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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้  
Development of the Herb database system in Kamphaeng Phet province  

that can be treated 

ชญาดา  กล่ินจันทร์1, ธาดา  พรมทับ2, ชรินรัตน์ บุญมาก3 

บทคัดย่อ  
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในการเข้าถึง และรวบรวม

ข้อมูล ฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลพืชสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศพืชสมุนไพร และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลอันน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ท่ีหลากหลาย ด้วยวิธีวิจัยโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 98 ระบบจัดการฐานข้อมูล MS Access 
97 ส าหรับเก็บข้อมูลสมุนไพร โปรแกรม Ms Visual Basic 6 ส าหรับพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสมุนไพร  
โปรแกรม Crystal Report  ส าหรับรายงานผลของโปรแกรม และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจาก
ผลการวิจัยพบว่าระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ ทดลองใช้โดย
ผู้เช่ียวชาญระบบและให้กับผู้ใช้งานทดดลองใช้  และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่    
มีความพึงพอใจภาพรวมต่อระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅ = 4.08, S.D. = 0.9) และเมื่อพิจารณารายข้อแต่ละด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อด้านออกแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅ = 4.13, S.D.=1.2) รองลงมามีความ   
พึงพอใจต่อด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅ = 4.10, S.D. = 0.9) และมีความพึงพอใจ
ต่อด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅ = 4.00, S.D. = 0.9)  ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : สมุนไพร, ก าแพงเพชร, ระบบฐานข้อมูล 

Abstract 
This research aim to be 1) To develop of the herb database system to access and collect 
database data. Medicinal resources in Kamphaeng Phet that can be used to treat diseases 
using information technology. 2) To develop the medicinal information system and increase 
the potential for data access, which leads to a wide variety of uses. Windows 98 and MS Access 
97 was used for collecting an herb data. Ms Visual Basic 6 program and Crystal Report was 
selected for development herb data. It was founded that the herb database system in Kamphaeng 
Phet can be used to treat disease. Trial by system experts and assess the satisfaction of our systems. 
It was founded that most users are satisfied. Overview of the herb database system in 
Kamphaeng Phet that can be used to treat disease. In overall was at high level     (x̅ = 4 . 08, 
S.d = 0.9). When consider in each aspect according to the opinion, the majority of respondents 
are satisfied with the design, the same average (x̅ = 4 . 1 3 , S.D. =1.2) the child     has a high 
level of satisfaction for performance, average value (x ̅= 4.10, S.D. =0.9) and are very satisfied 
with the usage level, the same average (x̅ = 4.00, S.D. = 0.9), respectively. 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2-3 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จังหวัดก าแพงเพชร เป็นเมืองเก่าท่ีนับว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาต้ังแต่สมัย

