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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในชุมชน เพ่ือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่พัฒนาขึ้น โดยผลการวิจัยสามารถน าเสนอ
เป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ผลการจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจากในชุมชน  

 ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก  

 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่พัฒนาขึ้น 
 
ส่วนที่ 1 ผลการจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

การจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก นักวิจัยพิจารณาออกแบบฐานข้อมูลภายใต้
ขอบเขตการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้เพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก ได้ผลการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้น าหรือตัวแทนชุมชน และหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 31 คน 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ที่ให้ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดในแบบสัมภาษณ์ และแบบ
ส ารวจข้อมูลทั้ง 3 ฉบับที่จัดท าข้ึน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล 
 2.1 แบบสัมภาษณ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

ความต้องการข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ก.1) 

 2.2 แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ (ภาคผนวก ก.2) 

 2.3 แบบส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ก.3) 
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3. ผลการสัมภาษณ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ด้วยแบบสัมภาษณ์ 
 3.1 การสัมภาษณ์ผู้น าหรือตัวแทนชุมชน และหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากทั้งหมดจ านวน 35 คน ได้ท าการสัมภาษณ์ จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.66  

 3.2 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจากในพ้ืนที่อ าเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ด้วยแบบสัมภาษณ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ความต้องการข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 3.2.1 ผลการมีอยู่ของต้นจากในพ้ืนที่ พบว่า มีต้นจากข้ึนอยู่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 91.3 และไม่
มีต้นจากข้ึนในพ้ืนที่ ร้อยละ 8.7 ในพ้ืนที่ที่มีต้นจากขึ้นอยู่ส่วนใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ร้อยละ 85.7 
และมีการปลูกขึ้นโดยคนรุ่นเก่า คือ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ คนรุ่นพ่อแม่ ร้อยละ 14.3 ผลผลิตที่ได้จาก
ต้นจากที่มีอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ต้นจากที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้ผลผลิตปานกลาง ร้อยละ 45 รองลงมาให้
ผลผลิตระดับมาก ร้อยละ 35 และให้ผลผลิตระดับน้อย ร้อยละ 20  

 3.2.2 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจากแยกตามส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ต้นจาก ได้แก่ ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก และอ่ืน ๆ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1 – 4.11 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-1 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ผลของต้นจาก 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช ้

อาหาร ยา 
เครื่องใช้/
ประดับ 

เครื่อง
แต่งกาย 

ขาย ครัวเรือน อื่น ๆ 

ขนมเปี๊ยะไสลู้กจาก /    OTOP, อย. /   
ขนมปังไสลู้กจาก /    อย. /   
ขนมดอกล าเจียก /    OTOP /   
ลูกจากลอยแก้ว /    X /   
ลูกจากเช่ือม /    X /   
ขนมย่างเนื้อลูกจาก /    X /   
น้ าลูกจาก /    X /   
แยมลูกจาก /    X / /  

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย / แสดงว่ามีการด าเนินการในพื้นที่ , เครื่องหมาย X แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพ 

  จากตารางที่ 4-1 แสดงผลการสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ผลของต้นจาก พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นมีทั้งหมด 8 รายการ ได้แก่ ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก ขนมปังไส้ลูกจาก ขนมดอก
ล าเจียก ลูกจากลอยแก้ว ลูกจากเชื่อม ขนมย่างเนื้อลูกจาก น้ าลูกจาก และ แยมลูกจาก ส่วนใหญ่
ได้รับประโยชน์โดยการน าไปประกอบเป็นอาหาร และขนม (ร้อยละ 100) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองเครื่องหมายทางการค้าจากองค์การอาหารและยา คือ ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก และ ขนมดอก
ล าเจียก และผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  คือ ขนมเปี๊ยะไส้ลูก
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จาก และขนมดอกล าเจียก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ท าขึ้นมีการน าไปใช้โดยการขาย มีเพียงแยม
ลูกจากที่มีการผลิตขึ้นขายและน ามาใช้ในครัวเรือนด้วย 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก น้ าหวานของต้นจาก 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช ้

อาหาร ยา 
เครื่องใช้/
ประดับ 

เครื่อง
แต่งกาย 

ขาย ครัวเรือน อื่น ๆ 

น้ าตาลจาก /    X /   
น้ าส้มสายชูจาก /    X  /  

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย / แสดงว่ามีการด าเนินการในพื้นที่ , เครื่องหมาย X แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพ 

  จากตารางที่ 4-2 แสดงผลการสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก น้ าหวานของต้นจาก 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นมีทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่ น้ าตาลจาก และ น้ าส้มสายชูจาก ได้รับ
ประโยชน์โดยการน าไปประกอบเป็นอาหาร (ร้อยละ 100) ผลิตภัณฑ์ที่จัดท ายังไม่มีการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานมาตรฐาน  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมีการน าไปใช้โดยการขาย คือ 
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลจาก และการน าไปใช้ในครัวเรือน คือ ผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูจาก 
 
ตารางที่ 4-3 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ใบของต้นจาก 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช ้

อาหาร ยา 
เครื่องใช้/
ประดับ 

เครื่อง
แต่งกาย 

ขาย ครัวเรือน อื่น ๆ 

ห่อขนมจาก (ขนมย่าง)   /  X / /  
ห่อห่อหมกย่าง   /  X / /  
กระทงห่อหมก   /  X / /  
ห่อข้าวต้มผดั   /  X / /  
ตับจากมุงหลังคา   /  X / /  
หมวกจาก   /  X / /  
ตะกร้าสาน   /  X / /  
กระทงดอกไม ้   /  X / /  
ดอกไม้ประดับ   /  X / /  
กั้นคันนา   /  X  /  
ใบมวนยาสูบ  /   X / /  

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย / แสดงว่ามีการด าเนินการในพื้นที่ , เครื่องหมาย X แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพ 

 จากตารางที่ 4-3 แสดงผลการสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ใบของต้นจาก พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นมีทั้งหมด 11 รายการ ได้แก่ ห่อขนมจาก (ขนมย่าง) ห่อห่อหมกย่าง กระทงห่อ
หมก ห่อข้าวต้มผัด ตับจากมุงหลังคา หมวกจาก ตะกร้าสาน กระทงดอกไม้ ดอกไม้ประดับ ที่กั้นคัน
นา และใบมวนยาสูบ ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์โดยการน าไปท าเป็นเครื่องใช้ เครื่องใช้อเนกประสงค์ 
เครื่องประดับตกแต่ง 6 รายการ (ร้อยละ 54.5) ท าเป็นภาชนะส าหรับห่ออาหาร 4 รายการ (ร้อยละ 
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36.4) และท าเป็นใบมวนยา 1 รายการ (ร้อยละ 9.1) ผลิตภัณฑ์ที่จัดท ายังไม่มีการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานมาตรฐาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมีการน าไปใช้โดยการขาย  และใช้เองภายใน
ครัวเรือน มีเพียงผลิตภัณฑ์ที่กั้นคันนาซ่ึงท าไว้ใช้เองภายในครัวเรือน 
 
ตารางที่ 4-4 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ทางของต้นจาก 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช ้

อาหาร ยา 
เครื่องใช้/
ประดับ 

เครื่อง
แต่งกาย 

ขาย ครัวเรือน อื่น ๆ 

ซุ้มประต ู   /  X / /  
ก าแพง   /  X / /  
ตะกร้า   /  X / /  
ไม้กลดั   /  X / /  
ไม้กวาด   /  X / /  

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย / แสดงว่ามีการด าเนินการในพื้นที่ , เครื่องหมาย X แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพ 

  จากตารางที่ 4-4 แสดงผลการสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ทางของต้นจาก พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นมีทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ ซุ้มประตู ก าแพง ตะกร้า ไม้กลัด และไม้กวาด ได้รับ
ประโยชน์โดยการน าไปท าเป็นเครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน (ร้อยละ 100) ผลิตภัณฑ์ที่
จัดท ายังไม่มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานมาตรฐาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมีการน าไปใช้
โดยการขาย และใช้เองภายในครัวเรือน 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก พอน (โหม่ง) ของต้นจาก 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช ้

อาหาร ยา 
เครื่องใช้/
ประดับ 

เครื่อง
แต่งกาย 

ขาย ครัวเรือน อื่น ๆ 

เครื่องประดับบ้าน    /  X / /  
แส้ปัดยุง   /  X / /  
ท าอาหารกินสด /    X  /  

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย / แสดงว่ามีการด าเนินการในพื้นที่ , เครื่องหมาย X แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพ 

  จากตารางที่ 4-5 แสดงผลการสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก พอน (โหม่ง) ของต้นจาก 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าข้ึนมีทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ เครื่องประดับบ้าน แส้ปัดยุง และท าอาหารกิน
สด ได้รับประโยชน์โดยการน าไปท าเป็นเครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ภายในบ้าน 2 
รายการ (ร้อยละ 66.6) และได้รับประโยชน์โดยการน าไปใช้ท าเป็นอาหาร 1 รายการ (ร้อยละ 33.4) 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท ายังไม่มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานมาตรฐาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมี
การน าไปใช้โดยการขาย และใช้เองภายในครัวเรือน 2 รายการ (ร้อยละ 66.6) และน าไปใช้เฉพาะใน
ครัวเรือน 1 รายการ (ร้อยละ 33.4) 
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ตารางที่ 4-6 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ดอกของต้นจาก 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช ้

อาหาร ยา 
เครื่องใช้/
ประดับ 

เครื่อง
แต่งกาย 

ขาย ครัวเรือน อื่น ๆ 

เครื่องประดับ   /  X / /  
น้ าตาล /    X / /  
เครื่องเคียงน้ าพริก /    X  /  

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย / แสดงว่ามีการด าเนินการในพื้นที่ , เครื่องหมาย X แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพ 

  จากตารางที่ 4-6 แสดงผลการสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ดอกของต้นจาก พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นมีทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ เครื่องประดับ น้ าตาล และเครื่องเคียงน้ าพริก ได้รับ
ประโยชน์โดยการน าไปท าเป็นอาหาร 2 รายการ (ร้อยละ 66.6) และน าไปท าเป็นเครื่องประดับ
ตกแต่งบ้าน 1 รายการ (ร้อยละ 33.4) ผลิตภัณฑ์ที่จัดท ายังไม่มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
มาตรฐาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมีการน าไปใช้โดยการขาย และใช้เองภายในครัวเรือน 2 
รายการ (ร้อยละ 66.6) และน าไปใช้เฉพาะในครัวเรือน 1 รายการ (ร้อยละ 33.4) 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก รากของต้นจาก 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช ้

อาหาร ยา 
เครื่องใช้/
ประดับ 

เครื่อง
แต่งกาย 

ขาย ครัวเรือน อื่น ๆ 

ยา  /   X  /  
หมายเหต:ุ เครื่องหมาย / แสดงว่ามีการด าเนินการในพื้นที่ , เครื่องหมาย X แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพ 

  จากตารางที่ 4-7 แสดงผลการสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก รากของต้นจาก พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นมีทั้งหมด 1 รายการ ได้แก่ ยา ได้รับประโยชน์โดยการน าไปท าเป็นยารักษา
อาการป่วยเล็กน้อย (ร้อยละ 100) และผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานมาตรฐาน 
นอกจากนีผ้ลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมีการน าไปใช้เฉพาะในครัวเรือน 1 รายการ (ร้อยละ 100) 

ตารางที่ 4-8 สรุปผลข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก (หน่วย : จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์) 

ส่วนของผลิตภัณฑ ์ จ านวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
ใบต้นจาก 11 33.3 
ผลต้นจาก 8 24.2 
ทางต้นจาก 5 15.2 
พอนต้นจาก 3 9.1 
ดอกต้นจาก 3 9.1 
น้ าหวานต้นจาก 2 6.1 
รากต้นจาก 1 3.0 

รวมทั้งหมด 33 100 
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  จากตารางที่ 4-8 แสดงสรุปผลจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจากมีจ านวนทั้งหมด 33 
รายการ (ร้อยละ 100) เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นจาก ใบของต้นจาก มากที่สุด 
11 รายการ (ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือ ผลของต้นจาก 8 รายการ (ร้อยละ 24.2) รองลงมาคือ ทาง
ของต้นจาก 5 รายการ (ร้อยละ 15.2) รองลงมาเท่ากันคือ พอนของต้นจาก และ ดอกของต้นจาก 3 
รายการ (ร้อยละ 9.1) รองลงมาคือ น้ าหวานของต้นจาก 2 รายการ (ร้อยละ 6.1) และน้อยที่สุดคือ 
รากของต้นจาก 1 รายการ (ร้อยละ 3.0) 

ตารางที่ 4-9 สรุปข้อมูลการได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ส่วนของต้นจากที่น าไปใช้ประโยชน์ (หน่วย : จ านวน 1 ผลิตภณัฑ์) 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ราก 

เครื่องใช้/เครื่องประดับ - - 10 5 2 1 - 18 54.5 
อาหาร และขนม 8 2 - - 1 2 - 13 39.4 
ยา - - 1 - - - 1 2 6.1 
เครื่องแต่งกาย - - - - - - - 0 0 
รวมทั้งหมด 8 2 11 5 3 3 1 33 100.0 

  จากตารางที่ 4-9 แสดงผลการสรุปจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับประโยชน์จากการน าส่วน
ต่าง ๆ ของต้นจากไปใช้ประโยชน์ มีจ านวนทั้งหมด 33 รายการ (ร้อยละ 100) โดยได้รับประโยชน์
จากการน าไปใช้เป็นเครื่องใช้/เครื่องประดับ 18 รายการ (ร้อยละ 54.5) รองลงมาคือ ได้รับประโยชน์
จากการน าไปท าเป็นอาหาร และขนม 13 รายการ (ร้อยละ 39.4) และ ได้รับประโยชน์จากการน าไป
ท าเป็นยา 2 รายการ (ร้อยละ 6.1) แต่ไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในการท าเป็นเครื่องแต่งกาย 

