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บทที่ 1 องค์ประกอบของเว็บไซต ์
 

องค์ประกอบเว็ปไซต์ แบ่งเป็น 6 ส่วนหลัก ดังนี้  

  1) เมนูหลัก          2) ป้ายประชาสัมพันธ์       3) ไอคอนแสดงหมวดหมู่สินค้า      

         4) ค้นหาสินค้า      5) แสดงรายการสินค้า(สินค้าเด่น/สินค้าใหม่/สินค้าทั้งหมด) 

         6) Footer แสดง e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   ดังภาพด้านล่าง 
 

ภาพแสดงองค์ประกอบเว็บไซต์ 
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บทที่ 2 แนะนำการใช้เว็บไซต ์
 
เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์สามารถแสดงข้อมูลสินค้าและค้นหาได้ดังนี้  

1. เมนูหลัก ประกอบด้วย ชนิดสินค้า ประเภทเกษตรกร แหล่งสินค้า เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา  

และคำถามที่พบบ่อย ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงเมนูหลัก 

 

 1.1 ชนิดสินค้า แสดงรายการชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 

อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ อื่นๆ โดย

แสดงจำนวนสินค้าให้แต่ละหมวดหมู่ คลิกที่ชนิดสินค้าที่ต้องการ เว็บไซต์จะกรองสินค้าชนิดนั้นที่อยู่

ภายในเว็บไซต์ทั้งหมดมาแสดง   ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงเมนูชนิดสินค้า 
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1.2 ประเภทเกษตรกร แสดงรายการประเภทเกษตรกรที่ขายสินค้าในเว็บไซต์ ได้แก่ SMART 

FARMERS (SF) YOUNG SMART FARMER (YSF) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เกษตรกรรายย่อย โดยแสดง

จำนวนสินค้าให้แต่ละประเภทเกษตรกร คลิกที่ประเภทเกษตรกรที่ต้องการ เว็บไซต์จะกรองสินค้า

ชนิดที่เกษตรกรอยู่ในประเภทนั้นภายในเว็บไซต์ทั้งหมดมาแสดง  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงเมนูประเภทเกษตรกร 

 

 1.3 แหล่งสินค้า แสดงจำนวนสินค้าให้แต่ละจังหวัด รวมทั้งพิกัดแหล่งสินค้าบนแผนที่ โดย

คลิกที่รายชื่อจังหวัดที่ต้องการดูสินค้าเว็บไซต์จะกรองสินค้าชนิดนั้นที่อยู่ภายในเว็บไซต์ทั้งหมดมา

แสดง หรือคลิกที่ จุดแสดงพิกัดสินค้าบนแผนที่ จะแสดงรายชื่อเกษตรกรและภาพตัวอย่างสินค้า   

ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพแสดงหน้าเมนูแหล่งสินค้า 

 

เมื่อคลิกเลือกชนิดของสินค้าตามไอคอนที่แสดงด้านบน แผนที่จะแสดงเฉพาะข้อมูลของสินค้า  
ในชนิดสินค้าที่เลือกเท่านั้น ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการเลือกชนิดของสินค้า 
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 เมื่อคลิกเลือกไอคอนในแผนที่  เว็บไซต์จะแสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้า  หากสนใจสินค้านี้
ให้คลิกปุ่ม “ไปยังหน้าสินค้า”  หากไม่สนใจสินค้ากดปุ่ม “ปิด”  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงเว็บไซต์หน้ารายละเอียดสินค้าแบบย่อ 

 
 เมื่อคลิกปุ่ม “ไปยังหน้าสินค้า”  เว็บไซต์จะแสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้า  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า 
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 เมื่อคลิกเลือกรายชื่อจังหวัด  แผนที่จะแสดงรายการสินค้าที่มีในจังหวัดนั้น ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการคลิกเลือกรายชื่อจังหวัด 