ทวารวดี เป็นท่ีต้ังของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี 
นอกจากนี้ เมืองก าแพงเพชรยังเป็นเมืองท่ีสองท่ีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น 
"พระยาวชิรปราการ" ต่อมาในปี พ.ศ.2459 ได้เปล่ียนเมืองก าแพงเพชรเป็นจังหวัดก าแพงเพชร ตามประวัติศาสตร์
กล่าวว่า ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกช่ือว่า “เมืองชากังราว” 
และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การท่ีก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้า
ด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่า    
เดิมเคยเป็นท่ีต้ังของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อน ต้ังอยู่
ทางฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ท่ี 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 
พ.ศ.1890 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ท่ี 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ข้ึนทางฝ่ังตะวันตกของ
ล าน้ าปิงคือ “เมืองนครชุม” ปัจจุบันจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์
แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่ งรวมอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร” ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2534 (ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร ศาลากลาง
จังหวัดก าแพงเพชร, ม.ป.ป.)  
 จากข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งจังหวัดก าแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่ท่ีส าคัญจึงท าให้ 
มีกล้วยหลายสายพันธุ์โดยมีศูนย์รวมกล้วยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร ต้ังอยู่ในเขตพิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (หรือ "พิพิธภัณฑ์เรือนไทย") ด้านหลังศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 
และมีรั้วติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร มีการปลูกกล้วยไว้มากกว่า 200 ชนิด ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้
การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นอกจากนี้ จังหวัดก าแพงเพชรยังมีสมุนไพรอีกเป็นจ านวนมาก
ท่ีใช้รักษาโรคท่ีมีประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในการดูแลรักษา และป้องกัน
สุขภาพของตนเองกันมากขึ้น รวมถึงการท่ีรัฐบาลมีนโยบายด้านสุขภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงท้ังกายและใจ และการส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากเหตุผลดังกล่าวนี้ เป็นผลให้ภาครัฐบาลภาคเอกชน และบุคคล
ในทุกระดับได้ให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาไทยกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้สมุนไพรท่ีมี
สรรพคุณในการรักษา และมีความปลอดภัยในการใช้มากกว่ายาสังเคราะห์ท่ีมีใช้ในปัจจุบันประกอบกับภูมิประเทศ
ของไทยท่ีต้ังในเขตร้อนและช้ืนท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพร มีการพัฒนา
ส่ังสมเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพร ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาต้ังแต่ในอดีต แต่ก าลังจะ
เลือนหายไปเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านเภสัชกรรม โดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเก็บรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยไว้ คณะผู้วิจัย    
จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพืชสมุนไพรขึ้นมาโดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(Database) และสารสนเทศให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และศักยภาพท่ีจะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากขึ้น  มีการแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรตามช่ือพืชไทย/
อังกฤษ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือท้องถิ่น รูปสมุนไพร โรคหรืออาการท่ีสมุนไพรมีสรรพคุณรักษา หรือตามลักษณะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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การรับพิษ เป็นต้น อันจะน าไปสู่การด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุกรรมพืชสมุนไพรหายาก ใกล้สูญพันธุ์ 
และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในการเข้าถึง และรวบรวมข้อมูล  ฐานข้อมูล แหล่งข้อมูล  

พืชสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสมุนไพร และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลอันน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 

ท่ีหลากหลายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรด้วยโครงสร้างระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ Windows 98 

ระบบจัดการฐานข้อมูล MS Access 97 ส าหรับเก็บข้อมูลสมุนไพร โปรแกรม Ms Visual Basic 6 ส าหรับ
พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสมุนไพร และโปรแกรม Crystal Report ส าหรับรายงานผลของโปรแกรม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. มีองค์ความรู้ในเรื่องข้อมูลสมุนไพรไทยท่ีใช้รักษาโรค 
 2. มีระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีใช้รักษาโรคได้ 
 3. ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3 ส่งเสริมกลไกและ
กิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ และกลยุทธ์ท่ี 3.2 สนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

4. ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ด้านยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร  

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคในจังหวัดก าแพงเพชร           
แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคในจังหวัดก าแพงเพชร 
     ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้
รักษาโรคในจังหวัดก าแพงเพชร   

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคในจังหวัดก าแพงเพชร  
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

1.1 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  
     1.1.1 ข้อมูลสมุนไพรท่ีมีอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
     1.1.2  ศึกษาโครงสร้างระบบฐานข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ Windows 98 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

MS Access 97 ส าหรับเก็บข้อมูลสมุนไพร โปรแกรม Ms Visual Basic 6 ส าหรับพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
สมุนไพร และโปรแกรม Crystal Report ส าหรับรายงานผลของโปรแกรม 
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2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
 2.1 อุปกรณ์   

     2.1.1 ด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับเป็น Database และความเร็ว  
8084 MB หน่วยความจ า 1 TB 

     2.1.2 ด้านซอฟแวร์ ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 98 ระบบจัดการฐานข้อมูล MS 
Access 97 ส าหรับเก็บข้อมูลสมุนไพร โปรแกรม Ms Visual Basic 6 ส าหรับพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
สมุนไพร โปรแกรม Crystal Report ส าหรับรายงานผลของโปรแกรม 