ตารางที่ 4-10 สรุปผลข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

การรับรองคณุภาพ ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากส่วนของต้นจาก (จ านวน) คิดเป็นร้อยละ 
มีการรับรองคุณภาพ 3 9.1 
ไม่มีการรับรองคุณภาพ 30 90.9 

รวมทั้งหมด 33 100.0 
 
 จากตารางที่ 4-10 แสดงผลข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก มีจ านวน
ทั้งหมด 33 รายการ (ร้อยละ 100) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการรับรองคุณภาพ 30 
รายการ (ร้อยละ 90.9) และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3 รายการ (ร้อยละ 9.1) 
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ตารางที่ 4-11 สรุปผลการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ส่วนของต้นจากที่น าไปใช้ประโยชน์ (หน่วย : จ านวน 1 ความคิดเห็น) 
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ราก 

ขาย 8 1 10 5 2 2 - 28 52.8 
ครัวเรือน 1 1 11 5 3 3 1 25 47.2 

รวมทั้งหมด 9 2 21 10 5 5 1 53 100.0 

  จากตารางที่ 4-11 แสดงสรุปผลการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ โดย 1 หน่วย คือ 1 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น ตามที่ได้สรุปไว้ในตารางที่ 4-8 สรุป
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่มีการน าส่วนของต้นจากมาใช้ประโยชน์ ทั้งหมด 33 รายการ แต่ ในตารางที่ 4-11 
จะแสดงผลของความคิดเห็นที่ได้จากการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งหมด 53 ความคิดเห็น 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางรายการ น าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 2 แบบ คือ น าไปขาย และน าไปใช้ใน
ครัวเรือน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากส่วนของต้นจากส่วนมาก ร้อยละ 52.8 น าไปขาย และ 
ร้อยละ 47.2 น าไปใช้ในครัวเรือน 

 3.3 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการข้อมูลและการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.3.1 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากต้นจาก ดังนี้ 
  1) ลักษณะการด าเนินการในการจัดท าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก พบว่า มีการ
ด าเนินงานจัดท าผลิตภัณฑ์โดยแยกกันท า ร้อยละ 58.3 และมีการด าเนินงานจัดท าผลิตภัณฑ์โดยการ
รวมกลุ่มกันท า ร้อยละ 41.7 
  2) การจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดท าผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ส าเร็จแล้ว พบว่า ส่วน
ใหญ่มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จแล้วไว้ในสถานที่ผลิต ร้อยละ 100  
  3) การจัดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก พบว่า ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ท าเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะมีพ่อค้ามารับซื้อที่บ้าน ร้อยละ 40 รองลงมาคือ จัดสถานที่ขายภายในชุมชนเอง ร้อยละ 30 
รองลงมาคือ จัดขายตามงานแสดงสินค้า ขายตามตลาดนัดที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น และขายตาม
รายการสั่งซื้อ เท่ากันคือร้อยละ 10 
  4) การบริหารรายได้ที่ได้จากการขาย พบว่า ส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มกัน ร้อยละ 81.8 
และท าด าเนินการด้วยตนเอง ร้อยละ 18.2 
  5) การท าการตลาดของชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการบอกต่อ ร้อยละ 30.8 
รองลงมาคือ น าออกขายตามงานแสดงสินค้า ร้อยละ 23.1 รองลงมาคือ น าออกขายตามงานวัด ฝาก
ขายตามร้านอาหาร เปิดขายหน้าบ้าน จัดร้านค้าขายภายในชุมชน Facebook และ LINE เท่ากันคือ
ร้อยละ 7.7 
  6) การประชาสัมพันธ์ของชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้การประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ 
ร้อยละ 41.7 รองลงมาหน่วยงานราชการช่วยประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 16.7 และท าการประชาสัมพันธ์
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ด้วยแผ่นพับ ป้ายโฆษณา Facebook และ LINE เท่ากันคือร้อยละ 8.3 และบางส่วนไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์เลย 
  8) ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการท าประชาสัมพันธ์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง ยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลโดยตรงจากผู้ผลิตอยู่น้อย เนื่องจากชุมชนบางกลุ่มยังขาดทักษะในการจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง เช่น ระบบการขายแบบออนไลน์ (E-Commerce)  ถึงแม้จะมีการท า
การขายผ่านช่องทาง Facebook และ Line ก็ยังพบปัญหาที่ข้อมูลบางรายการที่ส่งมาสูญหาย จึง
ต้องการให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยในการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นช่องทางช่วยขายผลิตภัณฑ์ 
และรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ไดโ้ดยตรงจากผู้ผลิต  
 3.3.2 การมีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เปิดให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการให้บริการเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน ร้อยละ 94.1 และ มีการให้บริการเว็บไซต์ 
/ แอปพลิเคชัน ร้อยละ 5.9 
 3.3.3 รูปแบบของข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่มีอยู่ พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อมูลใน
รูปแบบของรูปภาพ ร้อยละ 41.4 รองลงมามีข้อมูลในรูปแบบของข้อความ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 34.5 และมีข้อมูลในรูปแบบของวิดีโอ ร้อยละ 21.1 
 3.3.4 ความต้องการรูปแบบของระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า 
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการท ารายการขายในระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
46.7 รองลงมาคือ ต้องการให้มีการแสดงรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในระบบบริหารจัดการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 36.7 และต้องการให้มีการเชื่อมต่อกับ Facebook และ LINE ในระบบ
บริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 16.6 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก ความต้องการข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนด
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สิ่งที่นักวิจัยค้นพบมีดังนี ้

 1. ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการมีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ถึงร้อยละ 91.3 
และให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ของชุมชนมากถึงร้อยละ 80 (ระดับมาก - ปานกลาง)  

 2. มีการน าต้นจากไปใช้ประโยชน์ครบทุกส่วน โดยพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จ านวน
มากกว่า 33 รายการ ดังนั้น ในระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ควรมีเขตข้อมูล 
(field) ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เกิดจากการน าส่วนใดของต้นจากมาใช้งาน และควรมีเขตข้อมูลที่
ผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้อย่างอิสระ เพ่ือเป็นการน าเสนอข้อมูลให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

 3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง นักวิจัยตัดสินใจไม่ก าหนดเขตข้อมูลในส่วนนี้ขึ้น
เนื่องจากยังไม่เป็นจุดเด่นที่จะใช้เป็นจุดสนใจในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน และหากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ต้องการน าเสนอข้อมูลอาจใส่ข้อมูลเพิ่มไว้ในเขตข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

 4. ระบบควรมีการบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมกลุ่มและแยกกลุ่มได้ ควรมีการให้ต าแหน่ง
พิกัดสถานที่อยู่ของกลุ่มที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพราะชุมชนมีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ท่ีท าส าเร็จแล้วไว้
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ในสถานที่ผลิตหากต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์จะช่วยให้สามารถค้นหาเส้นทางที่ต้องการเดินทางไปได้
สะดวก ควรมีระบบการขาย และการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน เนื่องจากชุมชนขาดทักษะในการ
พัฒนาระบบการขายออนไลน์ขึ้นใช้เอง และการท างานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของเว็บไซต์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ 

 5. ระบบควรมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เนื่องจากชุมชนมี
ความพร้อมในการให้ข้อมูล 

4. ผลการส ารวจข้อมูลพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกต้นจาก ด้วยแบบส ารวจข้อมูล 
 การส ารวจข้อมูล พ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกต้นจากในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัด

สมุทรปราการ ขั้นตอนนี้มีการด าเนินการเกิดขึ้นเนื่องจากนักวิจัยต้องการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และ
เนื่องจากในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า ยังได้รับข้อมูลบางส่วนไม่ครบตามที่นักวิจัย
ต้องการ ดังนั้นจึงได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกต้นจากขึ้นเพ่ือใช้ในการส ารวจ
ข้อมูลอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ของส านักงานเกษตรอ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตามรายละเอียดในแบบส ารวจข้อมูลการ
เพาะปลูกต้นจากในพ้ืนที่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ก.2) แยกตามเขต
พ้ืนที่การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 5 เขต จ านวน 40 หมู่บ้าน ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีต้น
จากข้ึนแสดงได้ดังตารางที่ 4-52 และ 4-13 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4-12  แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกต้นจากในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย “/” หมายความว่า มีต้นจากข้ึนอยู่ในพื้นที่ 

ล าดับ พื้นที ่
มีต้นจากขึ้นอยู่ในพื้นที ่

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

 ต าบลนาเกลือ 8 หมู่บ้าน    
1 หมู่ 1 บ้านขุนสมุทรไทย    /   
2 หมู่ 3 บ้านสาขลา /   
3 หมู่ 4 บ้านสาขลา /   
4 หมู่ 5 บ้านสาขลา /   
5 หมู่ 6 บ้านคลองทะเล /   
6 หมู่ 7 บ้านสาขลา /   
7 หมู่ 8 บ้านสาขลา /   
8 หมู่ 11 บ้านแหลมใหญ ่ /   
 ต าบลบ้านคลองสวน 4 หมู่บ้าน    
1 หมู่ 1 บ้านหัวป่า   /  
2 หมู่ 2 บ้านนาเกลือ /   
3 หมู่ 3 บ้านคลองสวน /   
4 หมู่ 4 บ้านคลองสวน  /  
 ต าบลแหลมฟ้าผ่า 11 หมู่บ้าน    
1 หมู่ 1 บ้านไร่   /  
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ล าดับ พื้นที ่
มีต้นจากขึ้นอยู่ในพื้นที ่

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

2 หมู่ 2 บ้านคลองสวน   /   
3 หมู่ 3 บ้านคลองใหม่    /  
4 หมู่ 4 บ้านซอย 3   /   
5 หมู่ 5 บ้านซอย 1    /  
6 หมู่ 7 บ้านคลองตาเพิ่ม   /   
7 หมู่ 8 บ้านแหลมสิงห์   /   
8 หมู่ 9 บ้านขุนสมุทร(จีน)   /   
9 หมู่ 10 บ้านขุนสมุทร(จีน) /   
10 หมู่ 12 บ้านคลองยายหลี   /   
11 หมู่ 13 บ้านคลองพระราม /   
 ต าบลปากคลองบางปลากด 4 หมู่บ้าน   
1 หมู่ 1 บ้านคลองสองพี่น้อง        /  
2 หมู่ 2 บ้านวัดแค  /  
3 หมู่ 3 บ้านเจดีย ์  /  
4 หมู่ 4 บ้านคลองวัดโบสถ์  /  

 ต าบลในคลองบางปลากด 13 หมู่บ้าน   
1 หมู่ 1 บ้านคู่สร้างคูส่ม                /  
2 หมู่ 2 บ้านคลองกระออม 

 
 /  

3 หมู่ 2 บ้านคลองมอญ    /  
4 หมู่ 3 บ้านบางปลากด  /  
5 หมู่ 4 บ้านสามแพรก  /  
6 หมู่ 5 บ้านวัดใหม ่  /  
7 หมู่ 6 บ้านวัดแหลม  /  
8 หมู่ 6 บ้านสามเรือน  /  
9 หมู่ 7 บ้านคลองห้าง    /  
10 หมู่ 8 บ้านสันตสิุข  /  
11 หมู่ 9 บ้านคู่สร้าง  /  
12 หมู่ 10 บ้านนาเกลือน้อย  /  
13 หมู่ 11 บ้านยายส ี  /  

รวมทั้งหมด  5 ต าบล แบ่งออกเปน็ 40 หมู่บ้าน  
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ตารางที่ 4-13 สรุปรวมจ านวนพ้ืนที่ที่มีต้นจากขึ้นในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ล าดับ พื้นที ่
ต้นจากในพื้นที ่(1 หน่วย = 1 หมู่บ้าน) 

มี ไม่ม ี
1 ต าบลนาเกลือ    8 - 
2 ต าบลบ้านคลองสวน 2 2 
3 ต าบลแหลมฟ้าผ่า 8 3 
4 ต าบลปากคลองบางปลากด - 4 
5 ต าบลในคลองบางปลากด - 13 
 รวม 18 22 
 ร้อยละ 45 55 

 จากตารางที่ 4-13 แสดงผลการส ารวจพ้ืนที่ที่มีต้นจากขึ้นในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ แยกตามเขตการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 5 เขต รวมทั้งหมด 40 หมู่บ้าน 
เมื่อสรุปข้อมูลแล้ว พบว่า ไม่มีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 55 และ มีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 
45 และแสดงให้เห็นรายละเอียดในแต่ละต าบล พบว่าในพ้ืนที่ 5 ต าบล ของอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวน 2 ต าบล คือ ต าบลปากคลองบางปลากด และ ต าบลในคลองบาง
ปลากด ที่ไม่มีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ ส่วนอีก 3 ต าบล ไม่มีต้นจากขึ้นอยู่ในบางพ้ืนที่ คือ ต าบลบ้าน
คลองสวนไม่มีต้นจากข้ึนอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวป่า และหมู่ที ่4 บ้านคลองสวน มีต้นจากข้ึนอยู่ใน
พ้ืนที่ หมู่ 2 บ้านนาเกลือ และหมู่ 3 บ้านคลองสวน  และ ต าบลแหลมฟ้าผ่าไม่มีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 1 บ้านไร่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองใหม่ และหมู่ที่ 5 บ้านซอย 1  มีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้าน
คลองสวน  หมู่ที่ 4 บ้านซอย 3  หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาเพ่ิม  หมู่ที่ 8 บ้านแหลมสิงห์  หมู่ที่ 9 บ้านขุน
สมุทร(จีน) หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร(จีน) หมู่ที่ 12 บ้านคลองยายหลี   และหมู่ที่ 13 บ้านคลอง
พระราม และพบว่าในต าบลนาเกลือจะท่ีมีต้นจากข้ึนอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่  
 จากการสอบถามข้อมูลของคนในพ้ืนที่ พบว่า คนในชุมชนเริ่มมีการน าพื้นที่ซึ่งมีต้นจากขึ้นอยู่
ไปท าเป็นนากุ้ง จึงอาจส่งผลให้จ านวนต้นจากลดน้อยลง อาจเป็นเพราะว่าการท านากุ้งท าให้เกิด
รายได้มากกว่า แต่จะเห็นได้ว่าในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ต้นจากที่ข้ึนมักเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ยังไม่มีการด าเนินการเพาะปลูกต้นจากอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ต้นจากอาจมีการลงทุนน้อยกว่าการท านากุ้ง ดังนั้น การท าให้คนในชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของ
ต้นจากที่น ามาใช้ประโยชน์โดยการพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์น าออกขายสร้างรายได้ และการเพ่ิมช่อง
การเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนจากต้นจากอาจช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ที่
ชุมชนสามารถเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่หลากหลาย
เพ่ิมข้ึน  

