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 การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ต้นแบบช่ือ 
www.thecannabisth.com กับผู้สนใจด าเนินธุรกิจกัญชา 2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงสื่อต้นแบบ
ดงักลา่วจากขอ้บกพรอ่งท่ีคน้พบใหเ้กิดความสมบรูณส์ าหรบัการสื่อสาร 
 ผลวิจัยพบขอ้บกพร่องดา้นขอ้มูล คือ 1) ลกัษณะภายนอกของกัญชาและกัญชง 2) ค า
บรรยาย"เรามีสิทธิท่ีจะเมา" 3) รูปแบบการน าเสนอแผนผงัเริ่มธุรกิจ 4) ภาษาท่ีใชใ้นแผนผงัดไูม่
เป็นไม่เป็นทางการยงัไม่เหมาะสม และตอ้งการใหเ้พิ่มเติมขอ้มลู คือ1) จดุประสงคข์องเว็บไซต2์) 
สายพนัธุ ์3) สรรพคณุและโทษของกญัชา 4) จดัหมวดหมู่ของผลิตภณัฑว์่ามาจากส่วนใดของพืช
กญัชาหรือกญัชง 5)ระยะเวลาในการขออนญุาต 6)เอกสารในการขออนญุาต 7) การเช่ือมโยงไป
ยงัเว็บไซตต์่างๆ 8) เอกสารวิจยัจากต่างประเทศ เช่น การแพทย ์การรกัษา เครื่องมือแพทย ์วิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง ขอ้มลูการปลกู โรงเรือน เทคนิค 9) ขอ้มลูผูต้ิดต่อเพื่อธุรกิจ 
เช่น ซือ้ขาย ใบ ดอก เมล็ด กา้น นกัปลกู ไรก่ญัชา โรงงานสกดั 10) ข่าวสารกญัชา อาทิ กฎหมาย
ใหม่ ข่าวกญัชาในประเทศและต่างประเทศ 11) ขยายฐานลูกคา้สรา้งรายไดใ้หเ้ว็บไซต ์ดว้ยการ
บทความ เช่น บทความทั่วไป ขอ้ดีขอ้เสียของการลงทนุ  
 ตอ่มาขอ้บกพรอ่งในดา้นการใชง้านและรูปแบบ 1) จดัการวางตวัหนงัสือใหอ้ยูก่ึ่งกลาง 2) 
คลิปวิดีโอเล่นอตัโนมตัิ และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมคือ 1) ออกแบบพืน้หลงัใหเ้รียบง่ายดทูางการ
เพิ่มความน่าเช่ือถือ 2) ท าใหเ้ว็บไซตส์ามารถอพัโหลดเอกสารเพื่อขอใบอนญุาตได ้3) หนา้สดุทา้ย
เพิ่ม วิดีโอ15-30วินาทีเป็นขัน้ตอนเพื่อสรา้งประสบการณใ์หก้บัผูใ้ชท้ดแทนรูปแบบแผนผงั 4) เพิ่ม
แชทบอทตอบค าถามดว้ยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) 5) หนา้ถาม-ตอบ 6) สรา้ง
ชมุชนออนไลน ์อาทิ กลุม่ในแอพพลเิคชั่นไลน ์ซือ้ขายผลิตภณัฑ ์สื่อสงัคมออนไลน ์7) การน าทาง
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กลบัสูห่นา้หลกั 8) ปุ่ มกลบัไปอ่านขา้งบน 9) ปุ่ มแชรไ์ปยงัช่องทางอื่นเฉพาะสว่น 10) เพิ่มสว่นรว่ม
ในการแนะน าผลติภณัฑก์ญัชา 11) การวางตวัใหเ้ป็นกลางในการใหข้อ้มลู 
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The objectives of this research are 1)  to study the effectiveness of www. the 
cannabisth. com prototype website for anyone who are interested in doing cannabis 
business 2)  to develop and improve the prototype website to make it as a completed 
communication channel.  
 The research found flaws in the data 1) the attributes of marijuana and hemps 2) 
quote “we have the right to get drunk”  3 )  business plan presentation format 4)  informal 
language. Also, there was an inadequate information that need to improve 1) the objective 
of website 2)  cannabis species 3)  the properties and harmfulness of cannabis 4) 
categorizing the part of marijuana and hemps 5) asking permission period 6)  document 
for asking permission 7)  the link to other websites 8 )  International research document 
such as medical, treatment, medical equipment, skin care products research, growing 
cannabis information, and technique 9) Cannabis business contact such as suppliers and 
manufacturers 10)  Cannabis news such as updated laws and regulations and domestic 
and international cannabis news 11)  Articles such as general articles and pro and cons 
of investing in cannabis business.  Furthermore, there was a suggestion to expand the 
target user to earn money from website.  
 The result of this research reveals the flaws in user experience and user interface 
1) text layout to be at the center 2) auto play video. Moreover, the recommendation of this 
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research are 1)  to design more simple and formal background in order to make it looks 
more reliable 2)  to provide uploading document slot for asking permission 3)  to create 
user experience by offering a 15 – 30 seconds short video in the last page 4)  to provide 
Artificial Intelligence chat box 5)  to have frequently asked questions 6)  to create online 
community such as line openchat group, e-marketplace and social community 7) to add 
the home page button 8) to add the scroll-to-top button 9) to add the share button 10) to 
provide review aspect 11) to be a neutral media in providing information. 