     2.1.3 บันทึกข้อมูลระเบียนสมุนไพร ประกอบด้วยรายละเอียดการท างาน การจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสมุนไพร ได้แก่ ช่ือสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
สรรพคุณ องค์ประกอบทางเคมี การศึกษาทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางคลีนิก  
การศึกษาทางพิษวิทยา    

2.2 เครื่องมือ 
     2.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพในการท างานของระบบ

ฐานข้อมูลโดยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
     2.2.2 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
     2.2.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
          1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          2) ก าหนดหัวข้อประเด็นท่ีต้องการถามตามวัตถุประสงค์ 
          3) รวบรวมข้อค าถามข้อความให้มากท่ีสุด 
          4) พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่ามีความเป็นปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษาเหมาะท่ีจะใช้กับ

กลุ่มตัวอย่าง 
          5) ก าหนดสเกล หรือค าตอบท่ีเหมาะสม 
          6) น าข้อค าถาม/ข้อความ หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยน าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อ

ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ในแบบสัมภาษณ์และท าการ
ตรวจสอบความตรงโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

          7) น าผลจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาโดย
ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีค านวณได้ผลการตรวจสอบมีค่าต้ังแต่ 0.60 - 1.00 แสดงว่าประเด็นนั้นมีความตรง
เชิงเนื้อหาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้   

คะแนน +1  ส าหรับข้อค าถามท่ีมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   คะแนน  0   ส าหรับข้อค าถามท่ีไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   คะแนน -1  ส าหรับข้อความท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

          และเมื่อค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ 1 
สามารถด าเนินการตามข้ันต่อไป   

          8) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง แก้ไขข้อค าถามและพิจารณา
ข้อค าถามท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง 

          9) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพ
ในการท างานของระบบฐานข้อมูล 
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          10) ปรับแก้ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรตามข้อพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ 
          11) เผยแพร่การน าไปใช้ประโยชน์ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบและรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา และจากผู้เช่ียวชาญ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวโดยสรุปผลท่ีได้จากการ

วิเคราะห์แล้วเขียนรายงานสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์  

ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรค         
ในจังหวัดก าแพงเพชร   
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

1.1 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ช้ันปีท่ี 3 และ
ปีท่ี 4 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ช้ันปีท่ี 3 และปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชา
เคมี ช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ รวมประชากรท้ังส้ิน 83 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ได้แก่ รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 71 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V. Krejcie 
และ D.W.Morgan  

ชีววิทยา)/จ านวนฉบับ 
เคมี (วท.บ.) )/ 
จ านวนฉบับ 

เคมี (ค.บ.)/
จ านวนฉบับ รวม/จ านวนฉบับ 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 
17 23 5 8 18 71 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบ

ฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ฉบับ โดยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็น              
3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)                
มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
ช้ันปี การประยุกต์ใช้และต่อยอดองค์ความรู้ : บูรณาการกับการเรียนการสอน และการท าวิจัยโครงงาน
รายวิชาท่ีน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้รักษา
โรคในจังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ข้อมูลประกอบ   

5 หมายถึง ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสมุนไพร 
3.1 ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  

      3.1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
          1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          2) ก าหนดหัวข้อประเด็นท่ีต้องการถามตามวัตถุประสงค์ 
          3) รวบรวมข้อค าถาม ข้อความ ให้มากท่ีสุด 
          4) พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่ามีความเป็นปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษาเหมาะท่ีจะใช้กับ

กลุ่มตัวอย่าง 
          5) ก าหนดสเกล หรือค าตอบท่ีเหมาะสม 
          6) น าข้อค าถาม/ข้อความ หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยน าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอ

ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ในแบบสัมภาษณ์และท าการ
ตรวจสอบความตรงโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

          7) น าผลจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีค านวณได้ผลการตรวจสอบมีค่าต้ังแต่ 0.60 - 1.00 แสดงว่าประเด็นนั้น มีความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้   

