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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
เศรษฐกิจชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญของเศรษฐกิจชาติ ที่ไม่อาจละเลยได้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ  โดยจะต้องท าให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับบน  วิสาหกิจชุมชน (community enterprise)  เป็นการรวมตัวกันของคณะบุคคลในชุมชน 
เพ่ือด าเนินการผลิตสินค้า การให้บริการ หรืออ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างรายได้ และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน และเป็นกลไกส าคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิต ทรัพยากร ที่มีในท้องถิ่น หรือที่
ผลิตจากวัสดุพ้ืนบ้าน หรือภูมิปัญญาของชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และ
ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  การวิจัยที่มีการร่วมมือจากชุมชน ในการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือให้สามารถจัดการทรัพยากรของตนเอง และสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  
 ต้นจาก (Nypa plam, Nipa plam, Mangrove plam) (เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย, 2558) เป็น
ไม้ป่าชายเลน ที่มีความส าคัญในด้านการอนุบาลสัตว์น้ า การป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง 
ขณะเดียวกันเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ ใช้ใบห่อขนม ใช้ใบท า
หลังคา รวมถึงผลจาก และน้ าจากท่ีนิยมน ามารับประทาน เนื่องจากลูกจากมีเนื้อนุ่ม หอมหวาน ส่วน
น้ าจากให้รสหอมหวานเช่นกัน  มีชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb ในวงศ์ Plamae เป็นพืช
ในตระกูลปาล์ม พบได้ทั่วไปในพ้ืนที่ที่ติดชายทะเล และปากอ่าวแม่น้ าที่ติดกับทะเล มีชื่อเรียกทั่วไป 
คือ “จาก” ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ประกอบด้วย  ล าต้น และราก   ใบ   ดอก และ  ผล จาก
การศึกษา (นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ และนริศ แก้วศรีนวล, 2538) พบว่า ประโยชน์ที่ได้จากต้นจาก มีดังนี้ 
(1) ผลจากในระยะยังอ่อน นิยมเก็บผลจากในระยะนี้มารับประทานสดหรือน ามาใช้ผสมเป็นขนม
หวาน รวมถึงการน ามาตากแห้ง และบดท าเป็นแป้งจาก (2) น้ าหวานจากที่ได้จากการตัดนกจากหรือ
ทะลายจาก น ามาใช้ประโยชน์แทนน้ าตาลในหลายด้าน อาทิ ใช้ท าเป็นเครื่องดื่มน้ าหวานจาก ใช้ปรุง
อาหารแทนน้ าตาล ใช้คั่วท าเป็นน้ าตาลก้อน ใช้หมักเป็นเหล้าจาก นอกจากนั้น ปัจจุบันมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน าน้ าหวานจากมาผลิตเป็นเอทานอลเป็นพลังงานทดแทน ซึ่ง จาก 1 ทะลาย 
สามารถให้น้ าหวานจากได้มากกว่า 0.7 ลิตร (3) ใบจากน ามาใช้ห่อขนม หรือที่เรียกทั่วไปว่า “ขนม
จาก” น ามาใช้ห่อหรือมวนยาเส้น (ยาสูบ) หรือที่เรียกว่า “ใบจากยาสูบ” น ามาจักสานเป็นภาชนะ
ต่างๆ เช่น ที่ตักน้ า ตะกร้า เสื่อรองนั่ง ท าหมวกกันฝน ใช้ท าโตนเครื่องเล่นส าหรับเด็ก สานเป็นตระ
กร้อหรือฟุตบอล เป็นต้น น ามาท าเป็นมุงจากมุงหลังคากันฝน กั้นฝา กั้นผนังบ้าน  (4) ทางจาก น ามา
ท าเป็นตับจากส าหรับเป็นโครงเย็บตับจาก ใช้ท าเป็นพื้นของกระท่อมชั่วคราวใช้กั้นคอก ท าเป็นรั้วกั้น
ตามบ้าน ใช้มัดรวมกันเป็นทางเดินในสะพาน หรือใช้รองเป็นทางเดินตามโคลนตม รวมถึงใช้ท าฟืนให้
ความร้อน (5) พอนจาก เป็นส่วนของโคนกาบใบที่อ้วนใหญ่ ภายในมีโพรงอากาศท าให้สามารถลอย
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น้ าได้ดี นิยมน ามาท าเป็นแพหรือส าหรับเกาะหากเรือจม ใช้แกะสลักเป็นของเล่น ท าตุ๊กตา และอ่ืน ๆ 
ใช้ท าจุกปิดขวดน้ า ใช้ท าเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน รวมถึงบดผสมเป็นปุ๋ยหมัก (6) ดอกจากที่อ่อน
น ามาต้มเป็นผักจิ้มน้ าพริก หรือน ามาท าเป็นแกงคั่วใส่เนื้อหมู หรือไก่ ป่าจาก จะมีอยู่ตามชายแม่น้ า 
บางปะกง แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีน ชายทะเลสมุทรปราการ และท่ีอ่ืน ๆ (ปรัชญา, 2558) 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อของอ าเภอนี้ได้มาจากพระ
สมุทรเจดีย์ (พระเจดีย์กลางน้ า) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
บนเกาะกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2370 แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ต าบล แต่ละต าบลแบ่ง
ออกเป็น หมู่บ้านรวม 40 หมู่บ้านดังนี้ (1) ต าบลนาเกลือ มี 8 หมู่บ้าน (2) ต าบลบ้านคลองสวน มี      
4 หมู่บ้าน  (3) ต าบลแหลมฟ้าผ่า มี 11 หมู่บ้าน (4) ต าบลปากคลองบางปลากด มี 4 หมู่บ้าน และ 
(5) ต าบลในคลองบางปลากด มี 13 หมู่บ้าน  และมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นใน 6 ท้องที่ รวม
ทั้งหมด 40 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไว้โดยส านักงานเกษตร
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ส าหรับพ้ืนที่ตั้งของอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยคลอง   
ต่าง ๆ แม่น้ าเจ้าพระยา และอ่าวไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นจาก จึงท าให้มี
ต้นจากขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น คนในชุมชนจึงมีการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้เองในครัวเรือน หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนน าออกขายเพ่ือหารายได้ให้กับ
คนในชุมชน  (ส านักงานเกษตรอ าเภอพระสมุทรเจดีย์, 2558) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุมชนถึงการมีอยู่ของต้นจากในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ส านักงานเกษตร
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ มีการจัดท าเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
เป็นที่รู้จัก และน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเป็นประโยชน์ทางการค้าของชุมชน แต่ยังมีการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของข้อความซึ่งขาดความน่าสนใจ และขาดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ต้องการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือช่องทางการให้ค าแนะน าและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน รวมถึงขาดการรวบรวมความรู้เรื่องต้นจากที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจากของ
ชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) คือ ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหาร
จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ จะดูแลการใช้
งานให้กับผู้ใช้ ซ่ึงในระบบฐานข้อมูลจะมีข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าส ารองเมื่อ
ผู้ใช้ต้องการใช้งานฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะท าหน้าที่ติดต่อกับระบบแฟ้มข้อมูล 
เสมือนเป็นผู้จัดการแฟ้มข้อมูล (File Manager)  ในการประสานจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล และ
การแก้ไขข้อมูล ท าให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถท าได้ง่ายขึ้นจาก
ความสามารถของระบบการจัดการฐานข้อมูล อีกทั้ง สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมฐานความรู้  
(Knowledge Base Society) ที่มีการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความ
จ าเป็นส าหรับทุกคน ซึ่งการเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ในทุกสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม จากความส าคัญของการเรียนรู้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมมีความต้องการใช้
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา และยังอาจจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของตนเองได้
อีกด้วย ปัจจุบันสารสนเทศมีการแพร่หลายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล จึงมีการประยุกต์โดยได้น าเอา
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างสารสนเทศ และการน า
สารสนเทศไปใช้งานด้านต่าง ๆ (สุชาดา กีระนันท์, 2541)  