5. ผลการส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ด้วยแบบส ารวจข้อมูล 
 การส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ส าหรับขั้นตอนนี้ นักวิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้เพ่ือเจาะกลุ่มส าหรับการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ดังนั้น จึงท าการส ารวจข้อมูล อีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้รับความ
อนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ของส านักงานเกษตรอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
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ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตามรายละเอียดในแบบส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ก.3) แยกตามเขต
พ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง จ านวน 41 กลุ่ม ผลการส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจากแสดงได้ดังตารางที่ 4-14 และ 4-15 ดังนี้  

 
ตารางที่ 4-14 แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมขนในพ้ืนที่ อ าเภอพระ

สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

ล าดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน 
การใช้ประโยชน ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ
ของต้นจาก มี ไม่มี 

 ต าบลแหลมฟ้าผ่า  12 กลุ่ม     
1 วิสาหกจิชุมชนอนุรักษ์สัตว์น้ าชายฝั่งทะเล  /   
2 วิสาหกจิชุมชนส่งเสริมอาชีพเล้ียงสัตว์น้ าคลอง

สวน 
/  ไม่มีผลิตภัณฑ์  

3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรกองทราย  /   
4 วิสาหกจิชุมชนประมงอินทรีย ์ /  จากมุงหลังคา ใบ 
5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรคลองตาเพิ่ม

ร่วมใจ 
/  ไม่มีผลิตภัณฑ์  

6 วิสาหกจิชุมชนเล้ียงสัตว์น้ าและแปรภาพบ้าน
คลองยายหล ี

/  ขนมเกสรล าเจียกลูกจาก ผล 

7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชพีบ้านขุนสมุทรจีน /  ไม่มีผลิตภัณฑ์  
8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรประมงแหลมสิงห์ /  ไม่มีผลิตภัณฑ์  
9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีขนมอบบา้นคลอง

ยายหล ี
/  ลูกจากลอยแก้ว ผล 

10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสตรีแม่บา้นแหลมสงิห์ /  ไม่มีผลิตภัณฑ์  
11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเทศบาลแหลมฟ้าผ่า /  ไม่มีผลิตภัณฑ์  
12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชน

บ้านคลองพระราม 
/  ไม่มีผลิตภัณฑ์  

 องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด  6 กลุ่ม    
1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรคู่สร้างคู่สม  /   
2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพวงหรีดประดิษฐ ์  /   
3 วิสาหกจิชุมชนบ้านตอไม้ประดิษฐ์  /   
4 วิสาหกจิชุมชนค้าขายหมู ่11  /   
5 วิสาหกจิชุมชนหมอบางพรพัฒนา  /   
6 วิสาหกจิชุมชนเรือเดินทะเลจ าลอง  /   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 3 กลุ่ม     
1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบา้นคลอง

สวน 
 /   

2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านคลองสวนพฒันา  /   
3 วิสาหกจิชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อส่งเสริม

อาชีพเกษตรกรบา้นคลองสวน 
 /   
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ตารางที่ 4-14 แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมขนในพ้ืนที่ อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน 
การใช้ประโยชน ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ
ของต้นจาก มี ไม่มี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 4 กลุ่ม     
1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรนาเกลือพัฒนา  /   
2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีบ้านสาขลา  /   
3 วิสาหกจิชุมชนปูรามเกยีรติ์  /   
4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชพีบ้านนาเกลือ /  ขนมปังไส้ลูกจาก   

ลูกจากลอยแก้ว 
น้ าลูกจาก 
ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก 
ตะกร้าสาน 

ผล  
ใบ  
ทาง 

 เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  5 กลุม่     
1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนบา้นปากคลอง

แดน 
 /   

2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มบา้นรักษ์สุขภาพ  /   
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านป้อม

ปราการ 
 /   

4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรแหลมฟ้าผ่า  /   
5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มบา้นไร่พัฒนาพร้อมใจ  /   
 เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์  11 กลุม่     
1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชพีบ้านเจดีย์  /   
2 วิสาหกจิชุมชนพัฒนาอาชีพชุมชนย่อยคู่สร้าง  /   
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  /   
4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มชุมชนคอนโดวิวพอเพียง  /   
5 วิสาหกจิชุมชนภูมิปญัญาท้องถิ่นชุมชนคลองป้อม /  กระถาง ลูกจาก 
6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชพีบ้านคลองป้อม  /   
7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มดอกเห็ดชุมชนย่อยวดัแค  /   
8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านหัตถกรรมท ารายได้  /   
9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านชุมชนยอ่ยวดัแค  /   
10 วิสาหกจิชุมชนบ้านคลองสองพี่น้อง  /   
11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนย่อยวัดโบสถ์  /   

รวมทั้งหมด 6 ส่วนการปกครอง แบ่งออกเป็น 41 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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ตารางที่ 4-15 สรุปรวมผลการใช้ประโยชน์จากต้นจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ชื่อวิสาหกิจชุมชน 
การใช้ประโยชน ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ
ของต้นจาก มี ไม่มี 

ต าบลแหลมฟา้ผ่า  12 กลุ่ม 10 2 จากมุงหลังคา  
ขนมเกสรดอกล าเจียก 
ลูกจากลอยแก้ว 

ใบ 
ผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด  6 กลุ่ม - 6   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 3 กลุ่ม - 3   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 4 กลุม่ 1 3 ขนมปังไส้ลูกจาก   

ลูกจากลอยแก้ว 
น้ าลูกจาก 
ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก 
ตะกร้าสาน 

ผล  
ใบ  
ทาง 

เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผา่  5 กลุ่ม  5   
เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์  11 กลุ่ม 1 10 กระถาง ลูกจาก 

รวม 12 29   
ร้อยละ 29.3 70.7   

 จากตารางที่ 4-15 แสดงผลการส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แยกตามเขตพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่น       
6 แห่ง จ านวน 41 กลุ่ม พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลแหลมฟ้าผ่า มีการน าต้นจากมาใช้
ประโยชน์มากที่สุด ร้อยละ 25 รองลงมาคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
และ เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ เท่ากันคือ ร้อยละ 2.4 โดยส่วนใหญ่น าส่วนของ ใบต้นจาก ผลต้น
จาก ทางต้นจาก และลูกจาก มาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าส่วน
ของต้นจากมาใช้ ได้แก่ ท าเครื่องใช้ เช่น ตับจากมุงหลังคา ตะกร้าสาน และกระถาง เป็นต้น ท าเป็น
อาหาร / ขนม เช่น ขนมเกสรดอกล าเจียก ลูกจากลอยแก้ว ขนมปังไส้ลูกจาก น้ าลูกจาก และขนม
เปี๊ยะไส้ลูกจาก เป็นต้น 
 ผลจากการส ารวจข้อมูลด้วยแบบส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ท าให้นักวิจัยได้ติดต่อเพ่ือขอลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเก็บข้อมูลเนื่องจากได้ท าการประสานงานและทางกลุ่มมีความพร้อม
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และในครั้งนี้ท าให้นักวิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจากและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากของชุมชน และจัดท าเป็นวิดีโอน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนที่ผู้สนใจสามารถดูได้จาก 8 แหล่ง ดังนี้  
 1.  เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
  http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/  
 2.  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
  https://www.youtube.com/watch?v=pGP5fY0lpQg 
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 3. ข้อมูลส่วนประกอบของต้นจาก 
  https://www.youtube.com/watch?v=G7uUrg5j7dA 
 4.  ข้อมูลการน าส่วนของต้นจากไปใช้ท าเครื่องจักสาน 
  https://www.youtube.com/watch?v=P5jPZz_nfLo 
 5.  ข้อมูลการน าใบของต้นจากไปใช้ท าใบชา 
  https://www.youtube.com/watch?v=NXSsviAR8OY 
 6.  ข้อมูลการน าส่วนของต้นจากไปใช้ท าอาหาร และขนม 
  https://www.youtube.com/watch?v=i1lQovBT0AE 
 7.  ข้อมูลการแนะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก 
  https://www.youtube.com/watch?v=4uEoRoDWUwI 
 8.  ข้อมูลวิธีการเก็บผลผลิตจากต้นจาก 
  https://www.youtube.com/watch?v=UvzFg2J8zTc 
 
ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก นักวิจัยมีการด าเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
การสร้างและพัฒนาระบบ การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบ การทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ การจัดท าคู่มือใช้งาน  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและ
พัฒนาระบบได้ดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้

ประโยชน์จากต้นจาก ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 1.1 ผลการศึกษาวิธีการแปลงข้อมูลของชุมชนให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ผ่าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พบว่า ข้อมูลที่ชุมชนมีและสามารถหาได้ง่าย ดังนี้ 
 1.1.1 ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของข้อความ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ 

สูตรอาหาร ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ส่วนของต้นจากที่น ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ราคาขาย สถานที่ขาย และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 1.1.2 ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของภาพ พบว่า เป็นรูปภาพที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ถ่ายรูปภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่ท าการขายไว้ส าหรับส่งให้กับลูกค้าดูกรณีที่ลูกค้าติดต่อเพ่ือขอสั่งซื้อสินค้า หรือเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่วนใหญ่ภาพถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายภาพของ
โทรศัพท์มือถือ และเก็บเป็นข้อมูลไว้ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ มีบางส่วนที่มีการโพสต์ขึ้น Facebook และ 
LINE เนื่องจากต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 1.1.3 ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวิดีโอ พบว่า ส่วนมากมีการถ่ายภาพวิดีโอเพ่ือเก็บข้อมูล
ขั้นตอนวิธีการท าผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือมีหน่วยงานท าวิจัยและลงพ้ืนที่มาถ่ายท าวิดีโอน าเ สนอ
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เป็นสารคดีของชุมชน เช่น การถ่ายท าวิธีการท าแส้ปัดยุงจากโหม่งของต้นจาก เป็นต้น  โดยส่วนใหญ่
มักมีการ Upload ขึ้น You tube ซึ่งคนในชุมชนสามารถน าลิงค์ของวิดีโอมาเป็นข้อมูลของชุมชนได้ 

 1.1.4 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน พบว่า เป็นส่วนของการน าเสนอข้อมูลที่ต้องการให้มี
ความปลอดภัยเกิดขึ้นกับระบบ ดังนั้น การสมัครสมาชิกของระบบเพ่ือน าเสนอข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
จึงก าหนดให้ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการเป็นสมาชิกของระบบสมัครเข้าใช้งานระบบ ด้วยหมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน และมีการจัดตั้งร้านค้าออนไลน์ของตนเองได้ เฉพาะกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ที่อยู่
อาศัยในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น แต่หากเป็นสมาชิกนอกเขตที่ก าหนดจะ
สามารถเข้าใช้งานในฐานะของผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถตั้งร้านค้าของตนเองได้ 

