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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 
2. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
3. ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. การออกแบบระบบสารสนเทศ 
5. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
6. ซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับระบบ 
7. เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 
8. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 

ต้นจาก (Nypa plam, Nipa plam, Mangrove plam) (เว็บเพ่ือพืชเกษตร, 2558) มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb ในวงศ์ Plamae เป็นพืชในตระกูลปาล์ม พบได้ทั่วไปในพ้ืนที่
ที่ติดชายทะเล และปากอ่าวแม่น้ าที่ติดกับทะเล มีชื่อเรียกทั่วไป คือ จาก ส่วนบางท้องถิ่นในภาคใต้ 
เรียก อัตต๊ะ ประเทศมาเลเชีย และอินโดนีเชีย เรียก อาปง ประเทศเวียดนาม เรียก ดาวนัก ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เรียก นิพีรา และประเทศบังคลาเทศ เรียก กอลพาตา   เป็นไม้ป่าชายเลน ที่มีความส าคัญ
ในด้านการอนุบาลสัตว์น้ า การป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง ขณะเดียวกันเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ ใช้ใบห่อขนม ใช้ใบท าหลังคา รวมถึงผลจาก และน้ าจากที่นิยม
น ามารับประทาน เนื่องจากลูกจากมีเนื้อนุ่ม หอมหวาน ส่วนน้ าจากให้รสหอมหวานเช่นกัน  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
1. ล าต้น และราก 

ล าต้นเป็นเหง้าใต้ดินหรือโผล่เหนือดิน มักเรียกว่า หินจาก ต้นเกิดติดกันเป็นกลุ่มกอ มี
ลักษณะอ้วนสั้น และแบน แตกออกเป็น 2 ง่าม โดยเยื่อของส่วนล าต้น และโคนก้านใบมีโพรงอากาศ 
เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 5-8 เมตร ล าต้นใหม่อาจเกิดจากการแตกกอใหม่หรือเกิดจากเมล็ด
ใหม่ที่เกิดใกล้กับต้นเก่าเรียงซ้อนกันแน่น 

ส่วนของรากเป็นระบบรากฝอย แตกออกจากด้านล่างของล าต้น จ านวนของรากต่อต้น
จ านวนมาก และมีขนาดยาว ท าให้พื้นที่โดยรอบล าต้นจะกระจุกตัวด้วยรากจ านวนมาก 
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2. ใบ 
ใบจากมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวแบบขนนก ยาวประมาณ 3-9 เมตร แตกออกโดยรอบจากล า

ต้น ใน 1 ล าต้นจะมีใบประมาณ 4-8 ใบ ก้านใบมีลักษณะอวบใหญ่ เรียก พงจาก หรือ ทางจาก 
โดยเฉพาะส่วนโคนก้านใบที่เรียกว่า พอนจาก เชื่อว่าเป็นแหล่งสร้าง และกักเก็บน้ าหวานของจาก 
ก้านใบประกอบด้วยใบย่อย เรียกว่า ทางจาก ประมาณ 30-40 ใบ ใบย่อยมีลักษณะเรียวยาว คล้ายใบ
มะพร้าว แต่ขนาดใบกว้างกว่า ยาวประมาณ 1-1.5 เมตร ใบที่แก่แล้วจะทิ้งใบย่อย เหลือเฉพาะก้าน
ใบจนก้านใบแห้งเหี่ยว และค่อยๆหักไปคงเหลือเป็นลักษณะรอยหักไว้กับล าต้น 

3. ดอก 
ดอกจากมีทั้งดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียในต้นเดียวกัน ก้านดอก เรียว่า นกจาก แทงออก

จากกลางล าต้นบริเวณโคนก้านใบ ความยาวทั้งช่อดอกประมาณ 50-100 เซนติเมตร หรือมากกว่า 
โดยดอกจะออกเป็นช่อ ถูกหุ้มด้วยกาบสีส้ม ประกอบด้วยดอกเพศเมียที่เรียงอัดกันแน่นที่ ปลายช่อ
ดอก ส่วนดอกเพศผู้ที่มีขนาดเล็กจะแตกออกบริเวณช่อดอกตัวเมีย ลักษณะของดอกเพศผู้ และเพศ
เมียจะประกอบด้วยกลีบเลี้ยง และกลีบดอก 3 กลีบ มีเกสรเพศผู้ 3 อัน ส่วนละอองเรณูมีลักษณะเป็น
หนาม 

4. ผล 
ผลจากมีลักษณะอัดรวมกันแน่นบริเวณสวนปลายก้านดอก เรียกว่า ทะลาย หรือ  โหม่ง

จาก โดย 1 ทะลายประกอบด้วยผลประมาณ 50-120 ผล ผลมีลักษณะใหญ่ที่ขั้วผล และเล็กที่ปลาย
ผล ขนาดยาว 10-12 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร มีหนามแหลมสั้นที่โคนผล น้ าหนัก
ผลที่ 15-20 ผล/กิโลกรัม ผลมีลักษณะสามเหลี่ยม เปลือกผลหนา สีน้ าตาลเข้มหรือน้ าตาลแดง โดย 1 
ผล จะมี 1 เมล็ด อยู่ถัดจากเปลือกผลที่ประกอบด้วยเนื้อผลสีขาว ด้านในกลวงมีน้ า ซึ่งจะพบได้ขณะที่
ผลยังอ่อน ถือเป็นระยะที่เหมาะส าหรับน ามารับประทาน แต่หากเมล็ดแก่มากจะมีเนื้อแข็ง และ
เหนียวทั้งเมล็ด ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผลตาลแก่ ไม่นิยมน ามารับประทาน และจะร่วงลงดินหรือลอย
ไปกับกระแสน้ าจนถึงช่วงน้ าลดตกลงจมโคลนจนเกิดเป็นต้นจากใหม่อีกครั้ง 

ประโยชน์จากต้นจาก (เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย, 2558) 
1. ผลจาก 

ผลจากในระยะยังอ่อน ด้านในจะประกอบด้วยเนื้อจากสีขาวใส มีลักษณะอ่อนนิ่ม ส่วน
ถัดมาจะเป็นน้ าผลจากมีลีกษณะหอมหวาน โดยลักษณะที่กล่าวมาจะคล้ายกับเนื้อของลูกตาล แต่มี
ขนาดเล็กกว่ามาก ซึ่งจะนิยมเก็บผลจากในระยะนี้มารับประทานสดหรือน ามาใช้ผสมเป็นขนมหวาน 
รวมถึงการน ามาตากแห้ง และบดท าเป็นแป้งจาก ระยะการเก็บผลมารับประทานจะเก็บเมื่อผลจากมี
อายุประมาณ 3-4 เดือน 

2. น้ าหวานจาก 
น้ าหวานจากที่ได้จากการตัดนกจากหรือทะลายจาก น ามาใช้ประโยชน์แทนน้ าตาลใน

หลายด้าน อาทิ ใช้ท าเป็นเครื่องดื่มน้ าหวานจาก ใช้ปรุงอาหารแทนน้ าตาล ใช้คั่วท าเป็นน้ าตาลก้อน 
ใช้หมักเป็นเหล้าจาก นอกจากนั้น ปัจจุบันมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าน้ าหวานจากมาผลิต
เป็นเอทานอลเป็นพลังงานทดแทน ซึ่ง จาก 1 ทะลาย สามารถให้น้ าหวานจากได้มากกว่า 0.7 ลิตร 
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3. ใบจาก 
ใบจากแก่ และใบจากอ่อนถือเป็นผลผลิตจากต้นจากที่นิยมน ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด 

ได้แก่ 
– น ามาใช้ห่อขนม หรือที่เรียกท่ัวไปว่า ขนมจาก 
– น ามาห่อหรือมวนยาเส้น (ยาสูบ) หรือที่เรียกว่า ใบจากยาสูบ 
– น ามาจักสานเป็นภาชนะต่าง ๆ อาทิ ที่ตักน้ า ตระกล้า เสื่อรองนั่ง ท าหมวกกันฝน ใช้

ท าโตนเครื่องเล่นส าหรับเด็ก สานเป็นตระกร้อหรือฟุตบอล เป็นต้น 
– น ามาท าเป็นมุงจากมุงหลังคากันฝน กั้นฝา กั้นผนังบ้าน 
การท าตับจากจะใช้ใบจากแก่ 2 ใบ มาซ้อนทับกันมาพับหุ้มแกนที่ท าจากก้านใบ โดยใช้

เชือกหรือหวายลิงผูกติด ตับจากเรียงซ้อน 2 ใบ จะมีอายุมุงหลังคาได้ประมาณ 6-8 ปี แต่หากเรียง
ซ้อน 3 ใบจะมีอายุการมุงได้ 10-15 ปี 

การน าใบจากมาห่อขนมจะใช้ใบจากอ่อนถึงเกือบแก่ อายุประมาณ 3-7 เดือน ส่วนการ
น าใบจากท าเป็นมวนห่อยาสูบจะใช้ใบจากอ่อน อายุ 2-3 เดือน น ามาผ่าซีกเป็น 2 ส่วน ออกจากก้าน
ใบย่อยตรงกลาง น ามาตากแดดประมาณ 1-2 วัน แล้วใช้มีดกรีดเยื่อด้านบน และด้านล่างออกให้บาง 

4. ทางจาก 
ทางจากที่ได้จากการตัดใบออกแล้วนิยมน ามาท าเป็นตับจากส าหรับเป็นโครงเย็บตับจาก 

ใช้ท าเป็นพ้ืนของกระท่อมชั่วคราว ใช้กั้นคอก ท าเป็นรั้วกั้นตามบ้าน ใช้มัดรวมกันเป็นทางเดินใน
สะพานหรือใช้รองเป็นทางเดินตามโคลนตม รวมถึงใช้ท าฟืนให้ความร้อน 

5. พอนจาก 
พอนจากเป็นส่วนของโคนกาบใบที่อ้วนใหญ่ ภายในมีโพรงอากาศท าให้สามารถลอยน้ าได้

ดี นิยมน ามาท าเป็นแพหรือส าหรับเกาะหากเรือจม ใช้แกะสลักเป็นของเล่น ท าตุ๊กตา และอ่ืนๆ ใช้ท า
จุกปิดขวดน้ า ใช้ท าเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน รวมถึงบดผสมท าเป็นปุ๋ยหมัก 

6. ดอกจาก 
ดอกจากที่ยังอ่อนน ามาต้มเป็นผักจิ้มน้ าพริก หรือน ามาท าเป็นแกงคั่วใส่เนื้อ ใส่หมู หรือ

ไก ่
จากการศึกษาข้อมูล ยังพบอีกว่ามีการใช้ประโยชน์จากต้นจากในอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น 

ใบจากอ่อนใช้ตากแห้งมวนยาเส้น ใบจากแก่น ามาเย็บเป็นตับใช้มุงหลังคา หรือใช้ห่อขนมจาก  ลูก
จากอ่อนใช้ประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน น้ าหวานจากก้านทะลายใช้ท าเคี่ยวท าน้ าตาลปึก ตังเม 
หรือใช้หมักท าน้ าตาลเมา และน้ าส้มสายชู เป็นต้น (นพรัตน์ บ ารุงรักษ์, 2544) ลูกจากสุกใช้ท าเป็น
อาหาร โดยการแปรรูปผลจากเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก และขนมเกสรดอกล าเจียกจากลูก
จาก เพ่ือน าไปขายเป็นรายได้เสริม เป็นต้น  

นอกจากนี้ MedThai (2560) ยังได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นจาก ไว้ดังนี้ 
1. ต้นจากนิยมใช้ปลูกเพ่ือเป็นไม้ประดับริมน้ ากร่อยหรือริมทะเล หรือพ้ืนที่มีน้ าท่วมขัง หรือ

ใช้ปลูกเป็นแนวกันลมเพ่ือลดเสียงรบกวน ส่วนผลมีลักษณะที่สวยงามใช้ปลูกไว้เป็นไม้กระถางประดับ
ได้เช่นกัน 
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2. ในสมัยก่อนใช้การปลูกต้นจากเป็นการจับจองที่ดิน โดยหากใครปลูกบริเวณไหนก็จะถือ
เป็นที่ดินของคนนั้น และการปลูกจะใช้วิธีการลงแขกช่วยกัน และคนที่มาช่วยปลูกคือพยานยืนยันของ
การจับจองท่ีดิน 

