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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากต้นจาก โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยเพ่ือ 1) จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
ในชุมชน 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และ 3) ประเมินความ    
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่พัฒนาขึ้น  ด าเนินการวิจัย 
โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น าหรือตัวแทนชุมชน และหัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 31 คน การส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ เพาะปลูกต้นจากแยกตามเขตพ้ืนที่การปกครองส่วนภูมิภาค 
แบ่งเป็น 5 เขต จ านวน 40 หมู่บ้าน การส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแยกตามเขตพ้ืนที่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง จ านวน 41 กลุ่ม และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดย
ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) 
แบบสัมภาษณ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ความต้องการ
ข้อมูลในระบบ และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของระบบ 2) แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการ
เพาะปลูกต้นจาก 3) แบบส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 4) จัดท า
ฐานข้อมูลด้วย MariaDB พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP จัดท าส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ด้วย 
JavaScript HTML5 และ เทคนิค Ajax ที่ท าให้สามารถโต้ตอบกับผู้ ใช้ ได้ดีขึ้น  และประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 
จ านวน 5 ท่าน และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ 7 ขั้นตอน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ฐานข้อมูลประกอบด้วย ตารางข้อมูลทั้งหมด 36 ตารางข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไป (พ้ืนที่เพาะปลูก ส่วนประกอบ) ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก (ประโยชน์ที่ได้รับ ลักษณะการใช้ประโยชน์) ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลการตั้งร้านค้า 
ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน และข้อมูลการมอบสิทธิ์ให้อนุมัติรายการขายสินค้าชุมชน          
2) ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลโดยการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชน แบ่งการท างานของผู้ใช้ออกเป็น 4 ส่วน 
คือ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ผู้ใช้แต่ละส่วนจะมีการท างานกับระบบ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะการตั้งร้านค้าออนไลน์ระบบจะก าหนดให้ผู้ฝากขายต้องเป็นผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ใน
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อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น นอกจากนี้ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานกับระบบอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ รองลงมาคือ ด้าน
ความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน และน้อยที่สุดคือ ด้านการออกแบบการท างานของ
ระบบ จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ การด าเนินงานต่อไปนักวิจัยมีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐควรให้การสนับสนุน
ชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับ
การเพ่ิมทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการด าเนินกิจการร้านค้าออนไลน์ และการจดทะเบียน
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้คนชุมชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ :  การใช้ประโยชน์จากต้นจาก / อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ / ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
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Abstract 

 This research aims to disseminate information on the use of Nipa Palm and 
product information of Nipa Palm of the existing community as a guideline for the 
development of products of Nipa Palm. The purpose of the research are to 1) 
Establish Nipa Palm utilization database of the community 2) development the Nipa 
Palm Utilization Management Information System 3) evaluate user satisfaction of the 
Management Information System of Nipa Palm Utilization. Conduct the research 
based on interviews with 31 leaders and representatives of the community, and of 
Community Enterprises; survey with 5 Provincial Government Areas (40 groups); 
survey with 6 Community Enterprise Groups by Local Government Areas (41 groups); 
and user satisfaction assessment by 70 community representatives and community 
enterprise representatives. The instruments used in this research were 1) interview 
form bout utilization of Nipa Palm for communities and Community Enterprise 
Groups; 2) survey form for information of Nipa Palm  plantation; 3) survey form for 
Nipa Palm  utilization information of Community Enterprise; 3) create a database with 
MariaDB, develop the system with programming language PHP, develop the user 
interface with JavaScript HTML5 and Ajax techniques which  makes  interaction with 
the user better; and to evaluate the efficiency of the system by 5 computer 
technology and information communication technology experts; and 5) user 
satisfaction evaluation form for users of Nipa Palm Utilization Management 
Information System, Phra Samut Chedi District, Samut Prakarn Province. Statistics 
used in the analysis include: percentage, mean and standard deviation. System 
development  based on 7-step system development. 
 

 The research found that: 1) The database contains 36 data tables related to 
general information (Planted area, components); information about the Nipa Palm, 
benefits from Nipa Palm, (benefits, usage characteristics) user information, shop 
information, product sales data of the community, and authorization information to 
approve community sales items. 2) The developed system can help to manage the 
data: add, delete, edit, search, and monitor the Nipa Palm utilization data; 
information dissemination on the Nipa Palm utilization, and publish Nipa Palm 
product information of the community. The system divided users into 4 groups: 
ordinary users, information providers, sales and system administrators. Each user 
group can work with  different subsystems. Especially to set up an online store, the 
system requires the consignment to a user who lives in Phra Samut Chedi district. 
Samutprakarn Province only. In addition, the overall system performance evaluation 
results of experts show that the system overall efficiency is at a high level. And 3) 
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the results of the user satisfaction evaluation are at high level with all aspects, sorted 
in descending order as follows: First, satisfaction with using the system; second, the 
ability to work according to the user's system; and the third, the design of the 
system. It was concluded that the developed system can be put to practical use, 
and effectively meet the needs of users. In the future, Public authorities should 
support the community by computer skills training about online store operations and 
electronic store registration to educate people in the community, Phra Samut Chedi 
district, Samutprakarn Province. This will make the community more profitable. 
 
Keywords:  Nipa Palm  Utilization, Phra Samut Chedi District, Database Management 

System 
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