 1.1.5 ข้อมูลความรู้ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นจาก ส่วนมากเป็นผลงานวิจัย และ
บทความเกี่ยวกับต้นจาก ได้จากเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ต่าง ๆ โดยคนในชุมชนมีการสร้างข้อมูลในส่วนนี้
น้อยมาก แต่ชุมชนมีความต้องการกระดานข่าวเพ่ือเป็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับต้นจากของชุมชน
ให้สามารถถ่ายทอดต่อรุ่นพ่อแม่ ไปยังรุ่นลูกได้ 
 ผลการศึกษาข้อมูลนักวิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการแปลงข้อมูลของชุมชนให้อยู่ใน
รูปแบบของเขตข้อมูล (field) และตารางข้อมูล (Table) ที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่
ครอบคลุมกับข้อมูลที่มีอยู่ และความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับต้นจากที่เพ่ิมขึ้นของชุมชนอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.2 ผลการศึกษาการท างานของระบบที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก พบว่า ระบบที่ให้บริการส่วนมากเป็นข้อมูลเชิงบรรยายที่น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับต้นจาก เช่น ส่วนประกอบของต้นจาก วิธีการเพาะปลูกต้นจาก และประโยชน์ที่ได้จากต้นจาก 
โดยเนื้อหาที่พบเป็นข้อมูลของจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มิได้เป็นข้อมูลของจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ นักวิจัย
ได้ท าการศึกษาพ้ืนที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีต้นจากขึ้นจ านวน
มาก และนอกจากนี้ยังพบว่า ต้นจากยังจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนที่สามารถน าไปต่อยอดเป็น
ผลผลิตของชุมชนได้อย่างหลากหลาย ท าให้มีการน าต้นจากไปใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก องค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชน ยังขาดระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบการน าเสนอด้วยรูปภาพ วิดีโอ 
แผนที่ และการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับต้นจากจ านวนมากที่มีการเผยแพร่อยู่อย่าง
กระจัดกระจายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ในแหล่งเดียวกัน ที่จะช่วยให้เกิด
การรวบรวมความรู้และจัดเก็บไว้อย่างมีระบบ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังคนรุ่นหลัง จึงอาจท าให้องค์ความรู้ของชุมชนเลือนหายไปได้ 
 1.3 ผลการศึกษาระบบที่ให้บริการข้อมูลส าหรับการบริการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วย
ส่วนต่าง ๆ ของต้นจากแบบออนไลน์ พบว่า ยังไม่มีระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยในการบริหาร
จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยส่วนต่าง ๆ ของต้นจากแบบออนไลน์ แต่ที่พบส่วนมากเป็นการ
น าเสนอข้อมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก มาใช้ประโยชน์ เพ่ือ
การขาย และใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่ครอบคลุมส่วนประกอบของต้นจากครบทุกส่วน และมักได้รับการ
น าเสนอข้อมูลร่วมกับข้อมูลพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ปะปนกัน 
 1.4 ผลการศึกษารูปแบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ การขายสินค้าออนไลน์ 
และรูปแบบการช าระเงิน พบว่า ปัจจุบันระบบที่พัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายผลิตภัณฑ์ของ
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ชุมชนแบบออนไลน์ ส่วนมากมักมีการน าผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่หลากหลายมาปะปนกัน เนื่องจากมัก
พัฒนาระบบขึ้นโดยหน่วยงานราชการที่ต้องการจัดท าเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งน าเสนอผลิตภัณฑ์ของคนใน
ชุมชนทั้งหมด จึงยังไม่มีการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ผลิตขึ้นจากต้นจากเท่านั้น ส าหรับระบบการท า
การค้าแบบออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า เว็บไซต์ที่เปิดให้บริการขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันมัก
ไม่บังคับให้ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นสมาชิกเท่านั้นก็ซ้ือสินค้าได้ รวมถึง ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้โดยการตรวจสอบจากรหัสใบสั่งซื้อเท่านั้น นอกจากนี้ รูปแบบการ
ช าระเงินของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการขายสินค้าออนไลน์ พบว่า ก าหนดให้ลูกค้าโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต และบริการเรียกเก็บเงินปลายทาง 
 1.5 ผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ พบว่า ผู้ใช้ระบบต้องการให้มีการท ารายการ
ขายในระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 46.7 รองลงมาต้องการให้มีการแสดง
รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 36.7 และ
ต้องการให้มีการเชื่อมต่อกับ Facebook และ LINE ในระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ร้อยละ 16.6  นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์รูปแบบการบริหารรายได้ที่ได้จากการผล ร้อยละ 81.8 ผู้ใช้
มีการท างานแบบรวมกลุ่ม รวมถึงร้อยละ 100 มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จแล้วไว้ที่สถานที่ผลิต 
และสุดท้ายมีการท าตลาดของชุมชนด้วยวิธีที่ไม่มีการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้มากกว่า ร้อยละ 50 
ถึงแม้จะมีการน า Facebook และ LINE ใช้แต่ก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการได้รับข้อความไม่ครบถ้วน 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลท าให้นักวิจัยสามารถก าหนดแนวทางการ
จัดท าฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก แบ่งการท างานของระบบ
ออกเป็น การท างานของระบบที่ตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์งานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
ประกอบด้วย ระบบการให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ระบบน าเสนอเรื่องน่ ารู้เกี่ยวกับต้นจาก (ข่าวสาร
ความรู้ / รายงานวิจัย / มุมชุมชนสารพันความรู้) และระบบการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
และการท างานของระบบที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชนที่มีอยู่ ประกอบด้วย 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนจากต้นจากในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง
นอกจากการใช้วิธีการแบบบอกต่อ และอ่ืน ๆ ที่ชุมชมมีอยู่เดิม มีระบบร้านค้าออนไลน์ และระบบการ
ขายสินค้าออนไลน์ ที่มีรูปแบบการช าระเงินโดยก าหนดให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าโอนเงินค่าสินค้าผ่าน
บัญชีธนาคาร มีการบริหารจัดการร้านค้าแบบรวมกลุ่ม มีการระบุต าแหน่งที่อยู่ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดท าฐานข้อมูล
ที่ใช้ในระบบ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะเป็นระบบที่น าเสนอข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการน าส่วน   
ต่าง ๆ ของต้นจากไปใช้ประโยชน์ ส าหรับการท างานของระบบจะเปิดให้สามารถน าเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นอาศัยอยู่ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น 
ดังนั้น คนในชุมชนจะสามารถพัฒนาสินค้าของชุมชนและต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกไป
ให้กว้างขวางเพ่ิมขึ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการให้ชุมชนสามารถ
ร่วมกลุ่ม เพ่ือดูแลซึ่งกันและกันได้ หรือด าเนินการด้วยตนเอง ที่เป็นการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป 
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2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ระบบ และผลการ
ออกแบบระบบ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ระบบ นักวิจัยได้ท าการวิเคราะห์การท างานของระบบจากการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ วิธีการแปลงข้อมูลของชุมชน การท างานของระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบที่ให้บริการข้อมูล
ส าหรับการบริการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตด้วยส่วนต่าง ๆ ของต้นจากแบบออนไลน์ รูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ การขายสินค้าออนไลน์ และรูปแบบการช าระเงิน และ ความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ มาสร้างเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ประกอบด้วย แผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity 
Relationship Diagram) และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ดังนี้ 
 2.1.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ของระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Data Flow Diagram 
0) ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบบริหารจัดการข้อมูล 

การใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

   จากภาพที่ 4-1 แสดงผลการวิเคราะห์ระบบด้วยแผนภาพบริบท ของระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ผู้ใช้งานทั้งหมด 4 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

77 
 

กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ สามารถอธิบายการท างาน
ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ ดังนี้ 
  - ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก และเข้าใช้งานระบบเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ข้อมูลเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการ 
ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และข้อมูลการช าระเงิน หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลข้อมูลรหัส
ผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บต้นจาก 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลข่าว รายงานวิจัย และความรู้
ของชุมชนเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ใบแจ้งยอด และ 
ใบเสร็จรับเงิน  
  - ผู้ให้ข้อมูล สามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลเรื่องน่ารู้
เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการ ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการช าระเงิน 
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และจัดการข้อมูลส่วนตัว หลังจากนั้นระบบจะแสดงผล
ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บต้นจาก ข้อมูลข่าว รายงานวิจัย 
และความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ใบแจ้ง
ยอด ใบเสร็จรับเงิน รายการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และรายการข้อมูลส่วนตัว 
  - ผู้ฝากขาย สามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการช าระเงิน 
ข้อมูลสมาชิกที่มอบสิทธิ์ให้อนุมัติแจ้งการช าระเงิน จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก จัดการ
ร้านค้าออนไลน์ จัดการข้อมูลส่วนตัว และจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นระบบจะ
แสดงผลข้อมูลข่าว รายงานวิจัย และความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก วิธีการปลูก แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บต้นจาก 
ใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงิน รายการสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ให้อนุมัติแจ้งการช าระเงิน รายการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก รายการร้านค้าออนไลน์ รายการข้อมูลส่วนตัว รายการอนุมัติการแจ้งช าระเงิน 
และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
  - ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลเรื่องน่ารู้
เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการ ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการช าระเงิน 
ข้อมูลสมาชิกที่มอบสิทธิ์ให้อนุมัติแจ้งการช าระเงิน จัดการข้อมูลพ้ืนที่ จัดการข้อมูลต้นจาก จัดการ
ข้อมูลหลัก จัดการข้อมูลผู้ใช้ จัดการข้อมูลการขาย จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และ
จัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลรายการข้อมูลการปลูก วิธีการปลูก 
วิธีการเก็บผลผลิต ส่วนประกอบ และรายละเอียดต้นจาก รายการอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก รายการข้อมูลอนุมัติ / ยกเลิก ใบแจ้งยอด รายงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการ
ปลูก แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บต้นจาก ข้อมูลข่าว รายงานวิจัย และความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับ
ต้นจาก ข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงิน รายการ
สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ ให้อนุมัติแจ้งการช าระเงิน  รายการข้อมูลจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์ รายการข้อมูลผู้ใช้ และรายการข้อมูลลูกค้า การสั่งซื้อ รายการสินค้า หน่วยสินค้า 
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ภาพที่ 4-2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Data Flow Diagram 0) ของ 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
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  จากภาพที่ 4-2 แสดงผลการวิเคราะห์ระบบด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด 
ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ที่แบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  - กลุ่มผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 4 กลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝาก
ขาย และผู้ดูแลระบบ 
  - กระบวนการท างานของระบบ ประกอบด้วย 17 กระบวนการ ได้แก่  
   Process 1.0 การสมัครสมาชิก ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของ
ระบบเพ่ือให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับต้น
จาก 
    Process 2.0 การเข้าใช้งานระบบ ส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกของระบบ ทั้งใน
รูปแบบของผู้ให้ข้อมูล และผู้ฝากขาย ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอการท างานที่สนับสนุนการท างานในแต่
ละผู้ใช้งาน 
    Process 3.0 การตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของต้นจาก เป็นกระบวนการท างานที่
ผู้ใช้งานทุกกลุ่มจะสามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก คือ ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกต้น
จาก วิธีการปลูกต้นจาก แนะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และวิธีการเก็บผลผลิตจากต้นจาก 
    Process 4.0 การตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นกระบวนการที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลผลิตภัณฑ์การใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก คือ ผลต้นจาก 
น้ าหวานต้นจาก ใบต้นจาก ทางต้นจาก พอนต้นจาก ดอกต้นจาก ล าต้นจาก และรากต้นจาก ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีในระบบเป็นข้อมูลที่สมาชิกท้ังผู้ให้ข้อมูล และผู้ฝากขาย ได้ให้ข้อมูลไว้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์
ที่แสดงจึงมีการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีขาย หรือไม่มีขาย ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าดูรูปภาพ และ
ภาพวิดีโอของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และยังสามารถหาความรู้ได้จากแหล่งความรู้
ในส่วนของเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก ที่ประกอบด้วย ข่าวสาร/ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก รายงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก และกระดานข่าว/มุมสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก และผู้ใช้สามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่อ่านได้ แต่ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของระบบแล้วเท่านั้น 
    Process 5.0 การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นกระบวนการเข้าดูร้านค้าของสมาชิกท่ี
เป็นผู้ฝากขาย โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถท าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกของ
ระบบ แต่ระบบจะมีขั้นตอนการสั่งซื้อที่ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ระบบเพ่ือเป็นหลักฐานการสั่งซื้อ
กับระบบ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายการสั่งซื้อ หลังจากท าการสั่งซื้อแล้วระบบ
จะให้รหัสการสั่งซื้อส าหรับให้ผู้ใช้ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับแจ้งการช าระเงิน โดยสามารถดู
รายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ได้ 
    Process 6.0 แจ้งการช าระเงิน เป็นกระบวนการส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่สั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านทางระบบแล้ว สามารถใช้ระบบเพ่ือการแจ้งข้อมูลการช าระเงิน และตรวจสอบ
สถานการณ์จัดส่งสินค้า หลังจากการสั่งซื้อสินค้าแล้ว 
    Process 7.0 มอบสิทธิ์อนุมัติการแจ้งข้อมูลการช าระเงิน เป็นกระบวนการที่ระบบ
ก าหนดให้สมาชิกที่เป็นผู้ฝากขายสามารถมอบสิทธิ์การดูข้อมูลการแจ้งช าระเงินให้กับสมาชิกของ
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ระบบเพ่ือให้เป็นตัวแทนท าการตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินให้กับเจ้าของร้านเพ่ิมความสะดวก
ให้กบัผู้ฝากขาย 
    Process 8.0 จัดการข้อมูลส่วนตัว กระบวนการที่ให้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของระบบ
สามารถท าการแก้ไขรายละเอียดส่วนตัว รหัสเข้าใช้งานระบบ และรหัสผ่าน เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ า
ของสมาชิก 
    Process 9.0 จัดการข้อมูลผู้ใช้ กระบวนการที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล
ผู้ใช้งานระบบทุกกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการท างาน 
    Process 10.0 จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก กระบวนการที่สมาชิก
สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก คือ การเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก และผู้ดูและระบบสามารถจัดการข้อมูลในส่วนนี้หลังจากท าการตรวจสอบ
การเพ่ิมข้อมูลของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากอนุมัติข้อมูลที่ผู้ใช้ได้เพ่ิมเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะ
แสดงผลที่หน้าหลักของระบบเพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถมองเห็นได้ 
    Process 11.0 จัดการร้านค้าออนไลน์ กระบวนการที่ ให้ผู้ฝากขาย สามารถตั้ง
ร้านค้าในระบบด้วยการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าที่ตั้ง ประกอบด้วย ชื่อร้าน สถานที่ตั้งร้าน ข้อมูลบัญชี
โอนเงิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    Process 12.0 จัดการข้อมูลพ้ืนที่  กระบวนการจัดการข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ
สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดข้อมูลพ้ืนที่ ประกอบด้วย หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
และรหัสไปรษณีย์  
    Process 13.0 จัดการข้อมูลต้นจาก กระบวนการที่ผู้ดูแลระบบจะท าปรับปรุงข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับต้นจาก ได้แก่ เพ่ิม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียด ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนที่
เพาะปลูกต้นจาก วิธีการปลูกต้นจาก แนะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และวิธีการเก็บผลผลิตจากต้น
จาก ข้อมูลส่วนประกอบของต้นจาก เป็นต้น  
    Process 14.0 จัดการข้อมูลหลัก กระบวนกากระบวนการที่ผู้ดูแลระบบจะท าการ
แก้ไข ลบ และค้นหา ข้อมูลค าน าหน้านาม และสถานการณ์ท างานของข้อมูลภายในระบบทั้งหมด 
และดูรายงานที่เก่ียวข้องกับระบบทั้งหมด 
    Process 15.0 จัดการข้อมูลการขาย กระบวนการที่ผู้ดูแลระบบจะท าการแก้ไข ลบ 
และค้นหา ข้อมูลสินค้า ลูกค้า หน่วยนับสินค้า และข้อมูลการสั่งซื้ อ ที่ท าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนผ่านระบบ 
    Process 16.0 จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ กระบวนการที่ผู้ดูแลระบบจะท าการค้นหา 
ข้อมูลของผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนกับระบบ เพ่ือดูรายละเอียดการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้าที่ขาย  
    Process 17.0 ออกรายงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 
3 กลุ่ม ดังนี้ 
    รายงานของผู้ดูแลระบบ ทั้งหมด 10 รายงาน ประกอบด้วย รายงานสถิติ
การใช้งาน รายงานผลิตภัณฑ์จากการฝากขาย รายงานใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ รายงานยอดการสั่งซื้อ
รายวันแยกตามลูกค้า รายงานก าไร รายงานการสั่งซื้อรายวัน รายงานการให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์
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ของต้นจากแยกตามส่วนประกอบ รายงานข้อมูลจ านวนสมาชิกที่ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ รายงาน
ข้อมูลจ านวนสมาชิกทั้งหมด และรายงานรายละเอียดของสมาชิกท้ังหมด  
    รายงานของผู้ฝากขาย ทั้งหมด 3 รายงาน ประกอบด้วย รายงานยอดการ
สั่งซื้อ รายงานสถานใบสั่งซื้อตามวันที่ และพิมพ์ข้อมูลส่วนตัว  
    รายงานของผู้ให้ข้อมูล มี 1 รายงาน คือ พิมพ์ข้อมูลส่วนตัว  
  - ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบ มีทั้งหมด 36 ตารางข้อมูล (ซึ่งจะ
กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป) 
 2.1.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ของ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
การออกแบบส่วนของฐานข้อมูล (Database Design) ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ระบบจะสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังรูปภาพที่ 4-3 
ดังนี้ 
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ภาพที่ 4-3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ของ 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
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  จากภาพที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ระบบด้วย แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปแบบ Crow’s  Foot Model ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
36 เอนทิตี้ โดยแต่ละเอนทิตี้มีความสัมพันธ์ต่อกัน จ านวน 40 ความสัมพันธ์ ที่สามารถแสดงความ
เชื่อมโยงกันของข้อมูลระหว่างเอนทิตี้ด้วยตารางข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานของระบบดังแสดงใน
หัวข้อต่อไป  
 2.1.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์
ระบบที่บ่งบอกถึงชนิดของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระบบที่พัฒนามีเอนทิตี้ที่
เกี่ยวข้องกัน ทั้งหมด 36 เอนทิตี้ ซึ่งสามารถแสดงด้วยตารางข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการของระบบ 
ดังนี้  
   1. about_palm  ข้อมูลหลักเก่ียวกับต้นจาก 
   2. about_palm_detail รายละเอียดข้อมูลหลักเก่ียวกับต้นจาก 
   3. palm_pant_information  ข้อมูลอธิบายต้นจาก 
   4. product_palm  ส่วนของต้นจาก 
   5. tree_detail   รายละเอียดต้นจาก 
   6. tree_component  ส่วนประกอบต้นจาก 
   7. album_image  คลังรูปภาพ 
   8. album_vdo  คลังภาพวิดีโอ 
   9. vdo_main   ภาพวิดีโอหน้าหลัก 
   10. seq_no   เลขรันนิ่ง 
   11. prename   ค าน าหน้านาม 
   12. member   สมาชิก 
   13. customer   ลูกค้า 
   14. staff   ผู้ดูแลระบบ 
   15. village   ชื่อหมู่บ้าน 
   16. district   ชื่อต าบล (แขวง) 
   17. amphur   ชื่ออ าเภอ (เขต) 
   18. province   ชื่อจังหวัด 
   19. amphur_postcode รหัสไปรษณีย์ 
   20. km   กระดานชุมชนสารพันความรู้ 
   21. km_comment  กระดานความคิดเห็น 
   22. km_comment_staff ความคิดเห็นผู้ดูแล 
   23. km_news   กระดานข่าว 
   24. km_research  กระดานรายงานวิจัย 
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   25. order_product  ใบสั่งซื้อ 
   26. order_detail  รายละเอียดใบสั่งซื้อ 
   27. order_invoice  ใบแจ้งยอด 
   28. payment   การจ่ายเงิน 
   29. pay_status  สถานการณ์จ่ายเงิน 
   30. order_receipt  ใบเสร็จรับเงิน 
   31. store   ร้านค้า 
   32. stock   สถานที่ตั้งร้านค้า 
   33. product   สินค้า 
   34. status   สถานะ 
   35. unit_type   หน่วยนับ 
   36. trace   log ผู้ใช้งานระบบ 
ซึ่งรายละเอียดของคุณสมบัติหรือลักษณะของแต่ละเอนทิตี้แสดงดังตารางที่ 4-16 – 4-51  
 