3. ต้นจากที่เหลือใช้สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟได้ 
4. ลูกจากอ่อนหรือผลอ่อน สามารถน าไปแกงเป็นอาหาร แกงไตปลา แกงกะทิ ต้มกินกับ

น้ าพริก เป็นผักแกล้มน้ าพริก และอ่ืน ๆ  หรือลูกที่อ่อนพอเหมาะหรือที่เรียกว่าลูกจากหนุ่มก็จะ
สามารถน ามาผ่าเอาเมล็ดมารับประทานสด หรือน ามาต้มเป็นขนมลอยแก้ว หรือเชื่อมรับประทานเป็น
ขนมหวาน หรือรับประทานร่วมกับไอศกรีมได้ 

5. ผลจากที่สุกจะมีเนื้อเยื่อสีขาวใส นุ่ม มีรสหวาน รับประทานเป็นของหวาน หรือเรียกว่า 
“ลูกจากเชื่อม” 

6. ผลอ่อนที่แตกหน่อจะมีจาวจากอยู่ด้านในซึ่งสามารถน ามารับประทานได้เหมือนจาวตาล 
7. น้ าหวานจากต้นจาก (ปลายช่อดอก) จะมีรสชาติเหมือนน้ าตาลโตนด ที่สามารถน าไปเคี่ยว

เพ่ือท าเป็น “น้ าผึ้งจาก” ได้และจะได้น้ าตาลปึก เมื่อเคี่ยวต่อไปจะเป็นตังเม ซึ่งเป็นขนมท่ีเด็กชอบกัน
มาก หรือสามารถน าไปหมักให้เป็นน้ าส้มจากได้ ซึ่งจะน าไปใช้หมักผสมกับอาหารกุ้งจะช่วยให้น้ าใน
บ่อกุ้งไม่เน่าเสีย หรือน าน้ าส้มจากไปท าเป็นน้ าตาลเมาก็ได้ 

8. งวงจากหนุ่มน าไปท าเป็นไม้กวาด หรือท าเป็นแส้ส าหรับปัดแมลงได้ หรือใช้ท าแปรงล้าง
กระบอกตาลตอนท าน้ าตาลจากได้ 

9. ใบจากสามารถน ามาท าใบห้อขนม ท าแมงดากันฝน ท าเป็นของเล่นหรือลูกโยน ส่วนใบแก่
เอามาท าเป็นตับใช้มุงหลังคา หรือใช้กั้นฝาบ้านได้ ท ากระแชงที่มีลักษณะคล้ายกับเต็นท์ที่สามารถกัน
ความร้อนได้ดีกว่าเต็นท์ ท าเพิงส าหรับอาศัยพักผ่อน ท าหมวกที่เรียกว่า “เปี้ยว” หรือจะใช้กันแดด 
ฝน บนเรือแจวได้ นอกจากนี้น ามาใช้ท าฝาชีส าหรับครอบกับข้าว หรือท าฝาซึ้งส าหรับนึ่งอาหาร 
เพราะใบจากสามารถทนความร้อนได้ดี ส่วนก้านใบเอามาลิดท าไม้กวาดหรือท าเสวียนหม้อได้ 

10. ใบอ่อนที่เพ่ิงแตกยอดน ามามวนยาสูบ ท าเสวียนหม้อ ตอกบิด ห่อขนมจาก ใช้ท าที่ตัดน้ า
ที่เรียกว่า “หมาจาก” เพ่ือใช้วิดน้ าในเรือได้ 

11. พอนจาก หรือ ปงจาก ใช้ท าเป็นทุ่นส าหรับเกาะว่ายน้ าเพ่ือไม่ให้จม เป็นของเล่นส าหรับ
เด็ก เช่น ท าเป็นดาบ ปืน เรือ เป็นต้น ส่วนที่เหนือขึ้นไปเล็กน้อยของพอนจากก็สามารถน ามาตัดเป็น
ไม้ตอกตีเง่ียงปลาส าหรับชาวประมงได้ หรือน าไปเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟได้ 

12. ทางจากน าไปปลอกส าหรับแจวเรือได้ เพราะมีความเหนียวกว่าเชือกไนล่อน แต่มีข้อเสีย
คือไม่ทน นอกจากนี้ยังใช้ท าตับจากได้อีก แต่น ามาใช้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะไม่แข็งแรง และ
ชาวประมงก็ยังน าส่วนของทางจากแก่มาเป็นตะแกรงส าหรับย่างปลาได้ 

สรุปได้ว่าต้นจากประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งเป็น
อาหาร ขนม เครื่องประดับ ของเล่นเด็ก ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่พักอาศัย และเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการท างานได้ ตามวิถีชาวบ้านซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ดังนั้นประโยชน์ที่ได้จากต้นจากสามารถจัดประเภทของการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ได้ดังนี้ 

1) ประโยชน์จากผลจาก 
2) ประโยชน์จากน้ าหวานจาก 
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3) ประโยชน์จากใบจาก 
4) ประโยชน์จากทางจาก 
5) ประโยชน์จากพอนจาก 
6) ประโยชน์จากดอกจาก  

และอ่ืน ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้ตามวิถีชาวบ้านในชุมชนที่มีการปลูกต้นจากไว้ ซึ่งต้นจากปลูกมากใน
พ้ืนที่ที่ติดชายทะเล และปากอ่าวแม่น้ าที่ติดกับทะเล อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ติดชายทะเลจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกต้นจากเป็นจ านวนมากและมีการน าไปใช้ประโยชน์ที่
หลากหลายด้วยเช่นกัน   

 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 พระสมุทรเจดีย์ เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อของอ าเภอนี้ได้มาจากพระสมุทร
เจดีย์ (เจดีย์กลางน้ า) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนเกาะ
กลางแม่น้ าเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2370 บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาของอ าเภอนี้ เป็นที่ตั้งของป้อม
พระจุลจอมเกล้า (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2560) 
 2.1 ที่ตัง้และอาณาเขต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ (กรุงเทพมหานคร) และอ าเภอพระ
ประแดง มีคลองนา คลองสวน คลองกะออม คลองตาสน คลองท่าเกวียน คลองกะออมใน คลองบาง
จาก และคลองท่าเกวียนเป็นเส้นแบ่งเขต 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมืองสมุทรปราการ มีแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา
เป็นเส้นแบ่งเขต 
  - ทิศใต้ จรดอ่าวไทย 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) มีคลองขุนราชพินิจใจ
เป็นเส้นแบ่งเขต 
 2.2 การปกครองส่วนภูมิภาค 
  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ต าบล แต่ละต าบลแบ่งออกเป็น 
หมู่บ้าน รวม 40 หมู่บ้าน ได้แก่  
  1) นาเกลือ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  

- หมู่ 1 บ้านขุนสมุทรไทย 
- หมู่ 3 บ้านสาขลา 
- หมู่ 4 บ้านสาขลา 
- หมู่ 5 บ้านสาขลา 
- หมู 6 บ้านคลองทะเล 
- หมู่ 7 บ้านสาขลา 
- หมู่ 8 บ้านสาขลา 
- หมู่ 11 บ้านแหลมใหญ่ 
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  2) บ้านคลองสวน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
- หมู่ 1 บ้านหัวป่า 
- หมู่ 2 บ้านนาเกลือ 
- หมู่ 3 บ้านคลองสวน 
- หมู่ 4 บ้านคลองสวน   

  3) แหลมฟ้าผ่า แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
- หมู่ 1 บ้านไร่ 
- หมู่ 2 บ้านคลองสวน 
- หมู่ 3 บ้านคลองใหม่ 
- หมู่ 4 บ้านซอย 3 
- หมู่ 5 บ้านซอย 1 
- หมู่ 7 บ้านคลองตาเพ่ิม 
- หมู่ 8 บ้านแหลมสิงห์ 
- หมู่ 9 บ้านขุนสมุทร (จีน) 
- หมู่ 10 บ้านขุนสมุทร (จีน) 
- หมู่ 12 บ้านคลองยายหลี 
- หมู่ 13 บ้านคลองพระราม 

  4) ปากคลองบางปลากด แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
- หมู่ 1 บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
- หมู่ 2 บ้านวัดแค 
- หมู่ 3 บ้านเจดีย์ 
- หมู่ 4 บ้านคลองวัดโบสถ์ 

  5) ในคลองบางปลากด แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
- หมู่ 1 บ้านคู่สร้างคู่สม   
- หมู่ 2 บ้านคลองกระออม  
- หมู่ 2 บ้านคลองมอญ  
- หมู ่3 บ้านบางปลากด  
- หมู่ 4 บ้านสามแพรก  
- หมู ่5 บ้านวัดใหม่  
- หมู่ 6 บ้านวัดแหลม  
- หมู่ 6 บ้านสามเรือน  
- หมู่ 7 บ้านคลองห้าง  
- หมู่ 8 บ้านสันติสุข 
- หมู่ 9 บ้านคู่สร้าง  
- หมู่ 10 บ้านนาเกลือน้อย  
- หมู่ 11 บ้านยายสี 
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 2.3 การปกครองส่วนภูมิภาค ท้องที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ประกอบด้วยองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ 
  1) เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลปากคลองบางปลากดทั้ง
ต าบล 
  2) เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลแหลมฟ้าผ่าและ
ต าบลในคลองบางปลากด 
  3) องค์กรบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาเกลือทั้งต าบล 
  4) องค์กรบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านคลองสวนทั้ง
ต าบล 
  5) องค์กรบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแหลมฟ้าผ่า (นอกเขต
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า) 
  6) องค์กรบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด ครอบคลุมพ้ืนที่ในคลองบางปลากด 
(นอกเขตเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า)  
 2.4 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ส านักงานเกษตร
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์, 2558 ) วิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งหมด 6 เขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย 41 แห่ง ดังนี้ 

1) เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 
1.1)  วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์สัตว์น้ าชายฝั่งทะเล (3-11-05-03/1-0001) 
 ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2819-4977 
 จ านวนสมาชิก 15 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายภราดร  วรรณกสิน 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า 
 ประเภทกิจกรรม การผลิตประมง เลี้ยงหอยแครงในทะเล 
1.2)  วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ าคลองสวน (3-11-05-03/1-0002) 
 ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 2 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2815-3013 
 จ านวนสมาชิก 35 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายอรุณ  อ้วนจร 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า และการแปรรูปอาหาร 
 ประเภทกิจกรรม การผลิตประมง ปูทะเล กุ้งธรรมชาติ กุ้งกุลาด า  
   การแปรรูป ปูจ๋า ห่อหมกย่าง ขนมย่าง 
1.3)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกองทราย (3-11-05-03/1-0009) 
 ที่อยู่ 57/123 หมู่ที่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2453-7347 
 จ านวนสมาชิก 20 คน 
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 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางกัญญารัตน์  ศรีบุญงาม 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ผลิตภัณฑ์จากผ้า หมอนอิง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ  
   เครื่องหมายทหารเรือ 
1.4)  วิสาหกิจชุมชนประมงอินทรีย์ (3-11-05-03/1-0014) 
 ที่อยู่ 200 หมู่ที่ 13 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2543-7923 
 จ านวนสมาชิก 69 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายสุรกิจ ละเอียดดี 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปูทะเล กุ้งกุลาด า ปลากะพง 
1.5)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองตาเพ่ิมร่วมใจ (3-11-05-03/1-0003) 
 ที่อยู่ 142 หมู่ที่ 7 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2819-5217 
 จ านวนสมาชิก 12 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางผกา ทรัพย์ทิพย์ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า และการแปรรูป 
 ประเภทกิจกรรม เย็บผ้าวน ปลาเค็ม กุ้งแห้ง  
1.6)  วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์น้ าและแปรรูปบ้านคลองยายหลี (3-11-05-03/1-0006) 
 ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 12 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2819-5202 
 จ านวนสมาชิก 47 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางจรูญ ไกรเนตร 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า และการแปรรูปอาหาร 
 ประเภทกิจกรรม การผลิตประมง กุ้ง ปู ปลา 
   การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมเกสรล าเจียกลูกจาก  

ขนมบัวหิมะ ลูกจากลอยแก้ว กุ้งแห้ง น้ าพริกกุ้งกรอบ  
ปลาเค็ม ชาใบขลู่  
ประเภทหัตถกรรม หมวกใบจาก ตับจาก 