 
 เมื่อคลิกที่ชื่อจังหวัดเว็บไซต์จะแสดงหน้าจอสินค้าตามรายชื่อจังหวัดที่เลือก  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงสินค้าตามรายชื่อจังหวัดที่เลือก 
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1.4 เกี่ยวกับเรา อธิบายความเป็นมาของเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ตามนโยบายของ

ผู้บริหาร   ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงหน้าเมนูเกี่ยวกับเรา 

 

 1.5 ติดต่อเรา หากต้องการซักถาม หรือ เสนอแนะ เกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถคลิกที่ “ติดต่อ

เรา” แล้วระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วกดส่งข้อมูล ข้อความที่ส่งเข้ามาผู้ดูแลระบบจะ

เป็นอ่านและตอบกลับทาง e-mail ที่ได้บันทึกไว้  ดังภาพด้านล่าง  
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ภาพแสดงรายละเอียดหน้าเมนูติดต่อเรา 

หมายเลข 1  กรอกชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข 2  กรอกอีเมล 
หมายเลข 3  กรอกเบอร์ติดต่อกลับ 
หมายเลข 4  หัวเรื่อง  
หมายเลข 5  กรอกข้อความ 
หมายเลข 6 รหัสความปลอดภัย 
หมายเลข 7 คลิกเพื่อส่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 | ห น้ า  
 

 กรอกข้อมูลติดต่อเรา  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการกรอกข้อมูลติดต่อเรา 

 

 เมื่อกดส่งข้อมูลแล้วระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “เราได้รับข้อความของคุณแล้ว กรุณา
รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ” ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน 
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 1.6 คำถามที่พบบ่อย รวบรวมคำถาม-ตอบ ที่มีผู้สอบถามเข้ามาเพ่ือลดระยะเวลาขั้นตอนใน

การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 

 
ภาพแสดงหน้าคำถามที่พบบ่อย 

 
 เมื่อคลิกเลือกคำถาม  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการคลิกเลือกคำถาม 

 
เว็บไซต์จะแสดงคำตอบใตค้ำถามที่ผู้ใช้งานคลิกเลือก ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงแสดงคำตอบใตค้ำถามที่ผู้ใช้งานคลิกเลือก 
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2. การประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นการนำเสนอสินค้าที่มีการส่งเสริมการขาย หรือข่าวประชาสัมพันธ์ 

โดยสามารถคลิกที่ภาพแล้วจะมีรายละเอียดของสินค้าที่อยู่รายการส่งเสริมการขาย  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์สินค้า 

 

3. ไอคอนแสดงชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและ

เคร่ืองดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ อื่นๆ สามารถคลิกที่ภาพแล้ว 

เว็บไซต์จะกรองข้อมูลสินค้าตามชนิดสินค้ามาแสดง ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงไอคอนแสดงชนดิสินค้า 
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ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกไอคอนชนิดสินค้าแต่ละชนิดเพื่อดูข้อมูลสินค้าได้  ดังภาพ 
ด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการคลิกไอคอนชนิดสินค้า 

 
 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลสินค้าตามชนิดสินค้าที่เลือก  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลสินค้าตามชนิดสินค้าที่เลือก 
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4. การค้นหาสินค้า สำหรับค้นหาสินค้าโดยพิมพ์ ชื่อสินค้าที่ต้องการค้นหา ในช่อง “ค้นหาสินค้า...”  

ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงเมนูการค้นหาสินค้า 

 

ตัวอย่างการค้นหาสินค้าเกี่ยวกับ “มะม่วง”  

4.1  สินค้าที่มีคำว่า มะม่วง ทุกชนิดในเว็บไซต์ แล้วกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหา  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการค้นหาสินค้าที่มีคำว่า มะม่วง ทุกชนิดในเว็บไซต์ 

 

   ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ทั้งหมดในเว็บไซต์  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” 
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  4.2  สินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่ม” แล้วกดรูปแว่น

ขยายเพ่ือค้นหา  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการค้นหาสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม” 

 

   ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและ

เคร่ืองดื่ม”  ทั้งหมดในเว็บไซต์  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม” 

 

4.3 สินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่ม” ประเภทเกษตรกร 

“วิสาหกิจชุมชน” แล้วกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหา  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการค้นหาสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม” ประเภท

เกษตรกร “วิสาหกิจชุมชน” 
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   ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและ

เคร่ืองดื่ม”  ประเภทเกษตรกร “วิสาหกิจชุมชน” ทั้งหมดในเว็บไซต์  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม”  ประเภท

เกษตรกร “วิสาหกิจชุมชน” 

 

4.4  สินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่ม” ประเภทเกษตรกร 

“วิสาหกิจชุมชน” จังหวัด “ฉะเชิงเทรา” แล้วกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหา  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการค้นหาสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม” ประเภท

เกษตรกร “วิสาหกิจชุมชน” จังหวัด “ฉะเชิงเทรา” 
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ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและ

เคร่ืองดื่ม”  ประเภทเกษตรกร “วิสาหกิจชุมชน” จังหวัด “ฉะเชิงเทรา” ทั้งหมดในเว็บไซต์  ดังภาพ

ด้านล่าง 

 
ภาพแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า “มะม่วง” ชนิดสินค้า “อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม”  ประเภท

เกษตรกร “วิสาหกิจชุมชน” จังหวัด “ฉะเชิงเทรา” 
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4.5 การค้นหาสินค้าจากการให้คะแนนจากผู้บริโภค คลิกเลือกจำนวนดาวตรงเงื่อนไขการ

ค้นหาสินค้าจากการให้คะแนนจากผู้บริโภค ดังภาพด้านล่าง 

ภาพแสดงการคลิกเลือกจำนวนดาวตรงเงื่อนไขการค้นหาสินค้าจากการให้คะแนนจากผู้บริโภค 

 

เว็บไซต์แสดงสินค้าที่มีคะแนนจากผู้บริโภคตามที่ระบุ  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพเว็บไซต์แสดงสินค้าทีม่ีคะแนนจากผู้บริโภคตามที่ระบุ 
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5. แสดงรายการสินค้า(สินค้าเด่น/สินค้าใหม่/สินค้าทั้งหมด)  จะแสดงรูปภาพสินค้าในแต่ละ

รายการ รายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายการสินค้า 
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5.1 รายละเอียดสินค้า 
รายการสินค้า จะมีพื้นที่หรือสติกเกอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า ได้แก่  
5.1.1 สินค้าขายดี แสดงสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก ของแต่ละประเภท ใน

สัปดาห์ที่ผ่านมา  
5.1.2 สินค้าติดดาว แสดงสินค้าที่ผู้เข้าชมให้คะแนนดาว สามารถเลือกดูตั้งแต่ 1-4 ดาวขึ้นไป 

และสินค้า 5 ดาว  
5.1.3 สินค้าแนะนำ เป็นสินค้าที่จังหวัด ทุกจังหวัดแนะนำสินค้า จังหวัดละ 1 สินค้า ในแต่ละ

เดือน  
5.1.4 สินค้าใหม่ แสดงสติกเกอร์บนภาพสินค้าที่เร่ิมจำหน่ายในเว็บไซต์ ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 

สัปดาห์  
5.1.5 สินค้าโปรโมชั่น แสดงสติกเกอร์บนภาพสินค้าที่เกษตรกร หรือภาครัฐ จัดรายการลด

ราคา ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
5.1.6 นอกจากนี้ ยังแสดงกรณี สินค้าสินค้าหมด และสินค้าอยู่นอกฤดูกาล ให้ผู้เข้าชมทราบ 

 
ภาพแสดงรายการสินค้า 
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ที่ภาพสินค้าแต่ละชนิดจะแสดงจำนวนผู้เข้าชม  แสดงภาพสินค้า  ชื่อสินค้า  คะแนนความ