ชื่อตาราง about_palm 
รายละเอียด ข้อมูลหลักเก่ียวกับต้นจาก 
ตารางที่ 4-16 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง about_palm 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
about_id รหัสข้อมูลหลักเกี่ยวกับต้นจาก int(11) PK 
about_name ชื่อข้อมูลหลัก varchar(250)   

 
ชื่อตาราง about_palm_detail 
รายละเอียด รายละเอียดข้อมูลหลักเก่ียวกับต้นจาก 
ตารางที่ 4-17 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง about_palm_detail 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
aboutde_id รหัสรายละเอียดข้อมูล int(11) PK 
aboutde_palm_id รหัสข้อมูลหลักเกี่ยวกับต้นจาก int(11) FK 
aboutde_detail รายละเอียด text   
aboutde_file ชื่อไฟล์ varchar(150)   
aboutde_refer อ้างอิง text   
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ชื่อตาราง palm_planting_information 
รายละเอียด ข้อมูลอธิบายต้นจาก 
ตารางที ่4-18 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง palm_planting_information 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
data1 ข้อมูล1 text   
data2 ข้อมูล2 text   
data3 ข้อมูล3 text   

 
ชื่อตาราง product_palm 
รายละเอียด ส่วนของต้นจาก 
ตารางที ่4-19 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง product_palm 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
pro_palm_id รหัสส่วนของต้นจาก int(11) PK 
pro_palm_name ชื่อส่วนของต้นจาก varchar(250)   

ชื่อตาราง tree_detail 
รายละเอียด รายละเอียดต้นจาก 
ตารางที ่4-20 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง tree_detail 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
tree_de_id รหัสรายละเอียดต้นจาก int(11) PK 
tree_de_nameetc ชื่อเรียกทั่วไป(ภาษาชาวบ้าน) varchar(250)   
tree_de_look ลักษณะ text   
tree_de_benefit ประโยชน์ text   
tree_de_file ชื่อไฟล์ varchar(150)   
tree_de_eat ใช้รับประทาน (0:ไม่ได้,1:ได้) int(1)   

 
ชื่อตาราง tree_component 
รายละเอียด ส่วนประกอบต้นจาก 
ตารางที ่4-21 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง tree_component 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
tree_com_id รหัสส่วนประกอบต้นจาก int(11) PK 
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ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
tree_com_name ชื่อส่วนประกอบต้นจาก varchar(250)   
tree_img_name ชื่อภาพ varchar(100)   
tree_detail_id รหัสรายละเอียดต้นจาก int(11) FK 

 
ชื่อตาราง album_image 
รายละเอียด คลังรูปภาพ 
ตารางที่ 4-22 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง album_image 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
album_id รหัสตาราง char(15) PK 
album_img รูปภาพ varchar(150)   
album_pro_id รหัสสินค้า char(15) FK 
album_mem_id รหัสสมาชิก char(15) FK 

 
ชื่อตาราง album_vdo 
รายละเอียด คลังภาพวิดีโอ 
ตารางที่ 4-23 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง album_vdo 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
vdo_id รหัสวิดีโอ char(15) PK 
vdo_link url varchar(250)   
vdo_pro_id รหัสสินค้า char(15) FK 
vdo_mem_id รหัสสมาชิก char(15) FK 

 
ชื่อตาราง vdo_main 
รายละเอียด ภาพวิดีโอหน้าหลัก 
ตารางที ่4-24 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง vdo_main 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
vdo_main_id รหัส vdo หน้าหลัก int(11) PK 
vdo_main_file link vdo หน้าหลัก varchar(150)   
vdo_main_title ชื่อ vdo หน้าหลัก varchar(150)   
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ชื่อตาราง seq_no 
รายละเอียด เลขรันนิ่ง 
ตารางที ่4-25  โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง seq_no 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
year ปี int(2) PK 
proviance_code รหัสจังหวัด int(2) PK 
amphur_code รหัสอ าเภอ int(4) PK 
running เลขรันนิ่ง int(4)   

 
ชื่อตาราง prename 
รายละเอียด ค าน าหน้านาม 
ตารางที ่4-26 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง prename 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
pn_id รหัสค าน าหน้าชื่อ tinyint(4) PK 
pn_titleth ค าน าหน้าชื่อ TH varchar(50)   
pn_titleen ค าน าหน้าชื่อ EN varchar(50)   
pn_priority ล าดับ tinyint(4)   

 
ชื่อตาราง member 
รายละเอียด สมาชิก 
ตารางที ่4-27 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง member 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
mem_id รหัสสมาชิก char(15)   
mem_card รหัสบัตรประชาชน char(13) PK 
mem_img_name ชื่อรูปภาพ varchar(100)   
mem_prename_id รหัสค าน าหน้า int(11) FK 
mem_fname ชื่อสมาชิก varchar(250)   
mem_lname นามสกุลสมาชิก varchar(250)   
mem_position รูปแบบสมาชิก int(11) FK 
mem_age อายุ int(11)   
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ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
mem_career อาชีพ varchar(250)   
mem_province_id รหัสจังหวัด int(5) FK 
mem_amphur_id รหัสอ าเภอ int(5) FK 
mem_district_id รหัสต าบล int(11) FK 
mem_village_id รหัสหมู่บ้าน int(11) FK 
mem_address ที่อยู่ ถนน ซอย varchar(250)   
mem_tel เบอร์โทรศัพท์ char(15)   
mem_mail อีเมล์ varchar(150)   
mem_line ไลน์ varchar(150)   
mem_facebook เฟสบุ๊ค varchar(150)   
mem_social_etc โซเชียลอื่นๆ varchar(150)   
mem_username username varchar(200)   
mem_password password varchar(250)   
mem_status สถานะสมาชิก int(11) FK 
mem_admin_approve_std สถานะการมอบสิทธิ์ char(1)   
mem_admin_approve_by มอบสิทธิ์โดย char(15)   
mem_admin_approve_date วันที่มอบสิทธ์ datetime   
mem_create_date วันที่สร้างข้อมูล datetime   

 
ชื่อตาราง customer 
รายละเอียด ลูกค้า 
ตารางที่ 4-28 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง customer 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
cus_id รหัสลูกค้า char(10) PK 
cus_fname ชื่อลูกค้า varchar(120)   
cus_lname นามสกุลลูกค้า varchar(120)   
cus_address ที่อยู่ลูกค้า varchar(255)   
cus_reg_date วันที่ลงทะเบียนลูกค้า datetime   
cus_tel เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า char(10)   
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ชื่อตาราง staff 
รายละเอียด ผู้ดูแลระบบ 
ตารางที ่4-29 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง staff 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
mid รหัสผู้ดูแลระบบ char(14) PK 
mpre รหัสค าน าหน้า char(2) FK 
mfname ชื่อ varchar(100)   
mlname นามสกุล varchar(100)   
mtel เบอร์โทรศัพท์ varchar(15)   
memail อีเมล์ varchar(50)   
mlogin username varchar(25)   
mpassword password varchar(25)   
mstatus รหัสสถานะ char(1)   
approved สถานะ char(1)   

 
ชื่อตาราง village 
รายละเอียด ชื่อหมู่บ้าน 
ตารางที ่4-30 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง village 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
vill_id รหัสชื่อหมู่บ้าน int(11) PK 
vill_no หมู่ที่ int(11)   
vill_name ชื่อหมู่บ้าน varchar(250)   
district_id รหัสต าบล int(11) FK 

 
ชื่อตาราง district 
รายละเอียด ชื่อต าบล (แขวง) 
ตารางที่ 4-31 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง district 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
district_id รหัสข้อมูลต าบล int(5) PK 
district_code รหัสต าบล varchar(6)   
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ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
district_name ชื่อต าบล varchar(150)   
amphur_id รหัสข้อมูลอ าเภอ int(5) FK 
province_id รหัสข้อมูลจังหวัด int(5) FK 
geo_id รหัสข้อมูลภาค int(5) FK 

 
ชื่อตาราง amphur 
รายละเอียด ชื่ออ าเภอ (เขต) 
ตารางที่ 4-32 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง amphur 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
amphur_id รหัสข้อมูลอ าเภอ int(5) PK 
amphur_code รหัสอ าเภอ varchar(4)   
amphur_name ชื่ออ าเภอ varchar(150)   
geo_id รหัสข้อมูลภาค int(5) FK 
province_id รหัสข้อมูลจังหวัด int(5) FK 

 
ชื่อตาราง province 
รายละเอียด ชื่อจังหวัด 
ตารางที ่4-33 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง province 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
province_id รหัสข้อมูลจังหวัด int(5) PK 
province_code รหัสจังหวัด varchar(2)   
province_name ชื่อจังหวัด varchar(150)   
geo_id รหัสภาค int(5) FK 