1.7)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านขุนสมุทรจีน  
 ที่อยู่ 52/1 หมู่ที่ 9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-4459-7776 
 จ านวนสมาชิก 16 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายประวิทย์ อินอ่วม 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม กะปิ  
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1.8)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรประมงแหลมสิงห์ 
 ที่อยู่ 48 หมู่ที่ 8 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-9886-4741 
 จ านวนสมาชิก 11 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายปัญญา ประชาพิทักษ์กุล 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การผลิตประมง กุ้งกุลา หอยแครง 
1.9)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีขนมอบบ้านคลองยายหลี 
 ที่อยู่ 81 หมู่ที่ 2 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2809-5099 
 จ านวนสมาชิก 23 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางลัดดา สาโหมด 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ขนมอบ เบเกอรี่ 
1.10) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านแหลมสิงห์ 
 ที่อยู่ 48 หมู่ที่ 8 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-9162-3320 
 จ านวนสมาชิก 10 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางหทัยรัตน์  ใจดี 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ผลิตกะปิ น้ าปลา ปลาเค็ม กุ้งแห้ง 
1.11) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเทศบาลแหลมฟ้าผ่า 
 ที่อยู่ 21 หมู่ที่ 4 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-1433-6068 
 จ านวนสมาชิก 12 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางณัชชา ประไพรักษ์ 
 กลุ่มกิจการ การแปรรูปอาหาร 
 ประเภทกิจกรรม น้ าพริกเห็ดนางฟ้า น้ าพริกกุ้งเผาสด – กุ้งแห้ง 
   เห็ดหยองสมุนไพร 
1.12) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านคลองพระราม 
 ที่อยู่ 63/2 หมู่ที่ 13 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2461-1485 
 จ านวนสมาชิก 9 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางดุษดี  มีบุญรอด 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า และการแปรรูป 
 ประเภทกิจกรรม เย็บผ้าวน ปลาเค็ม กุ้งแห้ง  
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2) เขตองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
2.1)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้างคู่สม 
 ที่อยู่  299/205 หมู่ที่ 12 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2816-2293 
 จ านวนสมาชิก 14 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางสมศรี  เหล่าจันทร์ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร กล้วย – เผือกแปรรูป 
   ข้าวตัง ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก-ไส้ถั่วไข่เค็ม กระหรี่ปั๊บ 
2.2)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพวงหรีดประดิษฐ์ 
 ที่อยู่  14 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-1513-0916 
 จ านวนสมาชิก 10 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางไพศาล  เหลี่ยมมุกดา 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม พวงหรีด  
2.3)  วิสาหกิจชุมชนบ้านตอไม้ประดิษฐ์ 
 ที่อยู่  14 หมู่ที ่3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2815-4347 
 จ านวนสมาชิก 10 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายหร่วย  หมีเงิน 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม หัตถกรรม / ของที่ระลึก บ้านตอไม้ประดิษฐ์ 
2.4)  วิสาหกิจชุมชนค้าขายหมู่ 11 
 ที่อยู่  145/1 หมู่ที่ 11 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-7105-7497 
 จ านวนสมาชิก 8 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางสาวของขวัญ ดอกไม้ไหว 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม อาหารกล่อง 
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2.5) วิสาหกิจชุมชนหมอบางพรพัฒนา 
 ที่อยู่  172/80 หมู่ที่ 4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-9205-2900 
 จ านวนสมาชิก 15 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางขนิษฐา  สาโหมด 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การเย็บผ้าส าเร็จ การเย็บผ้าวน น้ ายาล้างจาน  

น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่  
ของช าร่วยในงานพิธีต่าง ๆ  

2.6)  วิสาหกิจชุมชนเรือเดินทะเลจ าลอง 
 ที่อยู่  220/443 หมู่ที่ 4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2815-5632 
 จ านวนสมาชิก 9 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางศุภากร ม่วงเข้ม 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ของที่ระลึก เรือจ าลองทุกประเภท 

3) เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
3.1)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองสวน 
 ที่อยู่ 131 หมู่ที่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2848-4665 
 จ านวนสมาชิก 15 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางชวาลี  สอนเสถียร 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมไทย เบเกอรี่ 
3.2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคลองสวนพัฒนา 
 ที่อยู่ 18/4 หมู่ที่ 4 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2848-4706 
 จ านวนสมาชิก 8 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางพรพิมล  สังขจร 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ผลิตจากดินหอม  
3.3) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านคลองสวน 
 ที่อยู่ - หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-8214-5047 
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 จ านวนสมาชิก 7 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายเทิดศักดิ์ สอนเสถียร 
 กลุ่มกิจการ การให้บริการ  
 ประเภทกิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร น าเที่ยวสถานที่ตกปลาตามแหล่งน้ า 

ธรรมชาติ จุดสาธิตการเกษตรต่าง ๆ   
4) เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

4.1)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรนาเกลือพัฒนา 
 ที่อยู่ 256 หมู่ที่ 3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2848-4240 
 จ านวนสมาชิก 10 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางสุนทร  สุวรรณนาวิน 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร กุ้งเหยียด กุ้งแห้ง 
4.2)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีบ้านสาขลา 
 ที่อยู่ 141 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-1713-8511 
 จ านวนสมาชิก 7 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางบรรจง อ่วมสอาด 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร กุ้งเหยียด  
4.3)  วิสาหกิจชุมชนปูรามเกียรติ์ 
 ที่อยู่ 134 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2848-4003 
 จ านวนสมาชิก 7 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายสุวัฒชัย  ทับทิม 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ของช าร่วย / ของที่ระลึก พวงกุญแจ (บนกระดองปู) 
4.4)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนาเกลือ 
 ที่อยู่ 46 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2815-2028 
 จ านวนสมาชิก 21 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางอุไรวรรณ พงษ์โสภา 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า และการแปรรูป 
 ประเภทกิจกรรม ขนมเบเกอรี่ ขนมปังไส้ต่าง ๆ ขนมชิ๊ฟฟ่อน ตะกร้าสาน 

ขนมเปี๊ยะลูกจาก น้ าสมุนไพร พวงหรีด ดอกไม้จันทน์  
น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม เปลจากผ้าร่ม  
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ปลาแดดเดียว 
5) เขตเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

5.1)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านปากคลองแดน 
 ที่อยู่  41 หมู่ที่ 54 เทศบาล ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-1433-6068 
 จ านวนสมาชิก 9 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางนิภา  กิตติรักษา 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม พรมเช็ดเท้า ผ้าวน สมุนไพรบ าบัด น้ ายาล้างจาน  

น้ าหมักชีวภาพ 
5.2)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านรักษ์สุขภาพ 
 ที่อยู่  257/3 หมู่ที่ 1 เทศบาล ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2815-2221 
 จ านวนสมาชิก 19 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายอุดม  ใจซื่อ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลูกประคบ น้ ามันเหลือง พิมเสนน้ า 
5.3)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านป้อมปราการ 
 ที่อยู่  275/206 หมู่ที่ 1 เทศบาล ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2819-5534 
 จ านวนสมาชิก 8 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายวิบูลย์  จิตประสบเนตร 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลูกประคบสมุนไพรแห้ง น้ ามันหม่อง 
5.4)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมฟ้าผ่า 
 ที่อยู่  77 หมู่ที่ 5 เทศบาล ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2815-2058 
 จ านวนสมาชิก 18 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางสาวสุรางค์ อัญชัญภาติ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การผลิตพืช เห็นนางฟ้าภูฐาน กะปิ ปลาเค็ม เห็ดแปรรูป 
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5.5)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านไร่พัฒนาพร้อมใจ 
 ที่อยู่  170 หมู่ที่ 1 เทศบาล ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-6971-8984 
 จ านวนสมาชิก 30 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางประนอม ห่างถิ่น 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว พิมเสนน้ า พวงหรีด ผ้าเช็ดมือ  

น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายากปรับผ้านุ่ม  
ดอกไม้จันทร์ 

6) เขตเทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ 
6.1)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเจดีย์ 
 ที่อยู่  189/239 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2425-9109 
 จ านวนสมาชิก 15 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางละเมียด พิมพา 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม หอยดอง ขนมหวาน น้ าพริกเผาเห็ดหอม ไข่เค็ม  

ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ใยบัว น้ ายาล้างจาน 
6.2)  วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพชุมชนย่อยคู่สร้าง 
 ที่อยู่  287/167 หมู่ที่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-1697-1655 
 จ านวนสมาชิก 9 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางทองดี  เปี่ยมสวัสดิ์ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ของช าร่วย ของที่ระลึก พวงมาลัยลูกปัด น้ ายาล้างจาน  

น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
6.3)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
 ที่อยู่  - หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-9498-8983 
 จ านวนสมาชิก 10 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางสาวบุญนาค มีลาภ 
 กลุ่มกิจการ การบริการ  
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 ประเภทกิจกรรม นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ จ าหน่ายลูกประคบ  
น้ ามันนวดตัว 

6.4)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนคอนโดวิวพอเพียง 
 ที่อยู่  190 หมู่ที่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-9836-6006 
 จ านวนสมาชิก 12 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายประทวน ค าสอน 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ปลาร้าคั่วแห้งสมุนไพร น้ าพริกเผา 
6.5)  วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองป้อม 
 ที่อยู่  83/6 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-1638-0247, 08-6985-0758 
 จ านวนสมาชิก 8 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายอภิชัย  ธนากิจทวีทรัพย์ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ผลิตกระถางต้นไม้ลูกจาก พร้อมไม้ดอกไม้ประดับ 
6.6)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองป้อม 
 ที่อยู่  287/259 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 08-7022-9122 
 จ านวนสมาชิก 19 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นายวิมล  มงคลยุทธ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การแปรรูปอาหารทะเล ผ้าวน 
6.7)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกเห็ดชุมชนย่อยวัดแค 
 ที่อยู่  132/2 หมู่ที่ 4 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2815-4934 
 จ านวนสมาชิก 7 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางขวัญฤทัย ทองปราบ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ผลิตดอกเห็ดนางฟ้า 
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6.8)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมท ารายได้ 
 ที่อยู่  167 หมู่ที่ 4 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2425-9867 
 จ านวนสมาชิก 15 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางวัลภา พลายทองดี 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม นวดแผนไทย พวงหรีด รับท าดอกไม้สด รับจัดดอกไม้  

งานพิธีต่าง ๆ  
6.9)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนย่อยวัดแค 
 ที่อยู่  36 หมู่ที่ 2 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2425-8172 
 จ านวนสมาชิก 8 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางสุภาภรณ์ นันทวานี 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม เบเกอรี่ ไข่เค็มใบเตย ดอกไม้ประดิษฐ์ 
6.10) วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 ที่อยู่  287/259 หมู่ที่ 10 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2461-1485 
 จ านวนสมาชิก 10 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางอรัญญา สงวนศิลป์ 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร แคปหมู ถั่วกรอบแก้ว  

ครองแครงแห้ง 
6.11) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนย่อยวัดโบสถ์ 
 ที่อยู่  1/1 หมู่ที่ 4 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
 โทรศัพท์ 0-2815-4934 
 จ านวนสมาชิก 14 คน 
 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน นางสร้อย เมืองนุด 
 กลุ่มกิจการ การผลิตสินค้า  
 ประเภทกิจกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ใยบัว  
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3. ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศมีอยู่หลายวิธีส่วนใหญ่จะนิยมและยึดหลักของวงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, 2543) โดย
วิธีการอ่ืนจะตัดลงไปบ้าง เนื่องจากข้อจ ากัดของระยะเวลา ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีล าดับการท างานเป็น
ขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก การจัดท าระบบสารสนเทศ
ใหม่ควรจะมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ครอบคลุมระบบงานมากที่สุด และช่วยลด
ข้อผิดพลาดที่อาจจะมองข้ามไปได้ ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะประกอบด้วยงานย่อย ๆ อีก และบางครั้ง
อาจจะต้องมีการย้อนกลับไปแก้ไขปรับปรุงบางส่วนในขั้นตอนเดิมอีกเพ่ือให้งานนั้นสมบูรณ์ วงจรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วย 6 ดังแสดงในภาพที่ 2-1 ต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 2-1  ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ณัฐพร, 2543) 