จากการส ารวจพ้ืนที่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่น ท าให้พบว่า 
ในพ้ืนที่ชุมชนมีต้นจากเจริญเติบโตอยู่ได้เองตามธรรมชาติทั่วไป ต้นจากเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิด
เดียวที่อยู่ในกลุ่มพืชป่าชายเลน มักขึ้นเป็นดงขนาดใหญ่ในดินโคลนบริเวณน้ าจืด และน้ ากร่อยที่มี
น้ าเค็มขึ้นถึง โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้น าส่วนของต้นจากไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจักสาน การประดิษฐ์ของใช้ และท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังน า
ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดที่ได้จากส่วนของต้นจาก เช่น ผลต้นจาก และน้ าต้นจาก ไปขายเป็นรายได้
เสริม เช่น ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก และขนมเกสรดอกล าเจียก เป็นต้น  ปัจจุบันป่าจากท่ีเคยอุดมสมบูรณ์
ถูกบุกรุก โค่นถาง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้พ้ืนที่ท า
การประมงชายฝั่ง เป็นต้น ป่าจากถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้อย ท า
ให้ขาดการสนใจ ดูแลรักษา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดท าวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ด้วยการสร้างฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นจาก  การใช้ประโยชน์จากต้นจาก
ในชุมชนแห่งนี้  เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือประโยชน์ทางการค้า การเพ่ิมช่องทางการเลือกดูผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร การให้ค าแนะน า การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และแหล่งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจากของชุมชน  ที่จะส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนของอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนต้นแบบในการใช้ประโยชน์ต้นจาก 
รวมถึงศูนย์เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนต่าง ๆ ของต้นจากเป็นวัตถุดิบ เป็นหนทางในการสงวน
รักษาความส าคัญของป่าจากให้อยู่เป็นแหล่งพ่ึงพิงของชุมชน  รวมทั้งเป็นการบูรณะและรักษาระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลของประเทศไทยสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้น
จากของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในชุมชน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
ที่พัฒนาขึ้น 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีชุมชนของอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วย