 
ชื่อตาราง amphur_postcode 
รายละเอียด รหัสไปรษณีย์ 
ตารางที่ 4-34 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง amphur_postcode 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
amphur_id รหัสข้อมูลอ าเภอ int(10) PK 
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ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
post_code รหัสไปรษณีย์ int(11) PK 

 
ชื่อตาราง km 
รายละเอียด กระดานชุมชนสารพันความรู้ 
ตารางที่ 4-35 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง km 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 

km_id 
รหัสกระดานชุมชนสารพัน
ความรู้ int(11) PK 

km_user_id รหัสผู้เขียน varchar(15) FK 
km_title หัวข้อ varchar(250)   
km_detail รายละเอียด text   
km_file ชื่อไฟล์ varchar(150)   
km_date วันที่เขียน datetime   
km_view จ านวนผู้ชม int(11)   
km_status สถานะการแสดง char(10)   
km_status_edit สถานะการแก้ไข int(11)   

 
ชื่อตาราง km_comment 
รายละเอียด กระดานความคิดเห็น 
ตารางที่ 4-36 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง km_comment 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
com_id รหัสความคิดเห็น int(11) PK 
com_topic ชื่อเมนู varchar(100)   
com_blog_id รหัสโพสต์ int(11)   
com_mem_id รหัสสมาชิก char(15) FK 
com_detail ความคิดเห็น text   
com_datetime วันที่และเวลา datetime   
com_ban ซ่อนความคิดเห็น char(1)   
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ชื่อตาราง km_comment_staff 
รายละเอียด ความคิดเห็นผู้ดูแล 
ตารางที่ 4-37 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง km_comment_staff 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
com_id รหัสความคิดเห็น int(11) PK 
com_topic ชื่อเมนู varchar(100)   
com_blog_id รหัสโพสต์ int(11)   
com_mem_id รหัสสมาชิก char(15) FK 
com_detail ความคิดเห็น text   
com_datetime วันที่และเวลา datetime   
com_ban ซ่อนความคิดเห็น char(1)   

 
ชื่อตาราง km_news 
รายละเอียด กระดานข่าว 
ตารางที ่4-38 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง km_news 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
km_id รหัสกระดานข่าว int(11) PK 
km_user_id รหัสผู้เขียน varchar(15) FK 
km_title หัวข้อ varchar(250)   
km_detail รายละเอียด text   
km_file ชื่อไฟล์ varchar(150)   
km_date วันที่เขียน datetime   
km_view จ านวนผู้ชม int(11)   
km_status สถานะการแสดง char(10)   
km_status_edit สถานะการแก้ไข int(11)   
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ชื่อตาราง km_research 
รายละเอียด กระดานรายงานวิจัย 
ตารางที ่4-39 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง km_research 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
km_id รหัสกระดานรายงานวิจัย int(11) PK 
km_user_id รหัสผู้เขียน varchar(15) FK 
km_title หัวข้อ varchar(250)   
km_detail รายละเอียด text   
km_file ชื่อไฟล์ varchar(150)   
km_date วันที่เขียน datetime   
km_view จ านวนผู้ชม int(11)   
km_status สถานะการแสดง char(10)   
km_status_edit สถานะการแก้ไข int(11)   

 
ชื่อตาราง order_product 
รายละเอียด ใบสั่งซื้อ 
ตารางที ่4-40 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง order_product 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
order_id รหัสใบสั่งซื้อ char(10) PK 
order_cus_id รหัสลูกค้า char(10) FK 
order_price_sum ราคารวม double   
order_date วันที่สั่งซื้อ varchar(10)   
order_status สถานะการสั่งซื้อ char(1)   
order_approve_by อนุมัติโดย char(15)   
order_approve_date วันที่อนุมัติ datetime   
order_store_id รหัสร้านค้า char(15) FK 
order_canceled วันที่ยกเลิก char(1)   
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ชื่อตาราง order_detail 
รายละเอียด รายละเอียดใบสั่งซื้อ 
ตารางที ่4-41 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง order_detail 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
orderd_id รหัสรายละเอียดใบสั่งซื้อ char(10) PK 
order_id รหัสใบสั่งซื้อ char(10) FK 
orderd_pro_id รหัสสินค้า varchar(250) FK 
orderd_amount_pro ราคาสินค้า varchar(250)   
orderd_price_unit ราคาต่อหน่วย double   
orderd_unit_id รหัสหน่วย char(11) FK 
orderd_price_sum ราคารวม double   

 
ชื่อตาราง order_invoice 
รายละเอียด ใบแจ้งยอด 
ตารางที ่4-42 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง order_invoice 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
orderi_id รหัสใบแจ้งยอด char(10) PK 
order_id รหัสใบสั่งซื้อ char(10) FK 
orderi_pic_invoice_id รหัสภาพใบแจ้งยอด char(15)   
orderi_doc_invoice_id รหัสเอกสารใบแจ้งยอด char(15)   
orderi_pin_invoice_id รหัส Pin ใบแจ้งยอด char(4)   

 
ชื่อตาราง payment 
รายละเอียด การจ่ายเงิน 
ตารางที ่4-43 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง payment 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
pay_id รหัสการจ่ายเงิน char(15) PK 
pay_order_id รหัสใบสั่งซื้อ varchar(10) FK 
pay_img_name ชื่อภาพเอกสารการจ่ายเงิน varchar(50)   
pay_name_up ชื่อผู้จ่ายเงิน varchar(250)   
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ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
pay_date วันที่จ่ายเงิน datetime   
pay_approve วันที่อนุมัติ char(1)   
pay_note ข้อมูลเพ่ิมเติม text   

 
ชื่อตาราง pay_status 
รายละเอียด สถานะการจ่ายเงิน 
ตารางที ่4-44 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง pay_status 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
pay_std_id รหัสสถานะการจ่ายเงิน int(11) PK 
pay_std_name ชื่อสถานะการจ่ายเงิน EN varchar(250)   
pay_std_name_th ชื่อสถานะการจ่ายเงิน TH varchar(250)   

 
ชื่อตาราง order_receipt 
รายละเอียด ใบเสร็จรับเงิน 
ตารางที ่4-45 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง order_receipt 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
order_re_id รหัสใบเสร็จรับเงิน char(10) PK 
order_order_id รหัสใบสั่งซื้อ char(10) FK 
order_invoice_id รหัสใบแจ้งยอด char(10) FK 
order_store_id รหัสร้านค้า char(15) FK 
order_cus_id รหัสลูกค้า char(10) FK 
order_total จ านวนทั้งหมด double   
order_note ข้อมูลเพ่ิมเติม text   
order_remove ยกเลิกรายการ char(1)   
order_std_send_to_custom สถานะการส่งของ char(1)   
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ชื่อตาราง store 
รายละเอียด ร้านค้า 
ตารางที ่4-46 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง store 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
store_id รหัสร้านค้า char(15) PK 
store_mem_id รหัสสมาชิก char(15) FK 
store_name ชื่อร้านค้า varchar(250)   
store_image รูปภาพร้าน varchar(100)   
store_address ที่ตั้งร้าน varchar(250)   
store_bank_account_name ชื่อบัญชีธนาคาร varchar(250)   
store_bank_account_id เลขที่บัญชีธนาคาร char(15)   
store_bank_branch สาขาธนาคาร varchar(250)   
store_create_date วันที่สร้าง datetime   
store_tel เบอร์ติดต่อ varchar(100)   
store_line ไลน์ไอดี varchar(250)   
store_facebook เฟสบุ๊ค varchar(250)   
store_mail อีเมล์ varchar(250)   

 
ชื่อตาราง stock 
รายละเอียด สถานที่ตั้งร้านค้า 
ตารางที ่4-47 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง stock 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
st_id รหัสสถานที่ตั้งร้านค้า char(15) PK 
st_name พิกัด varchar(250)   
st_amount ราคาเริ่มต้น int(11)   
st_point_of_sale จุดสั่งซื้อ int(4)   
st_balance จ านวนที่เหลือ int(11)   
st_pro_id รหัสสินค้า char(11) FK 
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ชื่อตาราง product 
รายละเอียด สินค้า 
ตารางที ่4-48 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง product 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
pro_id รหัสสินค้า char(15) PK 
pro_name ชื่อสินค้า varchar(150)   
pro_detail รายละเอียดสินค้า text   
pro_price_starting ราคาเริ่มต้น double   
pro_price ราคาขาย double   
pro_unit_id รหัสหน่วย char(11) FK 
pro_mem_id รหัสเจ้าของร้าน char(15) FK 
pro_sell สถานะการขาย char(1)   
pro_tree_id รหัสต้นจาก int(11) FK 
pro_approve สถานะอนุมัติ char(1)   
pro_std_show สถานะการโชว ์ char(1)   
pro_approve_by อนุมัติโดย char(15)   
pro_approve_date วันที่อนุมัติ datetime   

 
ชื่อตาราง status 
รายละเอียด สถานะ 
ตารางที ่4-49 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง status 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
st_id รหัสสถานะ int(11) PK 
st_name ชื่อสถานะ varchar(150)   
st_priority ล าดับ int(11)   
st_dropdown_show 1 = show , 0 = not show int(1)   
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ชื่อตาราง unit_type 
รายละเอียด หน่วยนับ 
ตารางที ่4-50 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง unit_type 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
unit_id รหัสหน่วยนับ char(11) PK 
unit_name ชื่อหน่วยนับ varchar(40)   

 
ชื่อตาราง trace 
รายละเอียด log ผู้ใช้งานระบบ 
ตารางที ่4-51 โครงสร้างและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ตาราง trace 

ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
คีย์หลัก/คีย์

อ้างอิง 
trace_id รหัส log ผู้ใช้งานระบบ int(11) PK 
trace_user รหัสผู้ใช้งาน char(10) FK 
trace_ip IP Address varchar(50)   
trace_date วันที่ varchar(50)   
trace_time เวลา varchar(50)   
trace_url url ที่ใช้งาน varchar(250)   
trace_status สถานะ varchar(100)   

  
 2.2 ผลการออกแบบระบบ นักวิจัยได้ออกแบบหน้าจอการท างานของระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการท างาน
ของระบบออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชน ซึ่งสามารถออกแบบหน้าจอการท างานหลักของ
ระบบ ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหน้าจอหลัก/ส่วนหน้าจอการท างานของผู้ใช้งานทั่วไป ส่วนหน้าจอ
การท างานของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ฝากขาย ส่วนหน้าจอการท างานของผู้ดูแลระบบ และ ส่วนหน้าจอการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้ 
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 2.2.1 ส่วนหน้าจอหลัก/ส่วนหน้าจอการท างานของผู้ใช้งานทั่วไป แสดงดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-4 ผลการออกแบบหน้าจอหลัก และหน้าจอการท างานของผู้ใช้งานทั่วไป 

  จากภาพที่ 4-4 แสดงผลการออกแบบหน้าจอการท างานหลัก และหน้าจอการท างาน
ของผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก โดยผู้ใช้
สามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกของระบบ 

 2.2.2 ส่วนหน้าจอการท างานของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ฝากขาย แสดงดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-5 ผลการออกแบบหน้าจอการท างานของผู้ให้ข้อมูล และผู้ฝากขาย 

  จากภาพที่ 4-5 แสดงผลการออกแบบหน้าจอการท างานของผู้ให้ข้อมูล และหน้าจอ
การท างานของผู้ฝากขาย ที่เป็นสมาชิกของระบบซึ่งมีหน้าจอการท างานไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกัน
ในส่วนของฟังก์ชันการท างานของเมนูที่ก าหนดให้ผู้ใช้ทั้ง 2 กลุ่มสามารถท างานกับระบบได้ไม่เท่ากัน 
โดยผู้ฝากขายจะได้รับสิทธิ์ในการท างานกับระบบมากกว่าผู้ให้ข้อมูล 
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 2.2.3 ส่วนหน้าจอการท างานของผู้ดูแลระบบ แสดงดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-6 ผลการออกแบบหน้าจอการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  จากภาพที่ 4-6 แสดงผลการออกแบบหน้าจอการท างานของผู้ดูแลระบบซึ่งได้รับสิทธิ์
เข้าจัดการการท างานของระบบทุกฟังก์ชัน เป็นผู้ใช้ระดับสูงสุดที่ท าหน้าที่บริหารจัดการการท างาน
ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่พัฒนาขึ้น 