3.1 ส ารวจหรือตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ (Problem Recognition / Preliminary 
Investigation) หนังสือบางเล่ม จะเรียกขั้นตอนนี้ว่าศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศ
(Feasibility Study) เป็นขั้นตอนแรกในวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบธุรกิจส่วนใหญ่มีปัญหา
และต้องการที่จะใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการท างานเป็นอย่างมาก ขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลา
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะจัดท าขึ้น  ในขั้นตอนนี้ผู้วิเคราะห์ระบบจะต้องจัดท า
โครงสร้างหรือข้อเสนอของระบบสารสนเทศนั้น  ๆ (Proposal) เพ่ือบอกขนาดและขอบเขตของ
โครงการนั้น ระบุทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ ประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับแล้วน าเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือขอรับความเห็นชอบ และค าแนะน า
ต่าง ๆ ให้กับโครงการต่อไป 

3.2 วิ เคราะห์ระบบงาน  (System Analysis) หรือตัดสินหาความต้องการของระบบ
สารสนเทศ (Requirement Determination) ขั้นตอนนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เข้าใจในระบบงานปัจจุบัน
และสามารถจัดสร้างระบบงานใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไปได้  ขั้นตอนนี้จะท าเมื่อโครงการ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว  เป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลามากที่สุด 
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เพราะต้องหาความต้องการของระบบงานทั้งหมด  ตั้งแต่ตรวจสอบหาวิธีปรับปรุงกระบวนการ
ประมวลผล (Process Improvement) ศึกษาโครงสร้างของกิจกรรมที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
เช่น ข้อมูลที่เข้าสู่กระบวนการมีอะไรบ้าง  รายงานที่ต้องการจะต้องผ่านกระบวนการหรือการ
ประมวลผลอย่างไรบ้าง ความถี่ของข้อมูลที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหาเป็นอย่างไร เป็นต้น การที่จะได้
ข้อมูลส่วนนี้ อาจจะต้องใช้ การสัมภาษณ์ การสอบถาม หรือจากแบบฟอร์มเดิมที่ใช้งานในหน่วยงาน
นั้น ส่วนวิธีการท างาน เช่น การสั่งสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจะต้องตรวจสอบเครดิตของลูกค้าว่า
อยู่ในวงเงินบริษัทก าหนดไว้หรือไม่ ก็จะต้องศึกษาขั้นตอนนี้เช่นกัน ซึ่งอาจจะได้ระบบสารสนเทศใหม่
ของหน่วยงานโดยคร่าวๆ ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเขียนเป็นรายงานหรืออธิบายให้กับ
กลุ่มพัฒนาระบบเข้าใจในระบบงานเดิมเสียก่อน อาจจะใช้ซอฟต์แวร์ เช่น เคส (Computer Aid 
System Engineering: CASE ) มาช่วยในการท ารายงานและช่วยออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป 

3.3 การออกแบบระบบงานใหม่ (System Design) หลังจากกลุ่มผู้วิจัยระบบศึกษาและ
เข้าใจระบบงานเดิมที่ยังไม่ใช้คอมพิวเตอร์มาช่ วยในการจัดการระบบสารสนเทศ  หรือระบบ
สารสนเทศที่ต้องการปรับปรุงใหม่ ในขั้นตอนนี้จะต้องก าหนดให้ได้ว่าระบบสารสนเทศใหม่นั้นจะต้อง
มีข้อมูลเข้าอะไรบ้าง รูปแบบของรายงานมีหน้าตาอย่างไร จะแสดงผลเป็นกระดาษหรือบนจอภาพ 
โปรแกรมควรจะต้องมีการท างานอย่างไรบ้าง คือ ต้องระบุทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์กระบวนการ
ประมวลผลรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ว่าจะเป็นแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลโครงสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ต้องการ การปรับเปลี่ยนหน่วยงานใหม่ตลอดจนกระบวนการควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัยให้กับข้อมูล รายละเอียดการท างานต่าง ๆ ต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารไว้ โดยเฉพาะ
ลักษณะโปรแกรมที่ต้องการ เพ่ือใช้ในขั้นตอนพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้ กลุ่มผู้วิจัยจะต้อง
ท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้เพ่ือดูว่าระบบใหม่ที่ออกแบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบรายงานการแสดงผลหน้าจอ ระบบควบคุมเป็นต้น มีเทคนิคที่จะช่วยผู้ออกแบบระบบงาน
ในการสร้างรูปแบบระบบงานเพ่ือให้ผู้ใช้ทดสอบเปรียบเทียบการออกแบบเบื้องต้นว่าตรงกับความ
ต้องการหรือไม่ เรียกว่า การท าต้นแบบ (Prototyping) ซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างรูปแบบการรับข้อมูล
บนจอภาพ แล้วให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าพอใจหรือไม่ 

การท าต้นแบบเป็นวิธีที่ช่วยบอกความต้องการของผู้ใช้ได้ชัดเจน  โดยสามารถระบุถึง
รายละเอียดของผลลัพธ์ที่ต้องการได้ เช่น รูปแบบหน้าจอภาพรับข้อมูลจะมีฟิลด์ใดบ้าง ต้องการ
ค าอธิบายอะไรบ้าง เป็นต้น และช่วยในการประเมินคุณลักษณะที่ผู้ใช้ต้องการได้โดยดูจากปฏิกิริยา
โต้ตอบของผู้ใช้กับระบบ เช่น การใช้แป้นพิมพ์ เม้าส์ หรือการใช้นิ้วมือเลือกเมนูบนจอภาพ (Touch 
Screen) ว่าแบบใดจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและสะดวกกับผู้ใช้มากกว่ากันการท าต้นแบบนี้จะลด
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบระบบได้อย่างมาก 

3.4 การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Development and Construction) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
โดยโปรแกรมเมอร์นั้น  ระบบงานจะต้องได้รับการออกแบบทางกายภาพ  (Physical Design 
Pacifications) แล้วเพ่ือจะน าไปสู่รายละเอียดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบได้ ซึ่งจะมีกิจกรรม
หลักอยู่ 3 กิจกรรม คือ พิจารณาถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามที่นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบได้ระบุลักษณะและรายละเอียดที่ต้องการ เช่น พ้ืนที่เครือข่าย ความเร็วในการส่งข้อมูล การ
จัดการเครือข่าย เป็นต้น เพ่ือใช้ในการค้นหาซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องการไปพร้อม
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กันด้วย การเขียนโปรแกรม หลังจากองค์กรได้ค้นหาซอฟต์แวร์และบริการที่ต้องการได้แล้วท า  การ
จัดซื้อมาใช้ โปรแกรมเมอร์ก็ท าหน้าที่เขียนโปรแกรมหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ให้มีลักษณะการท างาน
ตามที่นักออกแบบระบบได้ระบุให้ไว้ ทั้งในส่วนของการรับข้อมูล ประมวลผล เก็บและเรียกข้อมูล 
ตลอดจนการส่งข้อมูลไปให้ผู้ใช้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมนั้นอาจจะใช้โปแกรมเมอร์ขององค์กรเอง หรือ
ท าสัญญาว่าจ้างโปรแกรมเมอร์จากองค์กรภายนอกมาช่วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโปรแกรมใน
แต่ละส่วน และความเร่งด่วนของระบบงานนั้น ๆ การทดสอบ หลังจากได้เขียนโปรแกรมแล้วต้องมี
การทดสอบว่าท างานได้ตามระบุไว้ในขั้นตอนการออกแบบหรือไม่ ทดสอบว่าโปรแกรมท างานได้
ตามที่ผู้ใช้คาดหวังไว้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการประมวลผล  ในการ
ทดสอบโปรแกรมจะต้องจัด เตรียมข้อมูลทดสอบ (Test Data) เพ่ือใช้ในการทดสอบโปรแกรมและ
ระบบงาน เพ่ือหาข้อ ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข ในการทดสอบระบบที่สมบูรณ์นั้น จะต้อง
ทดสอบท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กระบวนการท างาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ มีการทดสอบความเข้ากัน
ได้ทั้งโปรแกรมที่อยู่ภายในระบบงานเดียวกัน และต่างระบบกัน เช่น การส่งผ่านข้อมูลระหว่างโมดูล 
(Module) ต่าง ๆ ภายในโปรแกรม ตัวอย่างของรายงานที่ได้จากโปรแกรม  เป็นต้น เพ่ือหา
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วท า การแก้ไข จนโปรแกรมท้ังหมดท างานได้อย่างสมบูรณ์ 

3.5 การน าระบบไปใช้ (Implementation) ในขั้นตอนนี้เป็นการติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะใช้ประมวลผลระบบงานต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานทางธุรกิจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแผนก การปรับทิศ
ทางการไหลของสารสนเทศ (Adjustment in the Flow of Information) เป็นต้น มีกิจกรรมที่ควร
ท าขั้นตอนนี้อยู่ 3 กิจกรรม ได้แก่ ก)*การฝึกอบรม (Training) พนักงานหรือผู้ใช้จะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในระบบการท า งานใหม่ ฝึกฝนทักษะเพ่ือให้กระบวนการท า งาน
ด าเนินไปอย่างราบรื่นและเชื่อถือได้ การฝึกอบรมนี้จะรวมทั้งการฝึกอบรมผู้ใช้และบุคลากรทางด้าน 
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญคือ โปรแกรมเมอร์หรือผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
โดยตรงต้องได้รับการฝึกอบรมด้วย เช่น เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใหม่โปรแกรมเมอร์ต้อง
ได้รับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของโปรแกรมใหม่นั้นตลอดจนวิธีเขียนโปรแกรมภาษาของโปรแกรม
ประยุกต์ที่ติดตั้งใหม่ ลักษณะการท า งานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิธีการรักษาและดูแลเครื่อง
ให้บริการ (Server) เป็นต้น ข)*การเตรียมสถานี (Site Preparation) บางครั้งระบบใหม่ก็จะมีอุปกรณ์
ใหม่หลายชนิดไปติดตั้ง ณ สถานีนั้นเพ่ิมขึ้น เช่น ระบบแอร์คอนดิชัน ระบบไฟฟ้า การรักษาความ
ปลอดภัย การติดตั้งสายเคเบิล จุดต่อสายเคเบิลที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ควรมีการ
ติดตั้งระบบเหล่านี้ไว้ให้พร้อม ณ สถานีนั้น ค)*แผนการเปลี่ยนระบบ (Conversion Plan) เป็น
แผนการที่บอกรายละเอียด ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องท า เพ่ือเปลี่ยนเข้าสู่ระบบใหม่ ซึ่งจะมีหลาย
กลยุทธ์แล้วแต่นักวิเคราะห์ระบบจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระบบงานใหม่และหน่วยงานนั้น  ๆ เช่น
ยกเลิกการปฏิบัติการแบบเดิมทันทีที่ติดตั้งระบบใหม่ หรือด าเนินงานทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ไป
พร้อม ๆ กันแบบคู่ขนานในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงใช้ระบบใหม่ทดแทน หรือใช้ระบบงานใหม่ใน
บางส่วนเพื่อทดลองแล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบ 

3.6 การประเมินและพัฒนาต่อไป (Evaluation and Continuing Evolution)นักวิเคราะห์
ระบบควรจะประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบใหม่ หรือส่วนที่ปรับปรุงไปแล้วหลังจากที่ได้ใช้
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ระบบนั้นไประยะหนึ่ง เพ่ือวิเคราะห์ว่าระบบสารสนเทศนั้นได้ประโยชน์ตามที่คาด หวังไว้หรือไม่ มี
ส่วนที่ต้องปรับปรุงอีกต่อไปหรือไม่ เมื่อระบบสารสนเทศที่ได้ใช้งานไปหลาย ๆ ปี องค์กร บุคลากร 
ภาระงานที่รับผิดชอบ หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทางธุรกิจอาจเปลี่ยนไป จึงต้องเริ่มเข้าสู่วงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศธุรกิจอีกครั้งหนึ่งจากการศึกษาถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศในเชิงธุรกิจและเชิง
การจัดการทั่ว ๆ 

4. การออกแบบระบบสารสนเทศ 

เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลมีหลายรูปแบบ
แตกต่างกัน  แต่ที่นิยมใช้มี  3 รูปแบบ  (William, 1994) คือ Data Flow Diagram (DFD) Entity 
Relationship Diagram (ERD) และ Data Dictionary (DD)  

4.1*แผนภาพกระแสข้อมูล*(Data Flow Diagram)(System Analysis and Design, 2018) 
เป็นกระบวนการที่นักวิเคราะห์ระบบท าการรวบรวมข้อมูลของระบบงานปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลอาจอยู่ใน
รูปแบบของเอกสาร แบบฟอร์ม แบบสอบถาม รายงาน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
มาสร้างเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logic Model) และเรียกชื่อใหม่ว่า แผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram) ที่แสดงให้เห็นรายละเอียดของระบบงานว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ และ
เป็นข้อมูลให้กับผู้พัฒนาระบบน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบได้  มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

