4.5 การออกแบบโปรแกรม 

โครงสรา้งของโปรแกรมในระบบ KASETCLOUD.COM ใช้แนวคดิแบบ MVC (Model-View-Controller) โดยใน
แนวคดิน้ี แต่ละโปรแกรมจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 สว่น โดยในแต่ละสว่นจะท าหน้าทีด่งัน้ี 

Model เป็นองคป์ระกอบทีท่ าหน้าทีใ่นการเรยีกขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมาพกัเกบ็ไวส้ าหรบัแสดงผล ประมวลผล หรอื
ใชใ้นการรบัคา่จากหน้าจอ (View) หรอืบนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู 

View เป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการแสดงผลไปยงัผูใ้ชง้าน (User Interface) โดยแสดงผลในรปูแบบทีเ่หมาะสมต่อ
การปฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช ้ซึง่สามารถมวีวิไดห้ลายแบบ เพื่อใชใ้นจุดประสงคท์ีต่่างกนั และท าหน้าทีร่บัค่าจากผูใ้ชง้านเพื่อ
สง่ขอ้มลูใหก้บั Model ใชใ้นการประมวลผลต่อไป 

Controller เป็นองคป์ระกอบทีท่ าหน้าทีใ่นการตอบสนองสิง่ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ เช่นการเรยีกดขูอ้มลู Controller จะท า
หน้าทีใ่นการเรยีก Model ทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ให ้View ท าหน้าทีใ่นการแสดงผล โดยในสว่นของการรบัขอ้มลูจากผูใ้ช ้
View จะสง่ค่าในรปูแบบของ Model กลบัไปยงั Controller เพื่อประมวลผลในดา้นการบนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู
ต่อไป 
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5. การใช้งานระบบ KASETCLOUD.COM 
5.1 ขัน้ตอนการซ้ือขายสินค้าเกษตรผา่น KASETCLOUD.COM 

การใชง้านระบบ KASETCLOUD.COM เพื่อซือ้ขายสนิคา้เกษตร ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ดงัแสดงในภาพที ่4 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 
ภาพที ่4 ขัน้ตอนการซือ้ขายสนิคา้เกษตรผา่น KASETCLOUD.COM 

 
1. ผูข้ายประกาศขายสนิคา้ โดยระบุชื่อสนิคา้ ประเภทสนิคา้ รายละเอยีด หน่วยนับ ราคา รปูภาพ รายละเอยีด 

ทีอ่ยูส่นิคา้ พกิดัต าแหน่งของสนิคา้ และระยะทางทีผู่ข้ายสามารถสง่ใหผู้ซ้ือ้ได ้
2. ผูซ้ื้อค้นหาสนิค้าโดยระบุค าคน้หา หมวดหมู่ ต าแหน่งของผู้ค้นหา หรอืสถานที่ที่ระบุ ระบบจะคน้หาสนิค้า

ตามค าคน้หาทีร่ะบุ จากนัน้ผูซ้ือ้สามารถดรูายละเอยีดสนิคา้และท าค าสัง่ซือ้สนิคา้ทีต่อ้งการได ้กรณีทีส่นิคา้ที่
ผูข้ายประกาศขายไม่มบีรกิารขนส่ง หรอืผูซ้ื้ออยู่นอกระยะสง่ของของผูข้าย ผูซ้ื้อสามารถขอการเสนอราคา
ขนสง่จากผูข้นสง่ได ้

3. ผูข้ายพจิารณาขอ้มูลค าสัง่ซื้อสนิค้าเพื่อท าการอนุมตั ิผู้ขายสามารถขอการเสนอราคาขนส่งจากผู้ขนส่งได ้
กรณีทีผู่ซ้ือ้ไมไ่ดข้อการเสนอราคาจากผูข้นสง่ 

4. ภายหลงัจากผูข้ายอนุมตั ิจะถอืเป็นสญัญาซือ้ขายระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย 
5. ผูข้นสง่สามารถคน้หางานขนสง่ ทีอ่ยูใ่กลก้บักบัต าแหน่งของผูข้นสง่จากสญัญาซือ้ขายได ้โดยผูข้นสง่สามารถ

พจิารณาเสน้ทางจากแผนที่ รายละเอยีดสนิคา้ที่ต้องท าการขนส่ง จากนัน้สามารถเสนอราคาใหผู้้ซื้อ/ผูข้าย 
พจิารณา 

6. ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ขอการเสนอราคาขนส่ง พิจารณาราคาขนส่งและอนุมตัิเมื่อสญัญาซื้อขายเสร็จสิ้นโดย
พจิารณาจากวนัทีก่ าหนดสง่สนิคา้ ผูข้าย ผูซ้ื้อ และผูข้นสง่ (ถา้ม)ี จะท าการประเมนิผลการซื้อขายครัง้นัน้ว่า
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มคีวามพงึพอใจหรอืไม ่โดยขอ้มลูการประเมนิจะแสดงอยูใ่นขอ้มลูรายละเอยีดของสมาชกินัน้ๆ เพื่อใชใ้นการ
พจิารณาซือ้ขายและขนสง่ครัง้ต่อไป 

5.2 ตวัอย่างหน้าจอเวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM 
ในการใชง้านระบบ KASETCLOUD.COM ผูใ้ชต้อ้งเขา้ผ่านหน้าแรกของเวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM  ดงัภาพ

