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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. จัดทําฐานข้อมูล 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก และ 3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ในอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นํา/ตัวแทนชุมชน และหัวหน้า/ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 31 คน ท่ีใช้ศึกษาความ
ต้องการและรูปแบบการนําเสนอข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมมาเรียดีบีโดยใช้แอทไมเนอร์ พัฒนาระบบ
ด้วยภาษาพีเอชพี ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ด้วยเอชทีเอ็มแอลห้า จาวาสคริปต์ เจคิวรี่ และเอแจ็กซ์  ผลการวิจัย
ฐานข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นจาก การใช้ประโยชน์ ร้านค้า และการขาย ระบบท่ีพัฒนา
สามารถบริหารจัดการโดยการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และตรวจสอบข้อมูล รองรับการทํางานของผู้ใช้งานท่ัวไป 
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ระดับมากท่ี
ค่าเฉลี่ย 4.40 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง 70 คน ระดับมากท่ีค่าเฉลี่ย 3.56 สรุประบบ
ช่วยบริหารจัดการข้อมูลต้นจากที่ทําให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ได้อย่างดี 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1. create a database, 2. develop a management 
information system of nipa palm utilization and 3. evaluate user satisfaction on the system 
which can be used to manage information and distribute knowledge of nipa palm and nipa 
palm products of the community in Phra Samut Chedi district, Samut Prakan province. The 
data was collected from 31 samples consisting of leaders/community representatives and 
leader/community enterprise representatives The information included the need and 
presentation format of data. The database was created using MariaDB with Adminer. The 
system was constructed using PHP. The user interface was created using HTML5, JavaScript, 
jQuery and Ajax. The results showed that the developed database could provide nipa palm 
information and utilization, user information, store, and community product sales. The system 
could be managed by adding, deleting, editing, searching and checking data. It also supported 
general users, contributors, vendors, and system administrators. The efficiency of the system 
evaluated by 5 experts and 70 users was at high level with the average of 4.40 and 3.56, 
respectively. Summary of research findings developed system can help manage data usage of 
Nipa Palm, bring benefits good with user. 
 

Keywords :  Nipa Palm Utilization / Phra Samut Chedi District /  
                 Information Management System 
 

บทนํา 
ต้นจาก (Nypa plam) (เว็บเพ่ือพืชเกษตรไทย, 2558) เป็นไม้ป่าชายเลน มีความสําคัญกับระบบนิเวศ

ด้านการอนุบาลสัตว์น้ํา การป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง นอกจากน้ียังเป็นพืชท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน
หลายด้านโดยต้นจากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน (นพรัตน์ และนริศ, 2538) ได้แก่ ผลต้นจาก (ขนม
หวาน) น้ําหวานจาก (เครื่องด่ืม เครื่องปรุงรสอาหาร)  ใบต้นจาก (ห่ออาหาร มวนยาสูบ เครื่องใช้และ
เครื่องประดับ) ทางต้นจาก (รั้วกั้นบ้าน ตับจาก) พอนต้นจาก (แพ แส้ตียุง) และดอกต้นจาก (อาหาร เครื่อง
ตกแต่งบ้าน) เป็นต้น 

อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยคลองต่าง ๆ แม่น้ําเจ้าพระยา 
และอ่าวไทย จึงมีต้นจากขึ้นอยู่จํานวนมาก ชุมชนได้นําส่วนของต้นจากมาทําผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือน หรือนํา
ออกขายสร้างรายได้ให้คนในชุมชน (สํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย์, 2558) สํานักงานเกษตรอําเภอพระ
สมุทรเจดีย์ ได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ในเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์ทาง
การค้า ทําให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นท่ีรู้จัก แต่รูปแบบการนําเสนอของเว็บไซต์ท่ีมีอยู่นั้น มีรูปแบบข้อความจึง
ขาดความน่าสนใจ ขาดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ท่ีต้องการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือช่องทางการให้คําแนะนํา
และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และขาดการรวบรวมความรู้ท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้น
จากของชุมชน  

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) คือ ซอฟต์แวร์ท่ีช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยจะทําหน้าท่ีติดต่อกับระบบแฟ้มข้อมูล (File Manager)  ภายในฐานข้อมูล 

(Database) เสมือนเป็นผู้จัดการแฟ้มข้อมูล สําหรับจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทําให้
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น (สุชาดา, 2541)  