 1) ประโยชน์ของแผนภาพกระแสข้อมูล มีดังนี้ 
 - ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนสิ่งที่ท าการวิเคราะห์ออกมาได้ ท าให้มีความอิสระในการ

ใช้งานและไม่ต้องใช้เทคนิคอ่ืนเข้ามาช่วย 
 - เป็นสื่อที่ท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของระบบใหญ่ และ ระบบย่อยได้ดี 
 - ช่วยให้สะดวกในการวิเคราะห์ระบบเนื่องจากสามารถแสดงข้อมูล และขั้นตอน

ต่าง ๆ เป็นรูปแผนภาพ 
 - เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบมีความเข้าใจตรงกัน 
 2) สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล มีดังนี้ 
  การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้ 4 สัญลักษณ์ ได้แก่ 

การประมวลผล (Process) การไหลของข้อมูล (Data Flow) ส่วนที่ใช้เก็บข้อมูล (Data Store) และ 
สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity) มีการพัฒนาขึ้นมาใช้งานหลายรูปแบบ แต่กลุ่มที่เป็นมาตรฐานมี 
2*กลุ่ม*คือ*Gane*and*Sarson (1979)*และ*DeMacro*and Yourdon*(SeMarco, 1979)*ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนแผนภาพที่ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบรูปแบบของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล Gane  
 and Sarson และ DeMacro and Yourdon 

DeMarco & Yourdon  Gane & Sarson ชื่อสัญลักษณ์ 
 

 
 

 

การประมวลผล (Process) 
ขั้นตอนการท างานภายในระบบ 

 
 
 

 แหล่งที่เก็บข้อมูล (Data Store) 
แหล่งที่เก็บข้อมูลสามารถ 

เป็นได้ท้ังไหล์ข้อมูล และฐานข้อมูล 
 
 
 
 

 สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity) 
ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อม 
ที่มีผลกระทบต่อระบบ 

 
 
 

 กระแสข้อมูล (Data Flow) 
เส้นทางการไหลของข้อมูล ที่แสดง
ทิศทางของขั้นตอนการท างานหนึ่ง

ไปยังขั้นตอนหนึ่ง 
 
ในงานวิจัยนี้สัญลักษณ์ที่น ามาใช้แสดงขั้นตอนกระบวนการท างาน การไหลของข้อมูล คือ แผนภาพ
ของ Gane & Sarson โดยในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ดังนี้ 
  2.1) สัญลักษณ์การประมวลผล (Process Symbol) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่ง ( Input) ไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง (Output) มี
กฎเกณฑ์ท่ีใช้ ดังนี้ 
   - สัญลักษณ์การประมวลผล (Process) ต้องใช้คู่กับสัญลักษณ์ กระแสข้อมูล 
(Data Flow) เสมอ โดยที่หากลูกศรชี้เข้าหมายถึงข้อมูลน าเข้า และหากลูกศรชี้ออกหมายถึงข้อมูล
ออกจากการประมวลผล ซึ่ง Process หนึ่ง ๆ สามารถมีข้อมูลน าเข้าได้มากกว่า 1 เส้น หรือข้อมูล
ออกได้มากกว่า 1 เส้น 
   - การตั้งชื่อของ Process อาจเป็นวลีที่อธิบายถึงการท างานทั้งหมดได้ ซึ่งควร
อธิบายถึงการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ควรอธิบายการท างานอย่างกว้าง ๆ เช่น การ
ประมวลผล “จัดการข้อมูล” ควรระบุว่าเป็น “จัดการข้อมูลผู้ใช้” เป็นต้น  
   - แต่ละ Process จะมีข้อมูลเข้าอย่างเดียว หรือออกอย่างเดียวไม่ได้ เช่น 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 ตัวอย่างการเขียน Process ของแผนภาพกระแสข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้อง 

สร้าง 
ใบรายการสินค้า 

รายการสั่งซื้อ 
สร้าง 

ใบรายการสินค้า 

รายการราคาสินค้า 

ก. มีข้อมูลเข้า Process อย่างเดียว ข. มีข้อมูลออกจาก Process อย่างเดียว 
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ภาพที่ 2-3 ตัวอย่างการเขียน Process ของแผนภาพกระแสข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

  2.2) สัญลักษณ์กระแสข้อมูล (Data Flow Symbol) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
เส้นทางการไหลของข้อมูลจากส่วนหนึ่ง ไปยังอีกส่วนหนึ่งของระบบ โดยการไหลของข้อมูลที่เป็นได้
ทั้งข้อความ ตัวเลข รายการเรคคอร์ดที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถน าไปประมวลผลได้จะไหลจากส่วน
ปลายไปยังส่วนหัวของลูกศร ตัวอย่างของกระแสข้อมูล ได้แก่ คะแนนของนักศึกษา รายการสั่งซื้อ
สินค้า เป็นต้น การน าสัญลักษณ์กระแสข้อมูลไปใช้สามารถท าได้ดังนี้ 
   - ใช้คู่กับสัญลักษณ์การประมวลผล (Process) สิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ 
(External Entities) หรือแหล่งที่เก็บข้อมูล (Data Store) ขึ้นอยู่กับระบบงานว่าต้องการน าข้อมูลไป
ไว้ที่ใด หรือข้อมูลนั้นจะน าออกจากส่วนใด 
 
 
 

ภาพที่ 2-4 ตัวอย่างสัญลักษณ์กระแสข้อมูล (Data Flow) กรณีต้องการน าข้อมูลไปไว้ที่ใด 
 
 

 
 

ภาพที่ 2-5 ตัวอย่างสัญลักษณ์กระแสข้อมูล (Data Flow) กรณีต้องการน าข้อมูลออกจากส่วนใด 
 
   - การตั้งชื่อกระแสข้อมูล มักตั้งชื่อด้วยค าเพียงค าเดียว ที่มีความหมายชัดเจน
และเข้าใจง่าย และควรก ากับชื่อบนเส้นกระแสข้อมูลด้วย ค านาม เช่น เกรด ใบส่งของ ต าแหน่งที่อยู่ 
เป็นต้น 
   - การตั้งชื่อกระแสข้อมูลตามข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ภายหลังจากผ่าน 
การประมวลผล หรือ Process แสดงการเปลี่ยนข้อมูลหรือการส่งผ่านข้อมูล ดังนั้น Data Flow ที่
ออกจาก Process มักมีการเขียนชื่อก ากับให้แตกต่างออกไปจาก Data Flow ที่เข้ามาใน Process  
  2.3) สัญลักษณ์แหล่งที่เก็บข้อมูล (Data Store Symbol) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
แหล่งที่เก็บข้อมูล เนื่องจากในการประมวลผลจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลไว้ส าหรับน าไปใช้ในภายหลัง 
ซึ่งแหล่งที่เก็บข้อมูล เป็นการน าข้อมูลเข้า เช่น การบันทึก การเพ่ิม หรือการแก้ไข เป็นต้น และน า
ข้อมูลออก เช่น การลบ หรือน าข้อมูลออกไปเพื่อไปใช้ในการประมวลผลในส่วนอื่น ๆ เป็นต้น ตัวอย่าง
ของแหล่งที่เก็บข้อมูล คือ แฟ้มพนักงาน แฟ้มสินค้า เป็นต้น การน าสัญลักษณ์แหล่งที่เก็บข้อมูลไปใช้
สามารถท าได้ดังนี้ 

สร้างใบรายการ
ราคาสินค้า 

รายการสั่งซื้อ ใบรายการราคาสินค้า 
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   - สัญลักษณ์แหล่งที่เก็บข้อมูล (Data Store) ต้องใช้คู่กับสัญลักษณ์กระแส
ข้อมูล (Data Flow) เสมอ โดยที่หัวลูศรชี้เข้าหมายถึงการน าข้อมูลเข้าไปเก็บในแหล่งที่เก็บข้อมูล 
และถ้าหัวลูกศรชี้ออกหมายถึง การอ่านข้อมูลจากแหล่งที่เก็บข้อมูลไปใช้ในการประมวลผล  
   - Data Store ต้องเชื่อมกับ Process โดยการเชื่อมผ่าน Data Flow เสมอ 
   - การตั้งชื่อ Data Store ควรเป็นค านามใช้แทนสิ่งที่เก็บข้อมูล เช่น คน 
สิ่งของ สถานที่ เป็นต้น ในการเขียนชื่อจึงควรเขียนชื่อก ากับไว้ด้วยค านาม เช่น แฟ้มข้อมูลสินค้า 
แฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน แฟ้มข้อมูลต าแหน่งสถานที่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-6 ตัวอย่างสัญลักษณ์แหล่งที่เก็บข้อมูล (Data Store) 
(ที่มา : http://myweb.cmu.ac.th/wijit.a/954243/week3/DFD.pdf) 

   - สามารถแสดงจ านวนแหล่งที่เก็บข้อมูลในแผนภาพกระแสข้อมูลได้โดยใช้
ตัวอักษรย่อ D1, D2,…. เป็นต้น โดยเขียนไว้ในช่องทางซ้ายมือของสัญลักษณ์ เพ่ือแสดงว่าแหล่งที่เก็บ
ข้อมูลเป็นอันที่เท่าใด และสามารถเขียนซ้ าไว้ในระดับต่าง ๆ ของแผนภาพกระแสข้อมูลได้ 
   - Data Store สามารถใช้แทนแหล่งที่เก็บข้อมูลทั้งที่ท าด้วยมือหรือเก็บใน
รูปแบบของแฟ้มข้อมูล หรือฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็ได้ 
  2.4) สัญลักษณ์สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity Symbol) เป็นส่วนที่ใช้แทนคน 
แผนก หน่วยงานขององค์กร หรือระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นส่วนที่จะให้ข้อมูลหรือรับข้อมูล เป็น
การแสดงให้เห็นว่าระบบสารสนเทศที่ก าลังศึกษาอยู่นี้จะต้องติดต่อกับภายนอกด้วยวิธีการใด (น า
ข้อมูลเข้า หรือได้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศไป) ตัวอย่างของสิ่งที่อยู่ภายนอก ได้แก่ พนักงาน ร้านค้า 
สินค้าคงคลัง สมาชิก เป็นต้น ในการใช้สัญลักษณ์สิ่งที่อยู่ภายนอกสามารถท าได้ดังนี้ 
   - ต้องใช้สัญลักษณ์สิ่งที่อยู่ภายนอกคู่กับสัญลักษณ์กระแสข้อมูลเสมอ โดยที่
ถ้าหัวลูกศรชี้เข้าคือ สิ่งที่อยู่ภายนอกน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ และถ้าหัวลูกศรชี้ออกคือ ระบบส่งข้อมูลไป
ให้สิ่งที่อยู่ภายนอก  
 
  
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2-7 ตัวอย่างสัญลักษณ์สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entities) 
(ที่มา : http://myweb.cmu.ac.th/wijit.a/954243/week3/DFD.pdf) 

ค านวณเกรด 

คะแนนเก็บ 

คะแนนสอบ 
เกรด 

D1 แฟ้มผลการเรียน 

พิมพ์ใบแจ้งเกรด 
ใบแจ้งเกรด 

บันทึก 
การสั่งซื้อ 

พิมพ์ใบ 
แจ้งหนี้ 

ลูกค้า คลังสินค้า รายการสั่งซื้อ รายการสินค้า 

  รายการสินค้าทีส่มบรูณ์ ใบแจ้งหนี ้



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

32 
 

 3) การพัฒนาแผนภาพกระแสข้อมูล ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลควรเขียนให้
เป็นระบบ สามารถสรุปขั้นตอนการเขียนได้ดังนี้ 
  3.1) ก าหนดรายการกิจกรรมที่ต้องด าเนินของธุรกิจ และแยกว่าอะไรคือ External 
Entity หรือ Data Flow หรือ Process หรือ Data Stores 
  3.2) สร้างแผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagram) ที่จะแสดง External Entity 
ข้อมูลที่ไหลเข้า และไหลออกจากระบบหลัก โดยไม่สนใจแหล่งเก็บข้อมูล เป็นแผนภาพที่แสดง
ขอบเขตของสารสนเทศนั้น ในมุมมองระดับสูงว่ามี บุคคล หรือ องค์กร หรือ หน่วยงานใดบ้างที่
เกี่ยวข้องกับระบบ การเข้าใช้งานระบบท าในรูปแบบการรับข้อมูลจากระบบ หรือการส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบ ส่งในรูปแบบใด ข้อมูลชนิดใด เป็นต้น โดยแผนภาพในระดับสูงสุดนี้จะยังไม่มีสัญลักษณ์ที่เก็บ
ข้อมูล (Data Store) 
    