 2.2.4 ส่วนหน้าจอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน แสดงดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-7 ผลการออกแบบส่วนหน้าจอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  จากภาพที่ 4-7 แสดงผลการออกแบบหน้าจอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ของระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากส าหรับผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือดู
รายการผลิตภัณฑ์ชุมชน และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านหน้าจอของระบบได้ 
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3. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก  
ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ นักวิจัยท าการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Adminer จัดการ
กับฐานข้อมูล MariaDB และใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Nginx เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP  
JavaScript และ HTML5  จัดท าส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Frontend Framework) ด้วย Bootstrap 
และใช้เทคนิค Ajax ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับเว็บให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น 
จากนั้นท าการเขียนโปรแกรมระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยระบบต้องสามารถช่วยบริหารจัดการ
ข้อมูลโดยการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชน  ซึ่ง
สามารถแบ่งหน้าจอการท างานของระบบออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหน้าจอหลัก/ส่วนหน้าจอการ
ท างานของผู้ใช้งานทั่วไป ส่วนหน้าจอการท างานของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ฝากขาย ส่วนหน้าจอการท างานของ
ผู้ดูแลระบบ และ ส่วนหน้าจอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่  
http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/index.php และผู้วิจัยสามารถอธิบายผลการพัฒนาระบบได้ดังนี้ 
 3.1 ผลการออกแบบโครงสร้างระบบส่วนการเชื่อมโยงผู้ใช้ 
  3.1.1 โครงสร้างของระบบส่วนการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
ผู้ใช้ทั่วไป ส่วนของผู้ให้ข้อมูล ส่วนของผู้ฝากขาย และส่วนของผู้ดูแลระบบ  ซึ่งผู้ใช้จะสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลของระบบได้โดยการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก
ต้นจากของชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก ข้อมูลเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการ ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และข้อมูลการช าระเงิน ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บต้นจาก 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลข่าว รายงานวิจัย และความรู้
ของชุมชนเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ใบแจ้งยอด และ 
ใบเสร็จรับเงิน 
  2) ส่วนของผู้ให้ข้อมูล สามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลเรื่อง
น่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการ ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการ
ช าระเงิน จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และจัดการข้อมูลส่วนตัว หลังจากนั้นระบบจะ
แสดงผลข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บต้นจาก ข้อมูลข่าว 
รายงานวิจัย และความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงิน รายการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และรายการข้อมูล
ส่วนตัว 
  3) ส่วนของผู้ฝากขาย สามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการ
ช าระเงิน ข้อมูลสมาชิกที่มอบสิทธิ์ให้อนุมัติแจ้งการช าระเงิน จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก จัดการร้านค้าออนไลน์ จัดการข้อมูลส่วนตัว และจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น
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ระบบจะแสดงผลข้อมูลข่าว รายงานวิจัย และความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับต้นจาก  ข้อมูลร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก แนะน าส่วน    ต่าง ๆ 
และวิธีการเก็บต้นจาก ใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงิน รายการสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ให้อนุมัติแจ้งการช าระ
เงิน รายการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก รายการร้านค้าออนไลน์ รายการข้อมูลส่วนตัว รายการ
อนุมัติการแจ้งช าระเงิน และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
  4) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูล
เรื่องน่ารู้เก่ียวกับต้นจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการ ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการ
ช าระเงิน ข้อมูลสมาชิกที่มอบสิทธิ์ให้อนุมัติแจ้งการช าระเงิน จัดการข้อมูลพ้ืนที่ จัดการข้อมูลต้นจาก 
จัดการข้อมูลหลัก จัดการข้อมูลผู้ใช้ จัดการข้อมูลการขาย จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
และจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลรายการข้อมูลการปลูก วิธีการ
ปลูก วิธีการเก็บผลผลิต ส่วนประกอบ และรายละเอียดต้นจาก รายการอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากต้นจาก รายการข้อมูลอนุมัติ / ยกเลิก ใบแจ้งยอด รายงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก 
วิธีการปลูก แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บต้นจาก ข้อมูลข่าว รายงานวิจัย และความรู้ของชุมชน
เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงิน 
รายการสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ให้อนุมัติแจ้งการช าระเงิน รายการข้อมูลจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์ รายการข้อมูลผู้ใช้ และรายการข้อมูลลูกค้า การสั่งซื้อ รายการสินค้า หน่วยสินค้า 

 
ภาพที่ 4-8 โครงสร้างของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก  

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
  3.1.2 ผลการออกแบบหน้าจอเมนูการท างาน 
  ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ได้ออกแบบเมนูออกเป็น 4 ส่วน ตามฟังก์ชันการท างานของผู้ใช้ ได้แก่ การท างานของ
ผู้ใช้งานทั่วไป การท างานของผู้ใหข้้อมูล การท างานของผู้ฝากขาย และการท างานของผู้ดูแลระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วยเมนูในการท างาน ดังนี้ 
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 1) ผลการท างานของผู้ใช้งานทั่วไป ประกอบด้วย  
  1.1) เมนูหน้าหลัก เป็นเมนูที่ใช้แสดงผลหน้าจอหลักของระบบ 
  1.2) เมนูรูปภาพ เป็นเมนูที่ใช้แสดงผลรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจากที่สมาชิกเพ่ิมไว้ในระบบ โดยแสดงผลรูปภาพตามลักษณะของการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากไป
ใช้ประโยชน์ 
  1.3) เมนูคลิปวิดีโอ เป็นเมนูใช้แสดงผลวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้น
จากที่สมาชิกเพ่ิมไว้ในระบบ โดยแสดงผลตามลักษณะของการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากไปใช้
ประโยชน์ 
  1.4) เมนูข้อมูลพ้ืนที่เพราะปลูกต้นจาก  เป็นเมนูแสดงความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนที่
เพาะปลูกต้นจากในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
  1.5) เมนูข้อมูลวิธีการปลูกต้นจาก เป็นเมนูแสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นจาก 
โดยน าความรู้มาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ทั่วไป เนื่องจากในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีการปลูกต้นจาก
แต่ต้นจากข้ึนเองตามธรรมชาติ 
  1.6) เมนูแนะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก เป็นเมนูแสดงความรู้เพ่ือแนะน าส่วนต่าง 
ๆ ของต้นจาก เช่น ชื่อเรียกทั่วไป ลักษณะ เป็นต้น 
  1.7) กลุ่มเมนูข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เป็นกลุ่มของเมนูที่แบ่งเป็นเมนู
ย่อยตามส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก ที่ใช้แสดงข้อมูลความรู้ของสมาชิกที่มีการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก
ไปใช้ประโยชน์ 
  1.8) เมนูข่าวสาร/ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับต้นจาก เป็นเมนูแสดงบทความความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับต้นจากที่สมาชิกมาเขียนไว้ในระบบ 
  1.9) เมนูรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก เป็นเมนูแสดงบทความรายงานวิจัยที่
สมาชิกมาเขียนไว้ในระบบ 
  1.10) เมนูกระดานข่าว/ชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก เป็นเมนูแสดง
บทความ ข่าวสารความรู้ ความคิดเห็น ข้อค าถามจากประสบการณ์ท่ีสมาชิกเขียนไว้ในระบบ 
  1.11) เมนูสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต้นจากของชุมชน เป็นเมนูที่แสดงร้านค้าของสมาชิกผู้
ฝากขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ 
  1.12) เมนูแจ้งการช าระเงิน เป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้เข้าใช้เพ่ือแจ้งข้อมูลหลักฐานการ
ช าระเงินภายหลังจากที่ท าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านระบบ โดยผู้ใช้สามารถท าการตรวจสอบ
สถานะการจัดส่งของตามรายการสั่งซื้อได้จากเมนูนี้ 
  1.13) เมนูเข้าสู่ระบบ เป็นเมนูที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องท าการสมัครเป็นสมาชิกของ
ระบบก่อนเท่านั้น 
  1.14) เมนูสมัครสมาชิก เป็นเมนูส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปท าการสมัครเป็นสมาชิกของ
ระบบ เพ่ือเข้าใช้งานในระบบ โดยหากผู้ใช้งานอาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ จะสามารถสมัครเป็นผู้ให้ข้อมูลได้เท่านั้น แต่หากผู้ใช้งานทั่วไปอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จะสามารถสมัครเป็นผู้ฝากขายได้  
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 2) เมนูการใช้งานในส่วนของผู้ให้ข้อมูล สามารถใช้งานเมนูได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งาน
ทั่วไป โดยระบบที่เพ่ิมในส่วนของผู้ให้ข้อมูล คือ “เมนูจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์” ประกอบด้วย
เมนูย่อยดังนี้ 
  2.1) เมนูส่วนตัวและรายละเอียด เป็นเมนูส าหรับเข้าใช้งานเพ่ือแก้ไขข้อมูล
รายละเอียดส่วนตัว รวมถึงการแก้ไขรหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท าให้จดจ าได้
ง่ายเมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไป 
  2.2) เมนูการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เป็นเมนูส าหรับจัดการข้อมูลการน าส่วนต่าง 
ๆ ของต้นจากมาใช้ประโยชน์ โดยเมนูนี้จะให้สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก โดยผู้ใช้จะเห็นข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เพ่ิมเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
เท่านั้น 
  2.3) เมนูพิมพ์ข้อมูลส่วนตัว เป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวเพ่ือเก็บไว้
เพ่ือเป็นหลักฐาน หรือเตือนความจ า ส าหรับการเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป 
 3) เมนูการใช้งานในส่วนของผู้ฝากขาย  สามารถใช้งานเมนูได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งาน
ทั่วไป และผู้ให้ข้อมูล โดยระบบที่เพ่ิมในส่วนของผู้ฝากขาย คือ “เมนูจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์” 
ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ 
  3.1) เมนูตั้งร้านของฉัน เป็นเมนูส าหรับการตั้งร้านค้าออนไลน์ ส าหรับน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ต้องการขายออนไลน์ และแสดงข้อมูลของร้านเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ลูกค้าท่ีต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากระบบ 
  3.2) เมนูมอบสิทธิ์ให้อนุมัติการแจ้งช าระเงิน เป็นเมนูที่ผู้ฝากขายสามารถมอบสิทธิ
การอนุมัติข้อมูลหลักฐานการแจ้งช าระเงินของลูกค้าให้กับสมาชิกของระบบเข้ามาช่วยดูข้อมูลการ
สั่งซื้อของลูกค้า และอนุมัติการขายแทนเจ้าของได้ 
  3.3) เมนูอนุมัติการแจ้งช าระเงิน เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ของตนเองผ่านร้านค้าออนไลน์ เพ่ือเข้าไปดูรายการหลักฐานการช าระเงิน การอนุมัติการขาย และ
การยกเลิกการขาย  
  3.4) เมนูรายงาน ประกอบด้วย 2 เมนู คือ รายงานยอดการสั่งซื้อ และรายงาน
สถานะใบสั่งซื้อตามวันที่ เป็นเมนูส าหรับดูรายงานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารจัดการการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้าออนไลน์ที่ตั้งข้ึน 
 4) เมนูการใช้งานในส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานเมนูได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป 
ผู้ให้ข้อมูล และผู้ฝากขาย แต่ไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากได้ และเมนู “จัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์” จะเปลี่ยนเป็นเมนู “ตั้งค่าระบบ” และเมนูตั้งค่าระบบในส่วนของผู้ดูแล
ระบบ ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้  
  4.1) เมนูจัดการพ้ืนที่ เป็นเมนูส าหรับเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน และรหัสไปรษณีย์ 
  4.2) เมนูจัดการข้อมูลต้นจาก เป็นเมนูส าหรับเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลพ้ืนที่
เพาะปลูกต้นจาก วิธีการปลูกต้นจาก วิธีการเก็บผลผลิตจากต้นจาก ส่วนประกอบของต้นจาก และ
รายละเอียดส่วนประกอบของต้นจาก 
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  4.3) เมนูจัดการข้อมูลหลัก เป็นเมนูส าหรับเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลค าน าหน้า
นาม สถานะผู้ใช้งาน และจัดการข้อมูลพนักงาน  
  4.4) เมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้ เป็นเมนูส าหรับดู แก้ไข ค้นหา และสั่งพิมพ์รายละเอียด
ข้อมูลของผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 
  4.5) เมนูจัดการข้อมูลการขาย เป็นเมนูส าหรับ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลลูกค้า
ของระบบ ข้อมูลสินค้า และข้อมูลประเภทสินค้า และดูรายละเอียดของรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของลูกค้า   
  4.6) เมนูอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก 
และท าการอนุมัติ หลังจากอนุมัติเรียบร้อยแล้วรายการที่สมาชิกเพ่ิมไว้ในระบบจะถูกแสดงให้สมาชิก
ทั้งหมดเห็นข้อมูลได้จากหน้าหลักของระบบ 
  4.7) เมนูอนุมัติ / ยกเลิกใบแจ้งยอดช าระเงิน เป็นเมนูส าหรับยกเลิกใบแจ้งยอดที่
ลูกค้าไม่แสดงหลักฐานการช าระเงินภายในระยะเวลา 3 วันตามที่ระบบได้ก าหนดไว้   
  4.8) เมนูแก้ไขวิดีโอหลักหน้าแรก เป็นเมนูส าหรับ เพ่ิม ลบ แก้ไขและค้นหา 
รายการวิดีโอหลักท่ีแสดงผลหน้าจอหลักของระบบ 
  4.9) เมนูรายงาน เป็นเมนูส าหรับดูรายงานสนับสนุนการท างานของระบบ 
ประกอบด้วย รายงานสถิติการใช้งาน รายงานผลิตภัณฑ์จากการฝากขาย รายงานใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 
รายงานยอดการสั่งซื้อรายวันแยกตามลูกค้า รายงานก าไร รายงานการสั่งซื้อรายวัน รายงานการให้
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต้นจากแยกตามส่วนประกอบ รายงานข้อมูลจ านวนสมาชิกที่ให้ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ รายงานข้อมูลจ านวนสมาชิกทั้งหมด และรายงานรายละเอียดของสมาชิกท้ังหมด 
 3.1.3 ผลการออกแบบหน้าจอ 
 จากผลการออกแบบระบบและการออกแบบโครงสร้างระบบส่วนการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ 
สามารถพัฒนาระบบที่มีหน้าจอหลักของระบบ เป็นหน้าจอที่แสดงเมนูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) ผู้ใช้ทั่วไป มผีลการออกแบบหน้าจอการท างาน ดังนี้ 
  1.1) เมนูหน้าหลัก แสดงผล วีดีโอแนะน าการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และรูปภาพ
จากการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
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ภาพที่ 4-9 หน้าจอหลักการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 

  1.2) เมนูรูปภาพ เป็นเมนูที่ใช้แสดงผลรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจากที่สมาชิกเพ่ิมไว้ในระบบ โดยแสดงผลรูปภาพตามลักษณะของการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากไป
ใช้ประโยชน์ 

 
ภาพที่ 4-10 หน้าจอเมนูรูปภาพส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 
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  1.3) เมนูคลิปวิดีโอ เป็นเมนูใช้แสดงผลวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้น
จากที่สมาชิกเพ่ิมไว้ในระบบ โดยแสดงผลตามลักษณะของการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากไปใช้
ประโยชน์ 