จากความหมาย ความสําคัญ ของสภาพปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้น นักวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําวิจัย
เร่ือง ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ดว้ยการสร้างฐานข้อมูลความรู้ และข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจากของชุมชน สําหรับเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน และนําเสนอผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก ส่งเสริมให้ชุมชนของอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนต้นแบบ เป็น
ศูนย์เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และการรักษาความสําคญัของป่าจากให้เป็นแหล่ง
พ่ึงพิงของชุมชนตลอดไป โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์
จากต้นจาก และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากต้นจาก ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากใน
ชุมชน 2) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด

สมุทรปราการ มีวิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
2.1 การจัดทําฐานข้อมูล ใช้เครื่องมือท่ีนักวิจัยพัฒนาขึ้น ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสํารวจข้อมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ และแนวทางการกําหนดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลของระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบสํารวจข้อมูล หลังจากนั้นทําการสร้าง
ฐานข้อมูล MariaDB ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Adminer และใช้ Nginx เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดังนี้ 
 2.1.1 การสัมภาษณ์ ด้วยแบบสัมภาษณ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ความต้องการข้อมูลในระบบ และการกําหนดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์และจัดทําสรุปผลท่ีนํามาเป็นแนวทางจัดทํา
ฐานข้อมูล (โครงสร้างฐานข้อมูล) และองค์ประกอบของระบบ 
 2.1.2 การสํารวจข้อมูล ด้วยแบบสอบถามข้อมูลพื้นท่ีเพาะปลูกต้นจาก โดยการสอบถามจาก
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทําการวิเคราะห์และจัดทําสรุป
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกต้นจาก  
 2.1.3 การสํารวจข้อมูล ด้วยแบบสอบถามข้อมูลวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการใช้ประโยชน์จากต้นจากโดย
การสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทําการ
วิเคราะห์และจัดทําสรุปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบการทํางานของระบบ 

2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก มีวิธีการวิจัยดังนี้  
 2.2.1 ดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก   
 2.2.2 ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยการกําหนดโครงสร้างการทํางานของระบบ การ
ออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ และกําหนดความสัมพันธ์ของคําสั่งให้สอดคล้องกับความต้องการเป็น
ภาษาไทย 
 2.2.3 ดําเนินการสร้างระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP ท่ีออกแบบมาสําหรับงานสร้างเอกสารแบบ 
HTML ทําให้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ใช้ภาษา HTML5 ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ Tag กําหนดการ
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data was collected from 31 samples consisting of leaders/community representatives and 
leader/community enterprise representatives The information included the need and 
presentation format of data. The database was created using MariaDB with Adminer. The 
system was constructed using PHP. The user interface was created using HTML5, JavaScript, 
jQuery and Ajax. The results showed that the developed database could provide nipa palm 
information and utilization, user information, store, and community product sales. The system 
could be managed by adding, deleting, editing, searching and checking data. It also supported 
general users, contributors, vendors, and system administrators. The efficiency of the system 
evaluated by 5 experts and 70 users was at high level with the average of 4.40 and 3.56, 
respectively. Summary of research findings developed system can help manage data usage of 
Nipa Palm, bring benefits good with user. 
 

Keywords :  Nipa Palm Utilization / Phra Samut Chedi District /  
                 Information Management System 
 

บทนํา 
ต้นจาก (Nypa plam) (เว็บเพ่ือพืชเกษตรไทย, 2558) เป็นไม้ป่าชายเลน มีความสําคัญกับระบบนิเวศ

ด้านการอนุบาลสัตว์น้ํา การป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง นอกจากน้ียังเป็นพืชท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน
หลายด้านโดยต้นจากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน (นพรัตน์ และนริศ, 2538) ได้แก่ ผลต้นจาก (ขนม
หวาน) น้ําหวานจาก (เครื่องด่ืม เครื่องปรุงรสอาหาร)  ใบต้นจาก (ห่ออาหาร มวนยาสูบ เครื่องใช้และ
เครื่องประดับ) ทางต้นจาก (รั้วกั้นบ้าน ตับจาก) พอนต้นจาก (แพ แส้ตียุง) และดอกต้นจาก (อาหาร เครื่อง
ตกแต่งบ้าน) เป็นต้น 

อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยคลองต่าง ๆ แม่น้ําเจ้าพระยา 
และอ่าวไทย จึงมีต้นจากข้ึนอยู่จํานวนมาก ชุมชนได้นําส่วนของต้นจากมาทําผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือน หรือนํา
ออกขายสร้างรายได้ให้คนในชุมชน (สํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย์, 2558) สํานักงานเกษตรอําเภอพระ
สมุทรเจดีย์ ได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ในเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์ทาง
การค้า ทําให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นท่ีรู้จัก แต่รูปแบบการนําเสนอของเว็บไซต์ท่ีมีอยู่นั้น มีรูปแบบข้อความจึง
ขาดความน่าสนใจ ขาดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ท่ีต้องการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือช่องทางการให้คําแนะนํา
และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และขาดการรวบรวมความรู้ท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้น
จากของชุมชน  

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) คือ ซอฟต์แวร์ท่ีช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยจะทําหน้าท่ีติดต่อกับระบบแฟ้มข้อมูล (File Manager)  ภายในฐานข้อมูล 

(Database) เสมือนเป็นผู้จัดการแฟ้มข้อมูล สําหรับจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทําให้
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น (สุชาดา, 2541)  

จากความหมาย ความสําคัญ ของสภาพปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้น นักวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําวิจัย
เรื่อง ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ดว้ยการสร้างฐานข้อมูลความรู้ และข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจากของชุมชน สําหรับเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน และนําเสนอผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก ส่งเสริมให้ชุมชนของอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนต้นแบบ เป็น
ศูนย์เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และการรักษาความสําคญัของป่าจากให้เป็นแหล่ง
พ่ึงพิงของชุมชนตลอดไป โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากต้นจาก และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากต้นจาก ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากใน
ชุมชน 2) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด

สมุทรปราการ มีวิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
2.1 การจัดทําฐานข้อมูล ใช้เครื่องมือท่ีนักวิจัยพัฒนาข้ึน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสํารวจข้อมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ และแนวทางการกําหนดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลของระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบสํารวจข้อมูล หลังจากนั้นทําการสร้าง
ฐานข้อมูล MariaDB ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Adminer และใช้ Nginx เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดังน้ี 
 2.1.1 การสัมภาษณ์ ด้วยแบบสัมภาษณ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ความต้องการข้อมูลในระบบ และการกําหนดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์และจัดทําสรุปผลท่ีนํามาเป็นแนวทางจัดทํา
ฐานข้อมูล (โครงสร้างฐานข้อมูล) และองค์ประกอบของระบบ 
 2.1.2 การสํารวจข้อมูล ด้วยแบบสอบถามข้อมูลพื้นท่ีเพาะปลูกต้นจาก โดยการสอบถามจาก
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทําการวิเคราะห์และจัดทําสรุป
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกต้นจาก  
 2.1.3 การสํารวจข้อมูล ด้วยแบบสอบถามข้อมูลวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการใช้ประโยชน์จากต้นจากโดย
การสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทําการ
วิเคราะห์และจัดทําสรุปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบการทํางานของระบบ 

2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก มีวิธีการวิจัยดังนี้  
 2.2.1 ดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่นํามาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก   
 2.2.2 ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยการกําหนดโครงสร้างการทํางานของระบบ การ
ออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ และกําหนดความสัมพันธ์ของคําสั่งให้สอดคล้องกับความต้องการเป็น
ภาษาไทย 
 2.2.3 ดําเนินการสร้างระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP ท่ีออกแบบมาสําหรับงานสร้างเอกสารแบบ 
HTML ทําให้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ใช้ภาษา HTML5 ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ Tag กําหนดการ
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แสดงผลสิ่งต่าง ๆ บนเว็บเพจสําหรับการเขียนเว็บไซต์ และ จัดทําส่วนการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานโดยใช้เทคนิค
การรับส่งข้อมูลของระบบในรูปแบบ JSON ด้วย JavaScript, Jquery และ Ajax ท่ีทําให้การทํางานของระบบ 
Web Application มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากจะดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจเฉพาะส่วนที่ต้องการข้อมูลใหม่
เท่านั้นทําให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ทันที ทดสอบการทํางานของระบบด้วยวิธีการแบบ Black-box 
testing หลังจากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไข จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งาน และอัปโหลดระบบท่ีพัฒนาขึ้นเว็บโฮสต์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีพัฒนา ด้วยกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นประชาชนในอําเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยดําเนินการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  ทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีพัฒนาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) และค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability)  ทําการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท่ีพัฒนา จากกลุ่มตัวอย่าง 70 คน ด้วยวิธีการการ
เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
และจัดทําคู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงจะแนะนําเมนู จอภาพ การทํางานของระบบพร้อมตัวอย่าง 
 