บริหารจัดการข้อมูลความรู้ การใช้ประโยชน์จากต้นจาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจากของชุมชน เป็น
ฐานข้อมูลส าหรับการศึกษาความรู้ และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนในอนาคตต่อไป 

2. มีช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ของชุมชนสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเป็นการเพิ่มขีดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 

3. มีโอกาสที่จะท าการศึกษาความเป็นอยู่ของท้องถิ่น และน ามาพัฒนาให้เกิดเป็นองค์
ความรู้ที่มีคุณค่า ส่งเสริมคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจชาติให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป 

4. มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชาติ 

5. อาจารย์ และนักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย 
 
ขอบเขตของงำนวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก มีขอบเขตการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ขอบเขตของประชำกร 
ประชากร (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2558) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ดังนี้  
1.1 ผู้น าชุมชน/ตัวแทนชุมชน ในพ้ืนที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่การเพาะปลูกต้นจาก และการใช้ประโยชน์จากต้นจาก แบ่งตามเขตการ
ปกครอง ออกเป็น 5 ต าบล จ านวน 40 หมู่บ้าน  

 - ต าบลนาเกลือ    8  หมู่บ้าน  
- ต าบลบ้านคลองสวน   4  หมู่บ้าน   
- ต าบลแหลมฟ้าผ่า   11  หมู่บ้าน  
- ต าบลปากคลองบางปลากด  4  หมู่บ้าน  
- ต าบลในคลองบางปลากด  13  หมู่บ้าน 

1.2 หัวหน้ากลุ่ ม/ตัวแทนกลุ่ ม วิสาหกิจชุมชนอ า เภอพระสมุทรเจดีย์  จั งหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจากของกลุ่ม แบ่งเป็น 6 เขต จ านวน 41 
แห่ง ดังนี้ 