 
ภาพที่ 2-8 ตัวอย่างรูปแบบการเขียน Context Diagram  

    
   การสร้าง Context Diagram ที่ดี มีดังนี ้
   - ควรเขียนให้ครอบคลุมระบบ และอยู่ภายในหนึ่งหน้ากระดาษ 
   - ชื่อของ Process ควรเป็นชื่อของระบบสารสนเทศนั้นที่จะพัฒนา 
   - การเขียนชื่อก ากับสัญลักษณ์จะต้องเขียนโดยไม่ให้ชื่อซ้ ากัน ถ้าสัญลักษณ์
นั้นแทนสิ่งที่แตกต่างกัน 
   - หลีกเลี่ยงการเขียนเส้นคร่อมกัน 
   - การเขียนชื่อย่อจะต้องเขียนโดยบันทึกความหมายของตัวย่อนั้นใน
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
  3.3) สร้างแผนภาพระดับล่าง (Data Flow Diagram 0 หรือ Parent Diagram) 
จะมีรายละเอียดมากกว่าแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด โดยจะแสดงรายละเอียดของ Process 
ต่าง ๆ แต่เขยีนให้อยู่ในรูปแบบทั่วไป พร้อมทั้ง Data Store ก็แสดงให้เห็นในระดับนี้  
 

 
ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างรูปแบบการเขียน Data Flow Diagram 0 ของระบบการค านวณผลการเรียน 

 
   การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง (Data Flow Diagram 0) มีดังนี้ 
   - ควรเขียนให้ดูง่าย และแสดงแผนภาพให้อยู่ภายในหน้าเดียวกันทั้งหมด 
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   - ลูกศรที่ใช้บอกการไหล (Flow) ไม่ควรทับหรือข้ามกัน 
   - แต่ละ Process จะต้องมีหมายเลขก ากับเป็นจ านวนเต็ม แต่ล าดับหมายเลข 
Process ไม่ได้หมายถึงการท างานตามล าดับของ Process และ Process ไม่สามารถท างานซ้ ากันได ้
   - External Entity ทั้ งหมดของระบบที่ เ ขี ยนไว้ ในแผนภาพ Context 
Diagram จะต้องแสดงอยู่ ใน Diagram 0 สามารถเขียน External Entity ซ้ ากันได้ แต่ต้องท า
เครื่องหมาย \ ไว้ตรงมุมซ้ายล่างของสัญลักษณ์ External Entity 
 
 

 
ภาพที่ 2-10 ตัวอย่างการเขียนซ้ าของสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ 

 
   - จ านวน Process ไม่ควรมีมากเกินไป หรือน้อยเกินไป เพราะหากมีมาก
เกินไปจะท าให้แผนภาพดูยากและซับซ้อนเพ่ิมขึ้น 
  3.4) สร้างแผนภาพระดับต่ า (Data Flow Diagram Level-1) แสดงรายละเอียด
การท างานของ Process ย่อยตั้งแต่ระดับนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นสุด ส่วนชื่อของระดับจะเป็น 
Level-2 Diagram, Level-3 Diagram ไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งหมด เป็นแผนภาพที่มีความละเอียด
เพ่ิมเติมจากแผนภาพระดับล่าง เพราะจะแตกการประมวลผลออกเป็นการประมวลผลย่อย ๆ  
 

 
ภาพที่ 2-11 ตัวอย่างรูปแบบการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระดับต่ า  
(Data Flow Diagram Level-1) ของระบบการค านวณผลการเรียน 

  
   การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลระดับต่ า (Data Flow Diagram Level-1) 
และระดับต่ าอีกหากมี มีดังนี้ 
   - แต่ละ Process บน Diagram 0 สามารถสร้าง Diagram ย่อย ๆ ได้  
   - การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลระดับต่ า ข้อมูลที่เข้ามาและออกจาก
แผนภาพต้องเป็นข้อมูลเดียวกับแผนภาพระดับล่าง 
   - การแยก Process ออกเป็นแผนภาพระดับต่ า จะต้องมีการก ากับหมายเลข
ให้เป็น แผนภาพระดับล่างนั้น เช่น Process  แยกเป็น Data Flow Diagram Level-1 ของ Process 
ที ่1 (แยกได้เป็น 1.1 1.2 และ 1.3 เป็นต้น) 
   - ไม่มีการแสดง External Entity ใน Diagram ที่ต่ ากว่าระดับล่าง 

อาจารย์ อาจารย์ 
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   - อาจมี Data Store ปรากฏได ้
   - Process ที่ปรากฏในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่างจะน ามาแตกออกใน
ระดับต่ าก็ได้ หรือไม่แตกออกก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการท างานหรือความซับซ้อนของ Process นั้น ๆ  

4.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) เป็นการ
ออกแบบฐานข้อมูลในรูปของกราฟิก ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนของฐานข้อมูล 
(Database Design) โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้ Conceptual Design เป็นการก าหนดความ
ต้องการของผู้ใช้เพ่ือในการออกแบบ Conceptual Schema ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ใช้ในการอธิบาย
โครงสร้างของฐานข้อมูล การท า Conceptual Design จะเป็นกระบวนการออกแบบที่อาศัยการ
ท าซ้ า โดยเริ่มจากแบบร่าง แล้วจึงค่อย ๆ แปลงแบบร่างนั้นให้มีความละเอียดและมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น วิธีการนี้เรียกว่า Schema Transformation ซึ่งอาศัยหลักการพ้ืนฐาน (Primitive Rule) 
และกลยุทธ์ (Strategy) 

4.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นการออกแบบในขั้นตอนของการวิเคราะห์
ระบบจะบอกถึงชนิดของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อชนิด รูปแบบ การใช้และการจัดการฐานข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูล จะถูกใช้ในการก าหนดต าแหน่งของข้อมูลภายในพจนานุกรมข้อมูล  จะแสดง
รายละเอียดของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่ใช้โดยทั่วไปจะมี 4 แบบ คือ ข้อมูลย่อย กลุ่มข้อมูล 
แฟ้มข้อมูล และกระบวนการประมวลผล คุณสมบัติของพจนานุกรม ข้อมูลมีดังนี้ คือ ง่ายต่อการดูแล
รักษา ชื่อและความหมายมีความสมบูรณ์ในตัวเอง สะดวกรวดเร็วในการเก็บและเรียกใช้ข้อมูล เป็น
การออกแบบฐานข้อมูลในรูปของกราฟิก ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนของฐานข้อมูล โดย
มีแนวทางในการออกแบบดังนี้ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Design) เป็น
การก าหนดความต้องการของผู้ใช้เพ่ือในการออกแบบโครงร่างฐานข้อมูลระดับแนวความคิด  
(Conceptual Schema) ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล  การท า
ฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Design) จะเป็นกระบวนการออกแบบที่อาศัยการท าซ้ า 
โดยเริ่มจากแบบร่าง แล้วจึงค่อย ๆ แปลงแบบร่างนั้นให้มีความละเอียดและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
วิธีการนี้เรียกว่า Schema Transformation ซึ่งอาศัยหลักการพ้ืนฐาน (Primitive Rule) และกลยุทธ์ 
(Strategy) Logical Design เป็นขั้นตอนที่น าเอา Conceptual Schema มาอธิบายเพิ่มเติม โดยระบุ
รูปแบบฐานข้อมูลที่จะจัดท าขึ้นว่าเป็น Logical Model ประเภทใด เช่น Hierarchy, Network หรือ 
Relation ซึ่งผลที่ได้จากข้ันตอนนี้ คือ Logical Schema 

5. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) 

 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (PONGKORN.NET, 2558) คือ ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารและ
จัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมู ลของ
ผู้ใช้ อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่
จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่
เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ 
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ระบบการบริหารฐานข้อมูล คือ ขั้นตอนที่ใช้ในการท าให้ข้อมูลถูกต้องตามระยะเวลา รวมถึง
ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงผู้ใช้และผู้ให้บริการ มีส่วนรับผิดชอบ ในการบริหารข้อมูลร่วมกัน 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล  มีลักษณะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้ 
5.1 Data Dictionary ใช้ก าหนดขอบเขตของข้อมูล (data field) ที่ใช้ในฐานข้อมูล และ

อธิบายความสัมพันธ์กับข้อมูลอ่ืน ๆ ได้แก ่ 
o field name (ชื่อเขตข้อมูล)  
o size (ขนาด)  
o type of data (ชนิดของข้อมูล)  

▪ Text (ข้อความ)  
▪ Numeric (ตัวเลข)  
▪ Date (วันที่)  

5.2 Utilities คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล เช่น  
o สร้างแฟ้มข้อมูล  
o สร้าง Data Dictionary  
o ลอกข้อมูล  
o เปลี่ยนแปลงข้อมูล  
o ลบข้อมูล  

5.3 Security คือการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล ระบบทั่วๆไปจะให้ผู้ใช้สามารถ
ก าหนดระดับความส าคัญของการเรียกใช้ข้อมูลได้โดย  

o ดูข้อมูลได้ทั้งหมด  
o ดูข้อมูลได้บางอย่าง  
o ดูข้อมูลไม่ได้เลย  
o ใครมีหน้าที่แก้ไขข้อมูลได้บ้าง  

5.4 Query Language ผู้ใช้สามารถใช้ภาษาง่ายๆในการดูข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลทาง
จอภาพหรือทางเครื่องพิมพ์  

ประเภทของข้อมูล  มีดังนี้  
1) Character, Text  
2) ตัวเลข  

- Integer  
- Real, Float (เลขทศนิยม)  

3) ข้อมูลพิเศษ  
- Date วันที่  
- Time เวลา  
- Picture รูปภาพ  
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หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
1. แปลงค าสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่ฐานข้อมูลเข้าใจ  
2. น าค าสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้รับการแปลแล้ว ไปสั่งให้ฐานข้อมูลท างาน เช่น การเรียกใช้ 

(Retrieve) จัดเก็บ (Update) ลบ (Delete) เพ่ิมข้อมูล (Add) เป็นต้น  
3. ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะคอยตรวจสอบว่า

ค าสั่งใดท่ีสามารถท างานได้ และค าสั่งใดที่ไม่สามารถท างานได้  
4. รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ  
5. เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล 

(Data Dictionary) ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า เมทาดาต้า (Meta Data) ซึ่งหมายถึง 
"ข้อมูลของข้อมูล"  

6. ดูแลการใช้งานให้กับผู้ใช้ ในการติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูลได้ โดยจะท าหน้าที่
ติดต่อกับระบบแฟ้มข้อมูลซึ่งเสมือนเป็นผู้จัดการแฟ้มข้อมูล ( file manager) น าข้อมูลจาก
หน่วยความจ าส ารองเข้าสู่หน่วยความจ าหลักเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน และท าหน้าที่ประสานกับ
ตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บ เรียกใช้ และแก้ไขข้อมูล  

7. ควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกัน (Concurrency Control) ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน โปรแกรมการท างานมักจะเป็นแบบผู้ใช้หลายคน (Multi User) จึงท าให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลได้พร้อมกัน ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัติควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันนี้ จะท า
การควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันได้ โดยมีระบบการควบคุมที่ถูกต้อง
เหมาะสม เช่น ถ้าการแก้ไขข้อมูลนั้นยังไม่เรียบร้อย ผู้ใช้อ่ืน ๆ ที่ต้องการเรียกใช้ข้อมูลนี้จะไม่สามารถ
เรียกข้อมูลนั้น ๆ ขึ้นมาท างานใด ๆ ได้ ต้องรอจนกว่าการแก้ไขข้อมูลของผู้ที่เรียกใช้ข้อมูลนั้นก่อนจะ
เสร็จเรียบร้อย จึงจะสามารถเรียกข้อมูลนั้นไปใช้งานต่อได้ ทั้ งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการ
เรียกใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  