ผลการวิจัย 
 3.1 ผลการวิจัยเพ่ือจัดทําฐานข้อมูล จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 35 คน ได้สัมภาษณ์ 31 คน 
(88.6%) พบว่า มีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนท่ี ร้อยละ 91.3 และให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ของชุมชน 
ร้อยละ 80 มีการใช้ประโยชน์ต้นจากครบทุกส่วน ระบบท่ีพัฒนาจึงควรมีการแสดงข้อมูลว่ามีการใช้ประโยชน์
จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองได้อย่างอิสระสําหรับ
อธิบายข้อมูลประโยชน์ท่ีได้รับ ไม่ควรให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากยังไม่พบจุดเด่นท่ีจะใช้เป็นจุดสนใจของการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ควรบริหารจัดการข้อมูลได้ท้ังแบบ
รวมกลุ่มและแยกกลุ่ม ควรให้ตําแหน่งพิกัดสถานท่ีอยู่ของกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ ควรมีระบบการขาย และ
เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ชุมชนมีความพร้อมให้ข้อมูลในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และวิดโีอ ชุมชนยังขาดทักษะ
การพัฒนาระบบการขายออนไลน์ขึ้นใช้เอง ดังนั้น รูปแบบของเว็บไซต์ท่ีทํางานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
นักวิจัยจะจัดทําข้ึนอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีช่วยในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ ผลการสํารวจข้อมูล
พ้ืนท่ีเพาะปลูกต้นจาก แยกตามเขตพื้นท่ีการปกครองส่วนภูมิภาค 5 เขต 40 หมู่บ้าน พบว่า มีต้นจากข้ึนอยู่ใน
พ้ืนท่ีร้อยละ 45 และตําบลนาเกลือเป็นตําบลที่มีต้นจากขึ้นอยู่ท่ัวทุกพ้ืนท่ี แต่ไม่มีต้นจากข้ึนครบทุกพื้นท่ีใน
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และผลการสํารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการใช้ประโยชน์ต้น
จาก แยกตามเขตพื้นท่ีการปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แห่ง 41 กลุ่ม พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตําบลแหลมฟ้าผ่า
นําต้นจากมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ร้อยละ 25 ซ่ึงส่วนใหญ่นําใบต้นจาก ผลต้นจาก ทางต้นจาก และลูกจาก มา
ใช้ประโยชน์โดยจัดทําเป็นเคร่ืองใช้ (ตับจากมุงหลังคา ตะกร้าสาน และกระถาง) จัดทําเป็นอาหาร/ขนม (ขนม
เกสรดอกลําเจียก ลูกจากลอยแก้ว ขนมปังไส้ลูกจาก น้ําลูกจาก และขนมเป๊ียะไส้ลูกจาก) หลังจากนั้นนักวิจัยทํา
การติดต่อเพื่อขอลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้ประโยชน์จากต้นจากและจดัทําเป็นวิดีโอนําเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีผู้สนใจสามารถดูได้ท่ี http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/ 
 3.2 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ มีผู้ใช้งานทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ ผู้ใช้งานท่ัวไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้แต่ละ
กลุ่มสามารถทํางานกับระบบได้แตกต่างกัน กําหนดการทํางานเฉพาะของผู้ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ต้องเป็นผู้ใช้
ในกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล และผู้ฝากขาย โดยผู้ฝากขายต้องเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ผู้ดูแลระบบสามารถทํางานกับระบบได้ทุกฟังก์ชันแต่ไม่สามารถดําเนินการในส่วนจัดการร้านค้า

ของผู้ฝากขายได้ สุดท้ายผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น แสดงดังภาพท่ี 1  โดยระบบมีกระบวนการทํางาน ได้แก่ สามารถตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของต้นจาก 
ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน สั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชน แจ้งการชาํระเงิน มอบสิทธิ์อนุมัติการอนุมัติข้อมูลการ
ชําระเงิน จัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ร้านค้าออนไลน์ 
ข้อมูลพ้ืนที่ ข้อมูลต้นจาก ข้อมูลหลักของระบบ ข้อมูลการขาย ข้อมูลการสั่งซื้อ และออกรายงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็น
ต้น ผลการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ดังภาพท่ี 2 และ ภาพที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
ระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.40 ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบท่ี 
http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/ 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างภาพรวมการทํางานของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ได้ข้อคําถามทั้งสิ้น 29 ข้อ นําไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ใช้งาน
จํานวน 30 คน ผลการหาค่าความเชื่อมั่น 0.83  หลังจากนั้นจึงนาํแบบสอบถามที่พัฒนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้ารับ
การอบรมการใช้งานระบบ มีผู้เข้ารับการอบรม 76 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 70 ชุด (92.1%) ทดสอบ
โดยให้ทดลองเข้าใช้งานระบบและประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.56 ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย SD. การแปลผล 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 3.61 0.77 มาก 
ด้านความสามารถในการทํางานตามระบบของผู้ใช้งาน 3.55 0.80 มาก 
ด้านการออกแบบการทํางานของระบบ 3.53 0.80 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.56 0.79 มาก 
 



สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)
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แสดงผลสิ่งต่าง ๆ บนเว็บเพจสําหรับการเขียนเว็บไซต์ และ จัดทําส่วนการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานโดยใช้เทคนิค
การรับส่งข้อมูลของระบบในรูปแบบ JSON ด้วย JavaScript, Jquery และ Ajax ท่ีทําให้การทํางานของระบบ 
Web Application มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากจะดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจเฉพาะส่วนที่ต้องการข้อมูลใหม่
เท่าน้ันทําให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ทันที ทดสอบการทํางานของระบบด้วยวิธีการแบบ Black-box 
testing หลังจากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไข จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งาน และอัปโหลดระบบท่ีพัฒนาขึ้นเว็บโฮสต์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีพัฒนา ด้วยกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นประชาชนในอําเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยดําเนินการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  ทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีพัฒนาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) และค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability)  ทําการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท่ีพัฒนา จากกลุ่มตัวอย่าง 70 คน ด้วยวิธีการการ
เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
และจัดทําคู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงจะแนะนําเมนู จอภาพ การทํางานของระบบพร้อมตัวอย่าง 
 

ผลการวิจัย 
 3.1 ผลการวิจัยเพ่ือจัดทําฐานข้อมูล จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 35 คน ได้สัมภาษณ์ 31 คน 
(88.6%) พบว่า มีต้นจากข้ึนอยู่ในพ้ืนท่ี ร้อยละ 91.3 และให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ของชุมชน 
ร้อยละ 80 มีการใช้ประโยชน์ต้นจากครบทุกส่วน ระบบท่ีพัฒนาจึงควรมีการแสดงข้อมูลว่ามีการใช้ประโยชน์
จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และข้อมูลท่ีผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองได้อย่างอิสระสําหรับ
อธิบายข้อมูลประโยชน์ท่ีได้รับ ไม่ควรให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เน่ืองจากยังไม่พบจุดเด่นท่ีจะใช้เป็นจุดสนใจของการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ควรบริหารจัดการข้อมูลได้ท้ังแบบ
รวมกลุ่มและแยกกลุ่ม ควรให้ตําแหน่งพิกัดสถานท่ีอยู่ของกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ ควรมีระบบการขาย และ
เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ชุมชนมีความพร้อมให้ข้อมูลในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และวิดโีอ ชุมชนยังขาดทักษะ
การพัฒนาระบบการขายออนไลน์ขึ้นใช้เอง ดังน้ัน รูปแบบของเว็บไซต์ท่ีทํางานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
นักวิจัยจะจัดทําข้ึนอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีช่วยในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ ผลการสํารวจข้อมูล
พ้ืนท่ีเพาะปลูกต้นจาก แยกตามเขตพื้นท่ีการปกครองส่วนภูมิภาค 5 เขต 40 หมู่บ้าน พบว่า มีต้นจากข้ึนอยู่ใน
พ้ืนท่ีร้อยละ 45 และตําบลนาเกลือเป็นตําบลที่มีต้นจากข้ึนอยู่ท่ัวทุกพ้ืนท่ี แต่ไม่มีต้นจากขึ้นครบทุกพื้นท่ีใน
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และผลการสํารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการใช้ประโยชน์ต้น
จาก แยกตามเขตพื้นท่ีการปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แห่ง 41 กลุ่ม พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตําบลแหลมฟ้าผ่า
นําต้นจากมาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด ร้อยละ 25 ซ่ึงส่วนใหญ่นําใบต้นจาก ผลต้นจาก ทางต้นจาก และลูกจาก มา
ใช้ประโยชน์โดยจัดทําเป็นเคร่ืองใช้ (ตับจากมุงหลังคา ตะกร้าสาน และกระถาง) จัดทําเป็นอาหาร/ขนม (ขนม
เกสรดอกลําเจียก ลูกจากลอยแก้ว ขนมปังไส้ลูกจาก น้ําลูกจาก และขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก) หลังจากนั้นนักวิจัยทํา
การติดต่อเพื่อขอลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้ประโยชน์จากต้นจากและจดัทําเป็นวิดีโอนําเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีผู้สนใจสามารถดูได้ท่ี http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/ 
 3.2 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ มีผู้ใช้งานท้ังหมด 4 กลุ่ม คือ ผู้ใช้งานท่ัวไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้แต่ละ
กลุ่มสามารถทํางานกับระบบได้แตกต่างกัน กําหนดการทํางานเฉพาะของผู้ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ต้องเป็นผู้ใช้
ในกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล และผู้ฝากขาย โดยผู้ฝากขายต้องเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ผู้ดูแลระบบสามารถทํางานกับระบบได้ทุกฟังก์ชันแต่ไม่สามารถดําเนินการในส่วนจัดการร้านค้า