 - ต าบลแหลมฟ้าผ่า  12  แห่ง 
 - ต าบลในคลองบางปลากด 6  แห่ง 
 - ต าบลบ้านคลองสวน  3  แห่ง 
 - ต าบลนาเกลือ   4 แห่ง 
 - เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า 5 แห่ง 

- เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 11  แห่ง   
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2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่ 120.378 

ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งส่วนการปกครอง (วิกิพีเดีย  
สารานุกรมเสรี, 2560) ที่มีการแบ่งส่วนการปกครอง ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
2.1 การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 5 ต าบล ดังนี้ 1.ต าบลนาเกลือ 2.ต าบลบ้าน

คลองสวน 3.ต าบลแหลมฟ้าผ่า 4.ต าบลในคลองบางปลากด และ 5.ต าบลปากคลองบางปลากด   
2.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 6 แห่ง ดังนี้ 1.เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์  

2.เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า 3.องค์กรบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  4.องค์กรบริหารส่วนต าบลบ้าน
คลองสวน 5.องค์กรบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า และ 6.องค์กรบริหารส่วนต าบลในคลองบาง
ปลากด 

3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
3.1 ศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลต้นจาก และการใช้ประโยชน์จากต้นจากในชุมชนอ าเภอ

พระสมุทร-เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกต้นจาก ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. วิธีการปลูกต้นจาก แนะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ล าต้นและราก ใบ ดอก และ
ผล) และวิธีการเก็บผลผลิตของต้นจาก 
 3. ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์จากผลจาก 
น้ าหวานจาก ใบจาก ทางจาก พอนจาก และดอกจาก และระบบน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเป็นช่อง
ทางการเลือกดูและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 4. ข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 
 5. รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6. กระดานข่าว/มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก  

4. ขอบเขตด้ำนเวลำของข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 

 
นิยำมศัพท์ 
 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ คือ 

1. ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หมายถึง แหล่งข้อมูลส าหรับจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ได้จากการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก ประกอบด้วย ผลจาก น้ าหวานจาก ใบ
จาก ทางจาก พอนจาก และดอกจาก ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. ระบบฐานบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หมายถึง ระบบที่พัฒนาให้มี
การใช้ฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก โดยฐานข้อมูลที่ใช้ คือ MariaDB 
และ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ PHP, HTML5, JavaScript, Bootstrap, Jquery และ Ajax ซึ่งจะ
ท าให้มีระบบการเพ่ิม แก้ไข ค้นหา และลบข้อมูลพ้ืนฐานของระบบที่เกี่ยวข้อง มีระบบการให้ข้อมูล
เพ่ือการแนะน า พ้ืนที่การเพาะปลูก วิธีการปลูก ส่วนประกอบต่าง ๆ ของต้นจาก มีระบบที่ผู้ใช้
สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
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สมุทรปราการ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับต้นจาก กระดานข่าว และ ระบบที่ช่วยให้สมาชิกสามารถแสดง
สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากต้นจาก และรับรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ 

3. การหาประสิทธิภาพของระบบ หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบแบล็คบ็อกซ์ (Black Box Testing) ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการ
ท างานตามระบบของผู้ใช้งาน (Function Test)  2) ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test)       
3) ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test) 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test)  และ 
5) ด้านคู่มือการใช้งาน (Documentation) 

4. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่พัฒนาขึ้น ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้ 2) ด้าน
การออกแบบการท างานของระบบ และ 3) ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

7 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที่ 1-1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ประกอบด้วย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก
และการน าต้นจากไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผู้น าชุมชนหรือตัวแทนชุมชน 5 ต าบล (40 หมู่บ้าน) และ
หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 6 เขต (41 กลุ่ม)  ข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนที่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 

ภาพที่ 1-1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

1. ประชำกร 
  - ผู้น าชุมชน/ตัวแทนชุมชน 5 
ต าบล (40 หมู่บ้าน) 
  - หัวหน้ากลุ่ม/ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 6 เขต (41 แห่ง)  

ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำกต้นจำก 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน 
ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำกต้นจำก 