ที ่5 โดยในหน้าแรกน้ี ประกอบดว้ยกลอ่งคน้หา เมนูสมคัรสมาชกิ เขา้สูร่ะบบ โดยมรีายการประเภทสนิคา้ใหเ้ลอืก เช่น 
ผกั ผลไม ้สนิคา้เกษตรอื่นๆ และเมนูขนส่งเพื่อใหผู้ป้ระกอบการด้านการขนส่งสามารถคน้หาความต้องการดา้นการ
ขนสง่และเสนอบรกิารดา้นการขนสง่ใหก้บัสมาชกิในระบบได ้

 

 
ภาพที ่5 หน้าแรกเวบ็ไซต ์KASETCLOUD.COM 

 
จากนัน้ผูใ้ชส้ามารถไปยงัหน้าจอต่าง ๆ เพือ่ท ารายการไดต้ามทีต่อ้งการ  ตวัอยา่งเชน่  
 ไปยงัหน้าจอคน้หาสนิคา้ โดยผูใ้ชส้ามารถใชก้ล่องคน้หาในแถบเมนูคน้หาสนิคา้ทีต่อ้งการได้ ดว้ยค าคน้หา 

สถานที่ หรือพิกัดต าแหน่ง และการค้นโดยหมวดหมู่สินค้า ซึ่งผลลัพธ์การค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุจะ
เรยีงล าดบัตามระยะทางของสนิคา้ทีค่น้พบกบัต าแหน่งทีร่ะบุในขัน้ตอนก่อนหน้า จากระยะทางสัน้ทีสุ่ดไปยงั
ระยะทางทีไ่กลทีส่ดุดงัตวัอยา่งในภาพที ่6 
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ภาพที ่6 หน้าจอคน้หาสนิคา้ 

 
 ไปยงัหน้าจอซือ้สนิคา้ ดงัตวัอยา่งในภาพที ่7 ซึง่สมาชกิสามารถท าค าสัง่ซือ้สนิคา้ไดโ้ดยระบุรายละเอยีดการ

สัง่ซือ้และสามารถเรยีกใชบ้รกิารขนสง่จากผูข้นสง่ได ้
 

 
ภาพที ่7 หน้าจอซือ้สนิคา้ 
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 ไปยงัหน้าจอคน้หางานขนสง่ทีแ่สดงรายการงานขนสง่โดยจดักลุ่มตามวนัและเวลานดัรับสนิคา้ส าหรบัผูร้บัแต่
ละราย และแสดงผลเรยีงล าดบัตามระยะทางจากต าแหน่งของผูข้นสง่ไปยงัสถานทีร่บัสนิคา้ทีใ่กลท้ีส่ดุ ผูข้นสง่
สามารถก าหนดเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่พกิดัต าแหน่งในการค้นหา วนัที่นัดรบัสนิค้า โดยผลการค้นหาจะ
แสดงรายละเอียดดงัตวัอย่างในภาพที่ 8  และผู้ขนส่งสามารถคลิกดูรายละเอียดเส้นทางการขนส่งเพื่อ
พจิารณาเสนอราคาคา่บรกิารขนสง่ดงัตวัอยา่งในภาพที ่9 

 

 
ภาพที ่8 หน้าจอคน้หางานขนสง่ 

 

 
ภาพที ่9 หน้าจอแสดงรายละเอยีดเสน้ทางการขนสง่ 
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6. สรปุ 
เน้ือหาในบทความน้ีน าเสนอการพฒันาเวบ็ไซต์ KASETCLOUD.COM โดยเริม่ตัง้แต่ แนวคดิและที่มาของการ

พฒันา  ตวัแบบทางธุรกจิของเวบ็  การวเิคราะห์หาขอ้ก าหนดความต้องการระบบ  และการออกแบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบ เพื่อให้ระบบน้ีมีขอบเขตและฟังก์ชนัการท างานที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้
เป้าหมายของเว็บที่เป็นเกษตรกร ผู้ซื้อ (ซึ่งอาจเป็นประชาชนทัว่ไป ผู้ประกอบการ ผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกสินค้า
การเกษตร) และผูใ้หบ้รกิารการขนสง่ รวมทัง้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการใชง้านเวบ็ไซต์เพื่อซือ้ขายสนิคา้เกษตรและ
ตัวอย่างบางหน้าจอของเว็บ เพื่อท ากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจากขอบเขตและฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต ์
KASETCLOUD.COM ท าใหก้ลุม่ผูใ้ชเ้ป้าหมายไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี 

- ช่วยใหป้ระชาชน ผูป้ระกอบการ ผูค้า้สง่ คา้ปลกี สามารถเขา้ถงึแหล่งอาหาร  ซึง่เป็นปัจจยัหน่ึงในการสรา้ง
ความมัน่คงทางอาหาร 

- เกษตรกรสามารถขายสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรงสรา้งโอกาสในการหาผูซ้ือ้รายใหม ่ลดปัญหาราคาขายที่
ตกต ่าจากการขาดอ านาจการต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง 

- ปัญหาจากการขาดการน าระบบโลจสิตกิสม์าใช ้โดยเฉพาะในฤดูกาลเกบ็เกี่ยวทีม่ผีลผลติออกมาเป็นจ านวน
มาก สง่ผลใหเ้กษตรกรตกอยูใ่นภาวะจ ายอมทีต่อ้งขายผลผลติออกไปในราคาทีต่ ่ากวา่ความเป็นจรงิ ระบบจะ
ชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนหาลกูคา้และบรกิารดา้นการขนสง่ล่วงหน้าได ้

- ผูป้ระกอบการขนส่งสามารถใชท้รพัยากรดา้นการขนส่งทีม่อียู่อย่างคุม้ค่าโดยน าเสนอการใหบ้รกิารดา้นโลจิ
สตกิสห์กับัลกูคา้ทีต่อ้งการใชบ้รกิาร 
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