คะแนน +1  ส าหรับข้อค าถามท่ีมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   คะแนน 0   ส าหรับข้อค าถามท่ีไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

คะแนน -1  ส าหรับข้อความท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
          และเมื่อค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ 1 

สามารถด าเนินการตามข้ันต่อไป   
          8) น าแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามการน าผลิตภัณฑ์มะนาวไปใช้ประโยชน์             ท่ี

ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญมาปรับแก้แล้วทดลองใช้ (Try Out) กับผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ฉบับ  

          9) น าแบบสอบถามการน าผลิตภัณฑ์มะนาวไปใช้ประโยชน์ ท่ีเก็บกับกลุ่มทดลองใช้ (Try 
Out) มาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีของ Conbach’s Alpha (1984) ได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.70 - 
1.00 ถือว่าแบบประเมินมีความเช่ือถือได้สูง ซึ่งจากการค านวณมีค่าเช่ือมั่น 0.98 ตามกลุ่มตัวอย่าง 

          10) ปรับปรุง แก้ไขข้อค าถามและพิจารณาข้อค าถามท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง 
          11) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปเก็บกลุ่มตัวอย่าง 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบและรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 4.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบ
ฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคในจังหวัดก าแพงเพชร โดยสรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์แล้วเขียนรายงาน
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)                                    
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553, หน้า 122)   
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     4.1.1 ร้อยละ  

ค่าร้อยละ   P  =  
f x 100

N
 

P   =   ค่าร้อยละ 
    �̅�  =   ผลรวมของคะแนน 
    N   =   จ านวนข้อมูล 

     4.1.2 ค่าเฉล่ีย  (Mean)   

 x̅   =
∑ x

N
 

    เมื่อ x̅  =  ค่าเฉล่ีย  
     ∑ x =  ผลรวมของคะแนน 
     N  =  จ านวนข้อมูล 

     4.1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  

S. D = √
n ∑ fx3 − (∑ fx)

2

n(n − 1)
 

   เมื่อ S.D.   =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   x̅ =  ข้อมูลแต่ละข้อ 
   ∑ 𝑓𝑥

2 =  ผลรวมของผลคูณความถ่ีกับข้อมูลยกก าลัง 
     4.1.4 การแปลผลคะแนนเฉล่ียสามารถแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์และการแปลความหมาย

ในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใช้เกณฑ์การแปลค่าเฉล่ีย ของบุญชม ศรีสะอาด (2553 หน้า 121) ได้ดังนี้  
   ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง   ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง   ความเหมาะสมมาก 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง   ความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง   ความเหมาะสมน้อย 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง   ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

     4.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูล
สมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคในจังหวัดก าแพงเพชร   

ผลการวิจัย  
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรค ในส่วนของผลการด าเนินงาน

รองรับผู้ใช้งาน 2 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ ระดับคณะ 2) ส่วนของผู้ใช้งาน บุคลากรมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาพที่ 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรค 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอ  LOGIN  เข้าสู่ระบบ 

ค าอธิบาย : แบบฟอร์มของการ Login ประกอบด้วย username และ password และมีปุ่ม Login  
เพื่อเข้าใช้งานระบบ 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคค าอธิบาย : 

หน้าจอแสดงข้อมูลระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรค 
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ภาพที่ 4 หน้าจอการจัดการข้อมูลระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรค 

ค าอธิบาย : แบบฟอร์มของเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลสมุนไพรซึง่มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

  1.             ปุ่มส าหรับการเพิ่มข้อมูลสมุนไพร 
2.                           ปุ่มส าหรับการแก้ไขข้อมูลสมุนไพร 
3.                             ปุ่มส าหรับการลบข้อมูลสมุนไพร 

 
ภาพที่ 5  หน้าจอการจัดการเพิ่มข้อมูลสมุนไพร 

ค าอธิบาย : แบบฟอร์มของการเพิ่มข้อมูลสมุนไพร 
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ภาพที่ 6  หน้าจอการจัดการเพิ่มข้อมูลสมุนไพร 