 

1. ควำมต้องกำร 
ข้อมูลของระบบบริหำร

จัดกำรข้อมูลกำรใช้ประโยชน์
จำกต้นจำก 

(โครงสร้ำงกำรจัดเก็บข้อมูล) 

ฐำนข้อมูล 
 

2. แนวทำงกำรก ำหนด    
รูปแบบกำรน ำเสนอข้อมลูของ

ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรใช้ประโยชน์จำกต้นจำก 

องค์ประกอบของระบบ 
   - ส่วนการท างานของผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบ 
   - ส่วนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
   - ส่วนการประมวลผลข้อมูล 
   - ส่วนออกรายงาน 
   - ส่วนประสานงานกบัผู้ใช้ 

 

5. กำรพัฒนำระบบ 
   - วัฎจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
6. เคร่ืองมือท่ีใช้ 
   - MariaDB PHP JavaScript  
AJAX  JSON และ อ่ืน ๆ  
7. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
   - บันทึก แก้ไข ค้นหา และลบ 
   - ตรวจสอบข้อมูล 
   - จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากต้นจาก 
   - ออกรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
 

2. พ้ืนที่วิจัย อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
3. ข้อมูลที่ศึกษำ 
   - ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก 
   - วิธีการปลูก แนะน าส่วนต่างๆ 
และวิธีการเก็บผลผลิต 
   - ข้อมูลการใช้ประโยชน ์
   - ข่าวสาร ความรู้ทั่วไป 
4. วิธีกำรน ำเสนอข้อมลู 
   - ข้อความ เสียง รูปภาพ และ
ภาพเคลื่อนไหว/วดิีโอ  
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เพาะปลูกต้นจาก วิธีการปลูก แนะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และวิธีการเก็บผลผลิตจากต้นจาก 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน(โหม่ง) ดอก และราก) วิธีการน าเสนอ
ข้อมูลของระบบเป็นแบบข้อความ เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวิดีโอ โดยข้อมูลที่ศึกษา 
และวิธีการน าเสนอจะได้รับการพัฒนาจัดท าขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนชุมชน และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนด้วยการ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นน าผลการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์หาความต้องการข้อมูลของระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เพ่ือการจัดท าฐานข้อมูล (โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล) การ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก และน าผลมาวิเคราะห์หาแนวทางการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล เพ่ือ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ที่ประกอบด้วย ส่วนการท างานของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ส่วนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ส่วนการประมวลผลข้อมูล ส่วนออกรายงาน และส่วน
ประสานงานกับผู้ใช้  

ในขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาระบบในขอบเขตของพ้ืนที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มี
ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ การศึกษา
และรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การสร้างและพัฒนาระบบ  การสร้างเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพระบบ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ 
การจัดท าคู่มือใช้งาน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย โปรแกรมฐานข้อมูล Adminer 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ Nginx ระบบฐานข้อมูล MariaDB และภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา PHP, 
HTML5, JavaScript, Bootstrap, Jquery และ Ajax และ มีการบริหารจัดการข้อมูล  ประกอบด้วย 
การบันทึก แก้ไข ค้นหา ลบข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
และการออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เพ่ือจัดท าระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก ที่สามารถน ามาถ่ายทอดสู้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาความพึงพอใจในขั้นตอนต่อไป  

ในขั้นตอนการวิจัยเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใช้ระบบ(ตาม
ขอบเขตของประชากรที่ก าหนด) มีวิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การสร้าง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือประเมินหาค่าความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบ 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้ ด้านการออกแบบการ
ท างานของระบบ และด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก  ซึ่งระบบที่พัฒนาจะท าให้อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีระบบสารสนเทศท่ี
ช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก และการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อีกท้ังยังเป็นช่องทางการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อประโยชน์ทางการค้า การติดต่อสื่อสาร การให้ค าแนะน า และการเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจากของชุมชน ที่จะเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการข้อมูลสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน
ท้องถิ่น  