ของผู้ฝากขายได้ สุดท้ายผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น แสดงดังภาพที่ 1  โดยระบบมีกระบวนการทํางาน ได้แก่ สามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของต้นจาก 
ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน สั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชน แจ้งการชาํระเงิน มอบสิทธิ์อนุมัติการอนุมัติข้อมูลการ
ชําระเงิน จัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ร้านค้าออนไลน์ 
ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลต้นจาก ข้อมูลหลักของระบบ ข้อมูลการขาย ข้อมูลการสั่งซื้อ และออกรายงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็น
ต้น ผลการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ดังภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
ระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.40 ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบท่ี 
http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/ 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างภาพรวมการทํางานของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ได้ข้อคําถามทั้งสิ้น 29 ข้อ นําไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ใช้งาน
จํานวน 30 คน ผลการหาค่าความเชื่อมั่น 0.83  หลังจากนั้นจึงนาํแบบสอบถามที่พัฒนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้ารับ
การอบรมการใช้งานระบบ มีผู้เข้ารับการอบรม 76 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 70 ชุด (92.1%) ทดสอบ
โดยให้ทดลองเข้าใช้งานระบบและประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.56 ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย SD. การแปลผล 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 3.61 0.77 มาก 
ด้านความสามารถในการทํางานตามระบบของผู้ใช้งาน 3.55 0.80 มาก 
ด้านการออกแบบการทํางานของระบบ 3.53 0.80 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.56 0.79 มาก 
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ภาพที่ 2 การทํางานของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากสําหรับการแนะนํา 

ส่วนประกอบต่างๆ ของต้นจาก 
 

 
ภาพที่ 3 การทํางานของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก สําหรับการให้ข้อมูลโดยผู้ใช้งาน

เมื่อมีการนําส่วนของต้นจากไปใช้ประโยชน์ 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการสัมภาษณ์และการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกต้นจากให้ผลแตกต่างกันอาจเป็นเพราะผู้ให้
สัมภาษณ์เข้าใจข้อคําถามคลาดเคลื่อน หรืออาจเพราะในพื้นที่อยู่อาศัยเคยมีต้นจากขึ้นอยู่ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ 
และการวิจัยครั้งนี้ ยังทําให้นักวิจัยได้รับรู้ว่าคนในพ้ืนที่อาจมีความเห็นว่าต้นจากซ่ึงเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองได้ง่าย
ตามธรรมชาติ จึงยังไม่มีการจัดทําแหล่งเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกต้นจากขึ้นอย่างจริงจัง ถึงแม้ว่าจะมีการนําไปใช้