8. ควบคุมระบบความปลอดภัยของข้อมูลโดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเรียกใช้
หรือแก้ไขข้อมูลในส่วนป้องกันเอาไว้ พร้อมทั้งสร้างฟังก์ชันในการจัดท าข้อมูลส ารอง  

9. ควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพที่มีผู้ใช้พร้อม ๆ กันหลายคน โดยจัดการเมื่อมีข้อผิดพลาด
ของข้อมูลเกิดข้ึน 

6. ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

 ในการพัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในครั้งนี้ 
มีซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับระบบ ดังนี้ 
 6.1 โปรแกรมฐานข้อมูล Adminer (RUK-COM Hosting, 2560) คือ โปรแกรม Open 
Source ส าหรับการบริหารจัดการ DBMS เช่นเดียวกับ phpMyAdmin ซึ่งเป็นที่คุ้นเคย แต่ความ
พิเศษของมันคือ สามารถจัดการได้ทั้ง MySQL, SQLite, PostgreSQL, MS SQL, Oracle และได้มี
การเปรียบเทียบทั้งเรื่องของประสิทธิภาพ และ feature ต่าง ๆ ก็ยังเหนือกว่า phpMyAdmin อยู่
หลายจุด 
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 6.2 ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ Nginx เป็น web server (mindphp.com, 2560) ประเภทหนึ่ง
เหมือนตัว Apache หรือว่าตัว IIS แต่มีประสิทธิภาพดีกว่า เพราะใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยกว่า 
เช่น Ram และ CPU ท าให้ Server ของเราสามารถท างานได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่เพราะมีการ config ที่
ยุ่งยากรวมไปถึงงานบางอย่างที่ไม่รองรับเหมือนกันกับตัว Apache ซึ่งมีจ านวนผู้ใช้มาก ท าให้ตัว 
Nginx ถูกใช้งานเพียงบางอย่าง เช่น การท าเว็บไซต์เกี่ยวกับการดาวน์โหลด การท าเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การ Streaming การท าเว็บไซต์อัพโหลด ซึ่งมีพ้ืนที่สามารถรองรับจ านวนของผู้ใช้ได้มากกว่านั่นเอง 
นอกจากนี้แล้วตัว Nginx ยังมีโมดูลเสริมที่เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป และเป็นซอฟต์แวร์แบบ Open 
Source ที่สามารถใคร ๆ ก็สามารถใช้งานได้ฟรี โดยมีทั้งเวอร์ชั่นที่รองรับเป็นทั้งระบบ Linux และ
ระบบ Windows  
 6.3 ระบบฐานข้อมูล MariaDB (Tairommai HangPayai, 2560) คือ MySQL ที่ถูกน ามา 
fork ออกมาจากต้นสาย MySQL โดย Michael Widenius ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง MySQL เดิม ได้ fork ตัว
โครงการออกมาใหม่หลายปีแล้ว และท างานภายในชื่อบริษัท Monty Program AB โครงสร้างต่าง ๆ 
ของ MariaDB เรียกได้ว่าเหมือนกับ MySQL เช่น พวกโครงสร้างไฟล์ โครงสร้างของ Database และ 
Table สามารถใช้งานของ MySQL ได้แทบจะเกือบ 100% เพราะฉะนั้นการใช้งาน MariaDB แทนที่ 
MySQL แทบจะไม่ต้องท าอะไรเพ่ิมเติมเลย แม้แต่ Code ของ PHP ก็สามารถที่จะใช้งาน function 
ของ mysql ได้เช่นเดิม หลายบริษัทหรือเว็บใหญ่ ๆ ได้เปลี่ยนจาก MySQL เป็น MariaDB แล้ว เช่น 
Wikipedia และ Software อ่ืน ๆ ที่จะออก Version ใหม่ ๆ ก็จะท าการใส่ MariaDB เป็น Database 
ที่เป็น Default แทน MySQL เช่น บริษัท Red Hat ผู้พัฒนาดิสโทรลินุกซ์รายใหญ่ประกาศว่า Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL) เวอร์ชั่นถัดไปจะเปลี่ยนไปใช้ MariaDB เป็นฐานข้อมูลดีฟอลต์แทน 
MySQL ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  รวมไปถึง Google ก็เปลี่ยนมาใช้ MariaDB เป็นฐานข้อมูลแล้วเช่นกัน 
 6.4 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา 

1) PHP (mindphp.com. ออนไลน์. 2560) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting 
language ภาษาจ าพวกนี้ค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัว
แปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่าง
จากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสาร
แบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษา
ที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะท า
การประมวลผลตามค าสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือ
เว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง  ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง 
Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 

2) HTML5 (Softmelt, 2560) คือ ภาษามาร์กอัป ที่ใช้ส าหรับเขียน website ซึ่ง 
HTML5 นี้เป็นภาษาท่ีถูกพัฒนาต่อมาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web 
Hypertext Application Technology Working Group) โดยได้มีการปรับเพ่ิม Feature หลายๆ
อย่างเข้ามาเพ่ือให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 
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3) JavaScript (MDN web docs, 2560) คือ ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ท างานได้ข้าม
ระบบ มีขนาดเล็ก ใช้ทรัพยากรในระบบน้อย ไม่เหมาะที่จะท างานด้วยตัวเอง แต่ถูกออกแบบมาให้
ง่ายต่อการท างานในแอปพลิเคชั่นและผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น ในเว็บบราวเซอร์, ในสภาพแวดล้อมของ
โฮสท์, ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับอ็อบเจกต์ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการท างานผ่าน
โปรแกรมได้ เป็นภาษาที่ค่อนข้างไร้รูปแบบเมื่อเทียบกับจาวา ไม่จ าเป็นต้องประกาศตัวแปร, คลาส, 
และเมธอด ไม่ต้องห่วงว่าเมธอดจะเป็นแบบ pubilc, private, หรือ protected ไม่ต้องเขียน 
interface ไม่ต้องระบุชนิดข้อมูลของ ตัวแปร, พารามิเตอร์, และค่าที่คืนจากฟังก์ชัน จาวาสคริปต์ท า
ให้ง่ายขึ้นโดยใช้แนวทางจากภาษาที่มีขนาดเล็กกว่าและแปรเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้  เช่น HyperTalk 
และ dBASE ซึ่งภาษาสคริปต์เหล่านี้ให้เครื่องมือส าหรับเขียนโปรแกรมกับกลุ่มผู้ใช้งานในวงกว้าง  
เพราะความง่ายของภาษา, ฟังก์ชันพิเศษท่ีพร้อมใช้งาน, และการสร้างอ็อบเจกต์แบบง่าย ๆ 

4) Bootstrap (Programmer Thailand, 2560) คือ Frontend Framework ที่รวม 
HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันส าหรับพัฒนา Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ เรียกว่า 
Responsive Web หรือ Mobile First  

5) Jquery (Thaicreate.com, 2560 ) คือ JavaScript Library ที่มีการรวบรวม 
function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการ
ใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน Cross Browser คือไม่ว่าจะใช้งานบน Web Browser ใด 
ใน Library ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ function ที่สามารถ เหมาะสมต่อการท างานและแสดงผล
ใน Web Browser ที่ก าลังรันอยู่ ซึ่งช่วยลดปัญหาการท างานที่ผิดพลาดในฝั่งของ  Client ได้ จาก
ปัญหาก่อนนี้ นักโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายในสมัยก่อน ๆ มักจะทดสอบโปรแกรมและพัฒนาบน IE 
(Internet Explorer ซึ่งเป็น Web Browser ที่คนใช้มากที่สุดเกือบ 95% เมื่อสมัย 5-6 ปี) แต่ตอนนี้
ได้มีหลาย Web Browser ได้เกิดข้ึนมากมาย เช่น Chrome , Firefox หรือ Safari และบางค าสั่งของ 
JavaScript จะไม่ท างานหรือไม่ support ใน Web Browser บางตัว ด้วยเหตุผลนี่เองการใช้ jQuery 
มาเป็นทางเลือกก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้เป็นได้อย่างดี ทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน เพราะเป็น 
syntax ที่เข้าใจง่าย และเขียนได้ในรูปแบบที่สั้น ๆ รองรับการท างานทั้งใน HTML รูปแบบเดิม หรือ 
CSS , element , DOM element , effect การจัดการ Event ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพัฒนา 
Ajax ด้วย jQuery ก็สามารถ ท าได้อย่างง่ายดาย โดย Syntax เหล่านี้ยังคงท างานอยู่ภายใต้ค าสั่งของ
ภาษา JavaScript แต่การเรียกใช้งาน Framework หรือ function ต่าง ๆ จะถูกก าหนดรูปแบบโดย 
Patterns ที่ได้ถูกออกแบบไว้ใน Library ของ jQuery 

6) Ajax (Thai Coding, 2560) คือ Asynchronous JavaScript and XML ซึ่ง ajax 
นั้นจะท าให้ web application มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะ ajax นั้นจะส่ง request ไปยัง server 
เพ่ือให้ server ตอบกลับข้อมูลที่ต้องการซึ่งจะท าให้สามารถแก้ปัญหาการโหลดข้อมูลช้าเพราะ 
Server Side Script ที่ต้องการข้อมูลจาก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น php , asp เป็นต้น 
แต ่ajax จะท าให้สามารถโหลดหน้าเพจเฉพาะส่วนที่ต้องการข้อมูลใหม่เท่านั้นท าให้ web หรือ web 
application มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ ajax ยังสามารถที่จะดึงข้อมูลที่เป็น xml ได้อีกด้วยซึ่งใน
การเขียน ajax นั้นจะเขียนโดยใช้ javascript ในการควบคุมการท างาน 
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7. เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 

 การทดสอบแบบแบล๊คบ็อกซ์ (Black Box Testing) (อภิรักษ์, 2544) ใช้รายละเอียดใน
ข้อก าหนดซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว ส าหรับก าหนดกรณีทดสอบ (Test Case) บางครั้งเรียกว่า 
ฟังก์ชันเทสติ้ง (Function Testing) เนื่องจากน าฟังก์ชันคณิตศาสต์มาใช้กับระบบข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออกของระบบได้การสร้างกรณีทดสอบจากข้อก าหนดซอฟต์แวร์ ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข
การปฏิบัติการ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และผลลัพธ์ที่คาดหมายที่ชัดเจน 

อิควิปวาเลน พาร์ติชั่นนิ่ง(Equivalence Partitioning) เป็นยุทธวิธีการหนึ่งของแบล๊คบ็อกซ์
เทสติ้งซึ่งสร้างกรณีทดสอบด้วยการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยตามคุณลักษณะเหมือนกันและเลือก
สมาชิกในกลุ่มเป็นกรณีทดสอบ สมมุติฐานของเทคนิคนี้คือ ข้อมูลทั่ว ๆ ไป สามารถจ าแนกออกเป็น
หลายกลุ่มตามเงื่อนไขของข้อมูล ซึ่งแต่ละกลุ่มมีคุณสมบัติของตัวเอง เช่น เลขจ านวนเต็มบวก เลข
จ านวนเต็มลบ สายอักขระท่ีปราศตัวอักษร เป็นต้น อิควิปวาเลน พาร์ติชั่นนิ่ง จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่กลุ่ม อินพุท อิควิปวาเลน พาร์ติชั่นนิ่ง (Input Equivalence Partitioning) และเอาท์พุท อิค
วิปวาเลน พาร์ติชั่น (Output Equivalence Partitioning) อินพุท อิควิปวาเลน พาร์ติชั่นนิ่ง คือ 
ข้อมูลเข้าที่ถูกจ าแนกเป็นกลุ่มโดยเงื่อนไข กระบวนการที่สอดคล้องกับสมาชิกของข้อมูล เอาท์พุท อิค
วิปวาเลน พาร์ติชั่น คือ ผลลัพธ์ของโปรแกรมที่จ าแนกเป็นกลุ่มตามเงื่อนไขที่ถูกประมวลผล กลุ่มของ
ข้อมูลที่ถูกจัดแบ่งบางครั้งอาจมีสมาชิกแยกจากกันอย่างชัดเจนและ/หรือซ้อนทับกันบางส่วน การ
ระบุกลุ่มต่าง ๆ ของข้อมูลทดสอบสามารถใช้ก าหนดโปรแกรมหรือเอกสารของผู้ใช้  รวมทั้ง
ประสบการณ์ของผู้ทดสอบเนื่องจากการทดสอบแบบแบล๊คบ็อกซ์  เป็นการทดสอบในข้อก าหนด
ซอฟต์แวร์ โดยการก าหนดกรณีทดสอบเพ่ือตรวจสอบความบกพร่องของซอฟต์แวร์ ซึ่งการสร้างกรณี
ทดสอบเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์มีความถูกต้องสูง จึงท าให้ผู้วิจัยน าการทดสอบแบบ 
แบล็คบ็อกซ์มาใช้ในการทดสอบระบบ 

8. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย 
ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ 
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอัน
เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข 
ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน  มีความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของงานที่ท า และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผล
ต่อถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก
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และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจ
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือ
น้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับ
การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความ
ต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ เมื่อได้รับการตอบสนอง 
  กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่  
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของ
บุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความ
พึงพอใจในงานนั้น 

นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่า
ทางลบ 

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มี
อารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่าง
การเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความ
มุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติที่ดี
ของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น 
ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กาญจนา ค าสมบัติ (2546) ศึกษาเรื่องระบบฐานข้อมูลลายผ้าไหมพ้ืนบ้านจังหวัด
มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ผลที่ได้ก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลผ้าไหมที่ให้รายละเอียด
ประเภทลาย ประเภทการทอ วัสดุที่ใช้ วิธีการผลิต ประโยชน์ที่ใช้ แหล่งก าเนิด อย่างเป็นระบบ 
สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลในโปรแกรมได้ จะช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล เผยแพร่
ข้อมูลพร้อมกับมีข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่คงทนถาวร 
 พนิดา สมประจบ (2551) ศึกษาเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัด
ปทุมธานีเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคมบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) และ
พีเอชพีในการจัดการและพัฒนาฐานข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ จ านวน 14 คน และนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 190 คน จาก 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา สาขาวิชาเครื่องหนัง และสาขาวิชาหัตถกรรม เครื่องมือที่ใช้คือแบบ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

41 
 

ประเมินประสิทธิภาพฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรม
สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดี ผู้ประเมินมี
ความคิดเห็นต่อฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล ด้านเนื้อหา และ
ด้านการสืบค้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 อุมาพร อุประ และกรผกา อรรคนิตย์ (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก
ล าไย ซึ่งได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล าไยเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ล าไยต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไยส าหรับผู้ที่สนใจ โดยรวบรวม
ตั้งแต่เรื่องความเป็นมา การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และคุณค่าทางโภชนาการของล าไย การแปรรูปล าไย
เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ งานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล าไยที่เคยมีผู้ท ามาและข้อมูลเกี่ยวกับการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ล าไยในท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของน าข้อมูลเหล่านี้ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 ดวงสมร ชูดีจันทร์ (2552) ศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
คดี ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ระบบได้ทดลองใช้งานที่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิด
เหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม 2552 
โดยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ปัจจุบันของหน่วยงานนี้มาก่อน กับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันของ
หน่วยงานอยู่ เพ่ือเปรียบเทียบความเร็วในการกรอกข้อมูลแต่ละคดี ระหว่างระบบปัจจุบันกับระบบ
ของโครงการวิจัย โดยได้ท าการจัดเก็บตัวอย่างคดีทั้งสิ้น 170 คดี ซึ่งผลที่ได้ ปรากฏว่าระบบของ
โครงการวิจัย สามารถช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 1 -3 นาทีต่อคดี อัน
เนื่องมาจากการออกแบบแบบฟอร์มที่มุ่งเน้นให้มีความคล้ายคลึงกับแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ใช้งานจริง 
ซึ่งไม่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่ เป็นผลให้ผู้ใช้งานจากท้ัง 2 กลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจในระดับท่ีดีต่อระบบของโครงการวิจัย 
 เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร และคณะ (2558) ศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์
สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลที่ได้คือ ข้อมูลสถานที่ จ านวน 285 แห่ง 
แบ่งเป็น ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 191 แห่ง และแหล่งสนับสนุน
การท่องเที่ยว จ านวน 25 แห่ง ข้อมูลการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และเทศกาลต่าง ๆ 
จ านวน 69 แห่ง ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเพ่ิมพิกัดของสถานที่ ค้นหาสถานที่ และค้นหาเส้นทาง
การเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่
ในระดับดีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวานจาก
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพทางเคมีของน้ าหวานจาก 2) ศึกษากระบวนการ
หมักน้ าส้มสายชูด้วยเทคนิค rapid-tray-culture method โดยใช้น้ าหวานจากเป็นวัตถุดิบ และ 3) 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวานจากแก่วิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบและคุณภาพทางเคมีของน้ าหวาน
จากที่ผ่านการต้มเดือด 1 ครั้ง ประกอบด้วยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 23.5 องศาบริกซ์ 
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น้ าตาลซูโครส 17.34 กรัม/100 กรัม สารประกอบฟีนอลิก 36.55 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร และค่า
ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.10 ผลการหมักน้ าส้มสายชูจากน้ าหวานจากในขั้นตอนการหมักให้เป็น
แอลกอฮอล์ ใช้เวลาการหมัก 9 วัน ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ 12.1 เปอร์เซ็นต์ ผลการหมัก
น้ าส้มสายชูด้วยเทคนิคการหมักในถาดสแตลเลส ใช้เวลา 7 วัน ได้ปริมาณกรดอะซิติกประมาณ 5.7 
เปอร์เซ็นต์ คุณภาพน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวานจากมีคุณลักษณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์
ชุมชนทุกข้อ ยกเว้นปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเกินก าหนดเล็กน้อย และมีปริมาณสารประกอบฟี
นอลิก 26.86 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร และผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจาก
น้ าหวานจากให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมในระดับมาก 

ประสิทธิ์  ภูสมมา, นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต และคณะ (2559)  ท าการวิจัยและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพ่ึงพาตนเอง: กรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่าผลิตผลต้นจากในเขตอ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลที่ได้คือ มีการด าเนินงานโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 3 โครงการ 
คือ  

(1) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อ่ิมอบแห้งแบบออสโมซีส เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลลูกจาก 
โดยศึกษาอัตราส่วนระหว่างลูกจากต่อสารละลายน้ าตาลที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1:1 1:2 1:3 และ 
1:4 พบว่า สภาวะที่เหมาะสมคือ อัตราส่วนระหว่างลูกจากต่อสารละลายน้ าตาล เท่ากับ 1:3 ที่
อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ได้
คะแนนการยอมรับด้านความชอบโดยรวมจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้
คะแนนความชอบ 9 ระดับ กับผู้บริโภคท่ัวไป จ านวน 100 คน ในระดับชอบปานกลาง (6.77 ± 1.41) 
และผลการศึกษาการใช้สีธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด  ยีสต์และ
รา รวมทั้งปริมาณ E. coli และ Coliforms เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง ผลไม้แห้ง 
(มผช 136 /2550) และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและท านายอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ ณ สภาวะเร่ง พบว่า ค่า L* มีค่าลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ในขณะที่
ปริมาณความชื้น และค่า aw มีแนวโน้มคงที่ สามารถท านายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลูกจาก
แช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีสสีดั้งเดิม สีเหลือง สีส้มอมแดง และสีน้ าเงินอมม่วง ไดเ้ท่ากับ 96 92 113 
และ 99 วัน ตามล าดับ  

(2) การสร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการ
อบแห้งลูกจากเพ่ือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตลูกจากแช่อ่ิมอบแห้ง
เพ่ือวิสาหกิจชุมชน ผลการสร้างตู้อบแห้งมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 30 เซนติเมตร x 30 
เซนติเมตร x 60 เซนติเมตร ใส่ถาดอบแห้งอาหารได้ 3 ชั้น ใช้ท่อน าความร้อนที่ได้รับความร้อนจาก
การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์เป็นแหล่งให้ความร้อนในตู้อบแห้ง ไม่ต้องพ่ึงพาระบบไฟฟ้า ท าให้สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะเกิดความคุ้มทุนเมื่อใช้งานไป 
1 ปี 48 วัน และจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในระยะยาว 

(3) การพัฒนาเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวานจาก เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากน้ าหวานจาก โดยผลการศึกษาได้สูตรเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวาน
จาก 4 สูตร ได้แก่ สูตรผสมน้ าหวานจาก สูตรผสมน้ าอัญชัน สูตรผสมน้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน และสูตร
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ผสมน้ าฟักข้าว ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ 
กับผู้บริโภคท่ัวไป จ านวน 100 คน พบว่า สูตรผสมน้ าหวานจากได้คะแนนความชอบโดยรวมในระดับ
ชอบปานกลาง (7.45 ± 0.72) โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักทั้ง 4 สูตร สามารถเก็บได้ที่
อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน โดยค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณกรดอะซิติกไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
และผลิตภัณฑ์ทุกสูตรยังมีคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 

ผลการวิจัยท าให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อ่ิมอบแห้งแบบ
ออสโมซีส และเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวานจาก รวมถึงเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลแหลมฟ้าผ่า 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมในระดับ
มากถึงมากที่สุด จากการวิเคราะห์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า การ
ค านวณต้นทุนการผลิต การวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อ่ิมอบแห้งมีโอกาสที่จะน าไปผลิตเพ่ือจ าหน่ายในอนาคต ส่วน
เครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวานจากมีข้อจ ากัดในด้านวัตถุดิบที่หาได้ยากกว่า แม้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่น่าสนใจ 

ไกรรัช เทศม ีและนวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพจากน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวานจาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการหมัก
น้ าส้มสายชูหมักโดยใช้น้ าหวานจากเป็นวัตถุดิบ 2) พัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวาน
จาก และ 3) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักระหว่างการเก็บ
รักษา ผลการวิจัยพบว่า ในขั้นตอนการหมักน้ าหวานจากให้เป็นแอลกอฮอล์ใช้เวลา 12 วัน ได้น้ าหมัก
ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 11.8% ในขั้นตอนการหมักแอลกอฮอล์ให้เป็นน้ าส้มสายชูด้วยเทคนิคการ
หมักน้ าส้มสายชูแบบถาด (rapid-tray-culture method) ใช้เวลาหมัก 7 วัน ได้น้ าส้มสายชูที่มี
ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดอะซิติก 5.75% ผลการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจาก
น้ าหวานจาก ได้สูตรเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมัก 4 สูตร ได้แก่ สูตรผสมน้ าหวานจาก สูตรผสมน้ าอัญชัน 
สูตรผสมน้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน และสูตรผสมน้ าฟักข้าว โดยใช้น้ าผึ้งเป็นสารให้ความหวานในทุกสูตร 
ยกเว้นสูตรผสมน้ าหวานจาก จากนั้นใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีสเกลความพอดี (just-
about-right scale, JAR) แบบ 5 สเกล เพ่ือหาแนวทางในการปรับสูตร พบว่า สูตรผสมน้ าหวานจาก
และสูตรผสมน้ าฟักข้าวมีความพอดีแล้ว จากนั้นน าไปทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic scale) พบว่า สูตรผสมน้ าหวานจากได้คะแนนความชอบ
โดยรวมในระดับชอบปานกลาง (7.45 ± 0.72) โดยสูตรอ่ืน ๆ มีคะแนนความชอบที่แตกต่างกันไป 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมัก ผสมน้ าหวานจาก น้ าอัญชัน น้ าฟักข้าว และน้ า
กระเจี๊ยบพุทราจีน ยังสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 
เดือน โดยค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณกรดอะซิติกไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  
 จากการรวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ พบว่ามีการน าต้นจากไปใช้
ประโยชน์ที่หลากหลาย และ มีงานวิจัยที่มีคุณภาพเกี่ยวกับต้นจากจ านวนมาก ที่นักวิจัยสามารถ
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น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าวิจัย โดยในการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยจะพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม ได้แก่ 
PHP MariaDB JavaScript  AJAX  JSON และ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการและพัฒนาฐานข้อมูล 
ระบบที่พัฒนาต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ที่ประกอบด้วย ความสามารถในการ
เพ่ิม ลบ แก้ไข ตรวจสอบข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการน าต้น
จากไปใช้ประโยชน์ และการออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงน ารูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนที่มาใช้เพ่ือ
ระบุพิกัดสถานที่ ที่จะท าให้ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าถึงแหล่งที่อยู่ของผลิตภัณฑ์ที่มีการน าต้นจากมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการท าการค้าของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  