นิยมจากผู้บริโภค  จังหวัด  ราคา และมีปุ่มคลิกดูรายละเอียด   

 
ภาพแสดงการดูรายละเอียดสินค้า 
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เมื่อคลิกปุ่มดูรายละเอียดจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้าดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า 
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หมายเลข 1 แสดงภาพตัวอย่างสินค้า 

หมายเลข 2 แสดงจำนวนผู้เช้าชมสินค้า 

หมายเลข 3 แสดงชื่อสินค้าและชื่อจังหวัด 

หมายเลข 4 แสดงระดับคะแนนจากผู้บริโภค 

หมายเลข 5 แสดงรายละเอียดสินค้า 

หมายเลข 6 แสดงราคาสินค้า กำลังการผลิต   

หมายเลข 7 คลิกเพื่อเลือกสั่งซื้อสินค้าตามช่องทางต่างๆ  

หมายเลข 8 แสดงมาตรฐานที่ได้รับ 

หมายเลข 9 แสดงองค์กรเกษตรกร 

หมายเลข 10 แสดงตำแหน่งร้านบนแผนที่ 

หมายเลข 11 แสดงข้อมูลเกษตรกร 

หมายเลข 12 กรอกข้อมูลเพื่อให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น 

หมายเลข 13 แสดงช่องทางการจัดส่ง 

 

5.2 สั่งซื้อสินค้า   
 เมื่อต้องการส่ังซื้อสินค้า คลิกเลือกช่องทางที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการคลิกเลือกช่องทางที่ต้องการส่ังซื้อสินค้า 
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 เว็บไซต์จะลิ้งค์มายังช่องทางการติดต่อเกษตรกร ดังภาพด้านล่าง (เลือกช่องทางการติดต่อ
เกษตรกรทาง Facebook) 

 
ภาพแสดงเว็บไซต์ลิ้งค์มายังช่องทางการติดต่อเกษตรกร 

 
เมื่อต้องการส่ังซื้อสินค้า คลิกเลือกช่องทางที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการคลิกเลือกช่องทางที่ต้องการส่ังซื้อสินค้า 
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เว็บไซต์จะลิ้งค์มายังช่องทางการติดต่อเกษตรกร ดังภาพด้านล่าง (เลือกช่องทางการติดต่อ

เกษตรกรทาง Line) 

 
ภาพแสดงเว็บไซต์ลิ้งค์มายังช่องทางการติดต่อเกษตรกร 
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5.3  ข้อมูลการเดินทาง 
เมื่อต้องการทราบข้อมูลตำแหน่งร้านบนแผนที่ ให้คลิกที่ปุ่มหาเส้นทาง  ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงการคลิกปุ่มหาเส้นทางเพื่อหาข้อมูลตำแหน่งร้านบนแผนที่ 

 
 เว็บไซต์จะลิ้งค์มาที่หน้า Google map เพ่ือดูเส้นทางไปยังตำแหน่งร้าน 

 
ภาพแสดงเว็บไวต์จะลิ้งค์มาที่หน้า Google map 
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5.4  ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น 
เมื่อต้องการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า  ให้กรอกข้อมูล  แล้วกดที่ปุ่ม 

“ส่ง”  ดังภาพด้านล่าง  

 
ภาพแสดงการ ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า 

 

 เว็บไซต์จะขึ้นข้อความแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงเว็บไซต์ขึ้นข้อความแจ้งเตือน 
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 จากนั้นเว็บไซต์จะแสดงขอ้ความและระดับคะแนนที่หน้าให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น  
ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพเว็บไซต์แสดงข้อความและระดับคะแนน 

 

5.5  ติดต่อพูดคุยกับเกษตรกร 
ผู้บริโภคสามารถติดต่อพูดคุยกับเกษตรกรได้ที่ช่องตดิต่อพูดคุยกับเกษตรกร ซึ่งแสดงข้อมูล

เกษตรกร และช่องทางการติดต่อเกษตรกร ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพแสดงช่องติดต่อพูดคยุกับเกษตรกร 