ประโยชน์ทั้งในครัวเรือนและนําไปขายสร้างรายได้ ดังนั้นระบบท่ีพัฒนาข้ึนอาจทําให้ผู้ใช้ท้ังในและนอกพื้นท่ีวิจัย
มองเห็นประโยชน์ท่ีได้จากต้นจาก และให้ความสําคัญด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้เร่ืองต้นจาก ท่ีสามารถใช้เป็น
ช่องทางสําหรับสร้างประโยชน์จากต้นจากให้มีเพ่ิมมากขึ้นได้ 
 2. การจัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก นักวิจัยกําหนดขอบเขตประโยชน์ท่ีได้รับไว้            
2 ปัจจัย คือ ประเภทของประโยชน์ ได้แก่ รับประทานได้ หรือรับประทานไม่ได้ และลักษณะการใช้ประโยชน์ 
เช่น อาหาร ขนม เครื่องใช้ภายในบ้าน และอื่น ๆ เป็นต้น ซ่ึงระบบท่ีพัฒนาข้ึนช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากได้ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่มีอยู่โดยสามารถใส่ข้อมูลเพ่ิมได้แต่
ควรอยู่ภายในขอบเขตของประโยชน์ท่ีได้รับ ซ่ึงจะทําให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จากได้หลากหลายข้ึน 
 3. ระบบท่ีพัฒนามีพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) จํากัด ทําให้ผู้ใช้ระบบเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ได้
เพียง 5 รูป อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ แต่ระบบได้ออกแบบการทํางานให้ยืดหยุ่นจึงสามารถแก้ไข
รหัสคําสั่ง (Source code) ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปภาพได้จํานวนมากข้ึนหรือลดน้อยลงตามความสามารถของ
พ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ 
 4. ระบบร้านค้าออนไลน์สําหรับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก เป็นเพียงการเปิดให้สินค้าชุมชนท่ีมีการใช้ประโยชน์จากต้นจากได้มีช่องทางการขายสินค้า
เพ่ิมขึ้นบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีรูปแบบการชําระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เนื่องจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ยังไม่มีความไว้วางใจ และทักษะการรับชําระเงินจากลูกค้าในรูปแบบของ
เงินดิจิตอล ดังนั้นจะเป็นประโยชน์มากขึ้นหากมีการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดต้ังร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชน
เพ่ิมเติม 
 5. ระบบได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกจึงจะสามารถแบง่ปันความรู้เก่ียวกับต้นจาก และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความของสมาชิกในระบบได้แบ่งปันไว้ จึงอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีจะทําให้ผู้ท่ีมีความรู้
เก่ียวกับต้นจากสามารถระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกันจนอาจเกิดองค์ความรู้ขึ้นใหม่ได้  

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบการทํางานของระบบ มีผลการประเมิน
ระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงน้อยท่ีสุดจากผลการประเมินท้ัง 3 ด้าน อาจเพราะการทํางานในส่วนการจัดการ
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความซับซ้อน ท้ังท่ีนักวิจัยตั้งใจออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย แต่จากการลงพื้นท่ีพบว่า
ชุมชนยังขาดทักษะการดําเนินกิจการร้านค้าออนไลน์ ดังนั้น การเพ่ิมทักษะให้กับชุมชน และการปรับรูปแบบการ
จัดการร้านค้าออนไลน์ภายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากให้มีขั้นตอนการทํางานง่าย
ขึ้น ไม่ซับซ้อน อาจทําให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างความพึง
พอใจให้ผู้ใช้ได้เพ่ิมขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความ

อนุเคราะห์เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอขอบคุณสํานักงานเกษตร
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีกรุณาช่วยประสานงาน สํารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึง
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์สําหรับคําปรึกษา เสนอแนะ
แนวทางการวิจัย รวบรวมแก้ไข และตรวจสอบข้อบกพร่อง สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้นํา หรือตัวแทนชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชน ท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ คําแนะนํา และข้อมูล
เก่ียวกับต้นจาก 
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ภาพที่ 2 การทํางานของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากสําหรับการแนะนํา 

ส่วนประกอบต่างๆ ของต้นจาก 
 

 
ภาพที่ 3 การทํางานของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก สําหรับการให้ข้อมูลโดยผู้ใช้งาน

เมื่อมีการนําส่วนของต้นจากไปใช้ประโยชน์ 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการสัมภาษณ์และการสํารวจข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกต้นจากให้ผลแตกต่างกันอาจเป็นเพราะผู้ให้
สัมภาษณ์เข้าใจข้อคําถามคลาดเคลื่อน หรืออาจเพราะในพื้นที่อยู่อาศัยเคยมีต้นจากขึ้นอยู่ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ 
และการวิจัยครั้งนี้ ยังทําให้นักวิจัยได้รับรู้ว่าคนในพ้ืนที่อาจมีความเห็นว่าต้นจากซ่ึงเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองได้ง่าย
ตามธรรมชาติ จึงยังไม่มีการจัดทําแหล่งเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกต้นจากข้ึนอย่างจริงจัง ถึงแม้ว่าจะมีการนําไปใช้