ค าอธิบาย : แบบฟอร์มของเพิ่ม ข้อมูลสมุนไพร ซึง่มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
1.                            ปุ่มส าหรับการบันทึกข้อมูล หรือยกเลิกข้อมูลสมุนไพร 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอการแสดงข้อมูลสมุนไพร 
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ภาพที่ 8 หน้าจอจัดการแก้ไขข้อมูลสมุนไพร 

ค าอธิบาย : แบบฟอร์มแก้ไข  ข้อมูลสมุนไพรซึ่งมรีายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
1.         ปุ่มส าหรับการแก้ไขข้อมูลสมุนไพร 

 

 
2.                          ปุ่มส าหรับยืนยันการแก้ไขข้อมูลสมุนไพร 
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ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลสมุนไพร 

ค าอธิบาย : ข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ 

ภาพที่ 10 หน้าจอการค้นหาข้อมูลสมุนไพร 
ค าอธิบาย : ค้นหาข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในจังหวัดก าแพงเพชร   
 ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ให้กับผู้ใช้งานได้ทดลองใช้ 
ผู้เช่ียวชาญระบบ และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมต่อ
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ     
(x̅ = 4.08, S.D. = 0.9) และเมื่อพิจารณารายข้อแต่ละด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อด้านออกแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅ = 4.13, S.D. = 1.2) รองลงมามีความพึงพอใจต่อด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅ = 4.10, S.D. = 0.9) และมีความพึงพอใจต่อด้านการใช้งาน              
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅ = 4.00, S.D. = 0.8) ตามล าดับ 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้มีการพัฒนาเสร็จส้ินเรียบร้อย        
มีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้               
โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ
ฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นคณาจารย์และ
บุคลากรซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญระบบ จ านวน 3 คน 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้  ในงานวิจัยในครั้ง
นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้ รักษาโรค                                       
มีรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันโดยพัฒนาด้วยภาษา PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ระบบมีผู้ใช้งาน 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ 2) ส่วนของผู้ใช้งาน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัด
ก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ จะช่วยให้การเก็บข้อมูลสมุนไพรให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประหยัด
ระยะเวลาในการค้นหาในแต่ละครั้ง ข้อมูลท่ีออกมามีความถูกต้องครบถ้วน และสวยงาม เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัด
ก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ ค่าเฉล่ีย (x̅) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 หลังจากน าระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ ให้กับผู้ใช้งานได้
ทดลองใช้ ผู้เช่ียวชาญระบบ และประเมินความพึงพอใจ สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ได้ดังนี้ ความพึงพอใจในการใช้งาน
โดยรวม  
 1. ผลการพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ ระบบมีผู้ใช้งาน            
2 ส่วนได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้           
ดูข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ และค้นหาข้อมูลสมุนไพรในจังหวัด
ก าแพงเพชร ท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ 2) ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้
รักษาโรคได้ และค้นหาข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้   
 2. ผลการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัด
ก าแพงเพชรที่สามารถใช้รักษาโรคได้ 
 ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ให้กับผู้ใช้งานได้ทดลองใช้ 
ผู้เช่ียวชาญระบบ และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมต่อ
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีสามารถใช้รักษาโรคได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
(x̅=4.08, S.D.=0.90) และเมื่อพิจารณารายข้อแต่ละด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อด้านออกแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅=4.13, S.D.=1.21) รองลงมามีความพึงพอใจต่อด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅=4.10, S.D.=0.89) และมีความพึงพอใจต่อด้านการใช้งาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̅=4.00, S.D.=0.87) ตามล าดับ 

3. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ในการพัฒนาระบบครั้งถัดไปควรเพิ่มเติมการค้นหาข้อมูลในด้านอื่นๆ เช่น สรรพคุณของสมุนไพร 
ประเภทของสมุนไพร 
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