ประโยชน์ทั้งในครัวเรือนและนําไปขายสร้างรายได้ ดังน้ันระบบท่ีพัฒนาข้ึนอาจทําให้ผู้ใช้ท้ังในและนอกพื้นท่ีวิจัย
มองเห็นประโยชน์ท่ีได้จากต้นจาก และให้ความสําคัญด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้เร่ืองต้นจาก ท่ีสามารถใช้เป็น
ช่องทางสําหรับสร้างประโยชน์จากต้นจากให้มีเพ่ิมมากข้ึนได้ 
 2. การจัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก นักวิจัยกําหนดขอบเขตประโยชน์ท่ีได้รับไว้            
2 ปัจจัย คือ ประเภทของประโยชน์ ได้แก่ รับประทานได้ หรือรับประทานไม่ได้ และลักษณะการใช้ประโยชน์ 
เช่น อาหาร ขนม เครื่องใช้ภายในบ้าน และอื่น ๆ เป็นต้น ซ่ึงระบบท่ีพัฒนาข้ึนช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากได้ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่มีอยู่โดยสามารถใส่ข้อมูลเพ่ิมได้แต่
ควรอยู่ภายในขอบเขตของประโยชน์ท่ีได้รับ ซ่ึงจะทําให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จากได้หลากหลายข้ึน 
 3. ระบบท่ีพัฒนามีพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) จํากัด ทําให้ผู้ใช้ระบบเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ได้
เพียง 5 รูป อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ แต่ระบบได้ออกแบบการทํางานให้ยืดหยุ่นจึงสามารถแก้ไข
รหัสคําสั่ง (Source code) ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปภาพได้จํานวนมากข้ึนหรือลดน้อยลงตามความสามารถของ
พ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ 
 4. ระบบร้านค้าออนไลน์สําหรับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก เป็นเพียงการเปิดให้สินค้าชุมชนท่ีมีการใช้ประโยชน์จากต้นจากได้มีช่องทางการขายสินค้า
เพ่ิมขึ้นบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีรูปแบบการชําระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เน่ืองจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ยังไม่มีความไว้วางใจ และทักษะการรับชําระเงินจากลูกค้าในรูปแบบของ
เงินดิจิตอล ดังนั้นจะเป็นประโยชน์มากขึ้นหากมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดต้ังร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชน
เพ่ิมเติม 
 5. ระบบได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกจึงจะสามารถแบง่ปันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความของสมาชิกในระบบได้แบ่งปันไว้ จึงอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีจะทําให้ผู้ท่ีมีความรู้
เกี่ยวกับต้นจากสามารถระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกันจนอาจเกิดองค์ความรู้ขึ้นใหม่ได้  

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบการทํางานของระบบ มีผลการประเมิน
ระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงน้อยท่ีสุดจากผลการประเมินท้ัง 3 ด้าน อาจเพราะการทํางานในส่วนการจัดการ
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความซับซ้อน ท้ังท่ีนักวิจัยตั้งใจออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย แต่จากการลงพ้ืนท่ีพบว่า
ชุมชนยังขาดทักษะการดําเนินกิจการร้านค้าออนไลน์ ดังน้ัน การเพิ่มทักษะให้กับชุมชน และการปรับรูปแบบการ
จัดการร้านค้าออนไลน์ภายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากให้มีขั้นตอนการทํางานง่าย
ขึ้น ไม่ซับซ้อน อาจทําให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างความพึง
พอใจให้ผู้ใช้ได้เพ่ิมขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ศึกษาการออกแบบเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มาใช้งานร่วมกับ
ระบบบริหารจัดการรีสอร์ท โดยเลือกใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่ สําหรับควบคุมการเปิด-ปิดไฟ 
ในรีสอร์ท ระบบควบคุมการทํางานผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการรีสอร์ทในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นภาษาในการเขียน
โปรแกรม และใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการเก็บข้อมูล จากผลการทดสอบ 
พบว่า ระบบบริหารจัดการรีสอร์ทสามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ความคุมการเปิดปิดไฟในรีสอร์ทได้จริง ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกให้ธุรกิจรีสอร์ท สามารถให้บริการลูกค้าได้ด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบ 
 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการรีสอร์ท / อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
 

ABSTRACT 
In this research, the researcher had been designed a circuit based on internet of things (IoT) 
technology to apply with resort management. The IoT circuit comprises Arduino for turning 
on/off lights through Android application and also a web application had been developed 
under PHP language and MySQL database to resort management. Results showed that the 
resort management system comprising database management and IoT technology for turning 
on/off lights in the resort worked efficiently. This will take more convenient for business to 
take care of their customers. 
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