 
ภาพที่ 4-11 หน้าจอเมนูคลิปวิดีโอส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 

  1.4) เมนูข้อมูลพ้ืนที่เพราะปลูกต้นจาก  เป็นเมนูแสดงความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนที่
เพาะปลูกต้นจากในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ภาพที่ 4-12 หน้าจอเมนูข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกต้นจากส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 
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  1.5) เมนูข้อมูลวิธีการปลูกต้นจาก เป็นเมนูแสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นจาก 
โดยน าความรู้มาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ทั่วไป เนื่องจากในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีการปลูกต้นจาก
แต่ต้นจากข้ึนเองตามธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 4-13 หน้าจอเมนูข้อมูลวิธีการปลูกต้นจากส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 

  1.6) เมนูแนะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก เป็นเมนูแสดงความรู้เพ่ือแนะน าส่วน     
ต่าง ๆ ของต้นจาก เช่น ชื่อเรียกทั่วไป ลักษณะ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4-14 หน้าจอเมนูแนะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก ส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 
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  1.7) กลุ่มเมนูข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เป็นกลุ่มของเมนูที่แบ่งเป็นเมนู
ย่อยตามส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก ที่ใช้แสดงข้อมูลความรู้ของสมาชิกที่มีการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก
ไปใช้ประโยชน์ 

 
ภาพที่ 4-15 หน้าจอเมนูข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 
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  1.8) เมนูข่าวสาร/ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับต้นจาก เป็นเมนูแสดงบทความความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับต้นจากที่สมาชิกมาเขียนไว้ในระบบ 

 
ภาพที่ 4-16 หน้าจอเมนูข่าวสาร / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจากส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 

  1.9) เมนูรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก เป็นเมนูแสดงบทความรายงานวิจัยที่
สมาชิกมาเขียนไว้ในระบบ 

 
ภาพที่ 4-17 หน้าจอเมนูรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจากส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 
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  1.10) เมนูกระดานข่าว/ชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก เป็นเมนูแสดง
บทความ ข่าวสารความรู้ ความคิดเห็น ข้อค าถามจากประสบการณ์ท่ีสมาชิกเขียนไว้ในระบบ 

 
ภาพที่ 4-18 หน้าจอเมนูกระดานข่าว/ชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

ส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 

  1.11) เมนูสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต้นจากของชุมชน เป็นเมนูที่แสดงร้านค้าของสมาชิกผู้
ฝากขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ 

 
ภาพที่ 4-18 หน้าจอเมนูสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต้นจากของชุมชน ส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 
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ภาพที่ 4-19 หน้าจอร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก 

 

ภาพที่ 4-20 หน้าจอวิธีการสั่งซื้อที่ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าดูรายละเอียดผ่านทางหน้าจอ  
หรือสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

 

ภาพที่ 4-21 ข้อมูลร้านค้าท่ีผู้ซื้อท ารายการสั่งซื้อสินค้าไว้ เพื่อเป็นรายละเอียดส าหรับผู้ซื้อสินค้าท า
การตรวจสอบข้อมูลก่อนสั่งซื้อสินค้า และแสดงข้อมูลเพ่ือช่องทางในการติดต่อกับผู้ขายสินค้า 
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ภาพที่ 4-22 หน้าจอการแจ้งชื่อและสถานที่จัดส่งของผู้สั่งซื้อของผู้ใช้ทั่วไป 

 
ภาพที่ 4-23 แสดงใบแจ้งยอดช าระเงิน ที่ประกอบด้วย หมายเลข No. และ รหัส PIN  

เพ่ือใช้ในการแจ้งยอด และข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้สั่งซื้อสินค้า 

  1.12) เมนูแจ้งการช าระเงิน เป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้เข้าใช้เพ่ือแจ้งข้อมูลหลักฐานการ
ช าระเงินภายหลังจากที่ท าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านระบบ โดยผู้ใช้สามารถท าการตรวจสอบ
สถานะการจัดส่งของตามรายการสั่งซื้อได้จากเมนูนี้ 
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ภาพที่ 4-24 เมนูส าหรับการแจ้งข้อมูลการช าระเงินผ่านระบบ ของผู้ที่สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ 

 
ภาพที่ 4-25 เมนูส าหรับตรวจสอบสถานะการด าเนินงานของสินค้าผ่านระบบ 

  1.13) เมนูเข้าสู่ระบบ เป็นเมนูที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องท าการสมัครเป็นสมาชิกของ
ระบบก่อนเท่านั้น 

 
ภาพที่ 4-26 หน้าจอเมนูเข้าสู่ระบบ ส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 
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   1.14) เมนูสมัครสมาชิก เป็นเมนูส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปท าการสมัครเป็นสมาชิกของ
ระบบ เพ่ือเข้าใช้งานในระบบ โดยหากผู้ใช้งานอาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ จะสามารถสมัครเป็นผู้ให้ข้อมูลได้เท่านั้น แต่หากผู้ใช้งานทั่วไปอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอ
พระสมทุรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จะสามารถสมัครเป็นผู้ฝากขายได้ 

 
ภาพที่ 4-27 หน้าจอเมนูสมัครสมาชิก ส าหรับการท างานของผู้ใช้ทั่วไป 

 2) ผู้ให้ข้อมูล มีผลการออกแบบหน้าจอการท างาน ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลสามารถ
ท างานกับระบบได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป โดยระบบการท างานที่เพ่ิมขึ้นในส่วนของผู้ให้ข้อมูล คือ 
“เมนูจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์” มีการท างาน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-28 หน้าจอหลัก ส าหรับการท างานของผู้ให้ข้อมูล และผู้ฝากขาย 
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ภาพที่ 4-29 หน้าจอหลักเมนู “จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์” ส าหรับการท างานของผู้ให้ข้อมูล 

  2.1) เมนูส่วนตัวและรายละเอียด เป็นเมนูส าหรับเข้าใช้งานเพ่ือแก้ไขข้อมูล
รายละเอียดส่วนตัว รวมถึงการแก้ไขรหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท าให้จดจ าได้
ง่ายเมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไป 

 
ภาพที่ 4-30 หน้าจอเมนูส่วนตัวและรายละเอียด ส าหรับการท างานของผู้ให้ข้อมูล 
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  2.2) เมนูการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เป็นเมนูส าหรับจัดการข้อมูลการน าส่วนต่าง 
ๆ ของต้นจากมาใช้ประโยชน์ โดยเมนูนี้จะให้สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก โดยผู้ใช้จะเห็นข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เพ่ิมเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
เท่านั้น 

 
ภาพที่ 4-31 หน้าจอเมนูการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ส าหรับการท างานของผู้ให้ข้อมูล 

 
  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

118 
 

  2.3) เมนูพิมพ์ข้อมูลส่วนตัว เป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวเพ่ือเก็บไว้
เพ่ือเป็นหลักฐาน หรือเตือนความจ า ส าหรับการเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป 

 
ภาพที่ 4-32 หน้าจอเมนูพิมพ์ข้อมูลส่วนตัว ส าหรับการท างานของผู้ให้ข้อมูล 

 3) ผู้ฝากขาย มีผลการออกแบบหน้าจอการท างาน ในส่วนของผู้ฝากขายสามารถ
ท างานกับระบบได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ให้ข้อมูล โดยระบบการท างานที่เพ่ิมขึ้นในส่วนของ
ผู้ฝากขาย คือ “เมนูจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์” มีการท างาน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-33 หน้าจอหลักเมนู “จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์” ส าหรับการท างานของผู้ฝากขาย 
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ภาพที่ 4-34 หน้าจอเมนูการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ส าหรับการท างานของผู้ฝากขาย 
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  3.1) เมนูตั้งร้านของฉัน เป็นเมนูส าหรับการตั้งร้านค้าออนไลน์ ส าหรับน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ต้องการขายออนไลน์ และแสดงข้อมูลของร้านเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ลูกค้าท่ีต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากระบบ 

 
ภาพที่ 4-35 หน้าจอเมนูตั้งค่าร้านของฉัน ส าหรับการท างานของผู้ฝากขาย 

  3.2) เมนูมอบสิทธิ์ให้อนุมัติการแจ้งช าระเงิน เป็นเมนูที่ผู้ฝากขายสามารถมอบสิทธิ
การอนุมัติข้อมูลหลักฐานการแจ้งช าระเงินของลูกค้าให้กับสมาชิกของระบบเข้ามาช่วยดูข้อมูลการ
สั่งซื้อของลูกค้า และอนุมัติการขายแทนเจ้าของได้ส าหรับการท างานแบบรวมกลุ่ม 

 
ภาพที่ 4-36 หน้าจอเมนูมอบสิทธิ์ให้อนุมัติการแจ้งช าระเงิน ส าหรับการท างานของผู้ฝากขาย 

 
  3.3) เมนูอนุมัติการแจ้งช าระเงิน เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ของตนเองผ่านร้านค้าออนไลน์ เพ่ือเข้าไปดูรายการหลักฐานการช าระเงิน การอนุมัติการขาย และ
การยกเลิกการขาย  
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ภาพที่ 4-37 หน้าจอเมนูอนุมัติการแจ้งช าระเงิน ส าหรับการท างานของผู้ฝากขาย 

  3.4) เมนูรายงาน ประกอบด้วย 2 เมนู คือ รายงานยอดการสั่งซื้อ และรายงาน
สถานะใบสั่งซื้อตามวันที่ เป็นเมนูส าหรับดูรายงานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารจัดการการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้าออนไลน์ที่ตั้งข้ึน 

 
ภาพที่ 4-38 หน้าจอเมนูรายงานยอดการสั่งซื้อ ส าหรับการท างานของผู้ฝากขาย 

 
ภาพที่ 4-39 หน้าจอเมนูรายงานสถานะการสั่งซื้อตามวันที่ ส าหรับการท างานของผู้ฝากขาย 

 4) เมนูการใช้งานในส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานเมนูได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป 
ผู้ให้ข้อมูล และผู้ฝากขาย แต่ไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากได้ และเมนู “จัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์” จะเปลี่ยนเป็นเมนู “ตั้งค่าระบบ” มีการท างาน ดังนี้  
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ภาพที่ 4-40 หน้าจอหลัก ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 4-41 หน้าจอเมนู “ตั้งค่าระบบ” ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  4.1) เมนูจัดการพ้ืนที่ เป็นเมนูส าหรับเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน และรหัสไปรษณีย์ 

 
ภาพที่ 4-42 หน้าจอเมนูส าหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และ

รหัสไปรษณีย์ ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  4.2) เมนูจัดการข้อมูลต้นจาก เป็นเมนูส าหรับเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลพ้ืนที่
เพาะปลูกต้นจาก วิธีการปลูกต้นจาก วิธีการเก็บผลผลิตจากต้นจาก ส่วนประกอบของต้นจาก และ
รายละเอียดส่วนประกอบของต้นจาก 
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ภาพที่ 4-43 หน้าจอเมนูส าหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกต้นจาก                        

วิธีการปลูกต้นจาก วิธีการเก็บผลผลิตจากต้นจาก ส่วนประกอบของต้นจาก และรายละเอียด
ส่วนประกอบของต้นจาก ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  4.3) เมนูจัดการข้อมูลหลัก เป็นเมนูส าหรับเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลค าน าหน้า
นาม สถานะผู้ใช้งาน และจัดการข้อมูลพนักงาน  

 
ภาพที่ 4-44 หน้าจอเมนูส าหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลค าน าหน้านาม สถานะผู้ใช้งาน         

และจัดการข้อมูลพนักงาน ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  4.4) เมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้ เป็นเมนูส าหรับดู แก้ไข ค้นหา และสั่งพิมพ์รายละเอียด
ข้อมูลของผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 
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ภาพที่ 4-45 หน้าจอเมนูส าหรับดู แก้ไข ค้นหา และสั่งพิมพ์รายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ

ทั้งหมด ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  4.5) เมนูจัดการข้อมูลการขาย เป็นเมนูส าหรับ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลลูกค้า
ของระบบ ข้อมูลสินค้า และข้อมูลประเภทสินค้า และดูรายละเอียดของรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของลูกค้า   

 
ภาพที่ 4-46 หน้าจอเมนูจัดการข้อมูลการขาย ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  4.6) เมนูอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก 
และท าการอนุมัติ หลังจากอนุมัติเรียบร้อยแล้วรายการที่สมาชิกเพ่ิมไว้ในระบบจะถูกแสดงให้สมาชิก
ทั้งหมดเห็นข้อมูลได้จากหน้าหลักของระบบ 
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ภาพที่ 4-47 หน้าจอเมนูจัดการข้อมูลลูกค้า ผู้ดูแลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลได้ 

ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  4.7) เมนูอนุมัติ / ยกเลิกใบแจ้งยอดช าระเงิน เป็นเมนูส าหรับยกเลิกใบแจ้งยอดที่
ลูกค้าไม่แสดงหลักฐานการช าระเงินภายในระยะเวลา 3 วันตามที่ระบบได้ก าหนดไว้   

 
ภาพที่ 4-48 หน้าจอเมนูอนุมัติ / ยกเลิกใบแจ้งยอดช าระเงิน ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 

  4.8) เมนูแก้ไขวิดีโอหลักหน้าแรก เป็นเมนูส าหรับ เพ่ิม ลบ แก้ไขและค้นหา 
รายการวิดีโอหลักท่ีแสดงผลหน้าจอหลักของระบบ 

 
ภาพที่ 4-49 หน้าจอเมนูแก้ไขวิดีโอหลักหน้าแรก ส าหรับการท างานของผู้ดูแลระบบ 
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  4.9) เมนูรายงาน เป็นเมนูส าหรับดูรายงานสนับสนุนการท างานของระบบ 
ประกอบด้วย รายงานสถิติการใช้งาน รายงานผลิตภัณฑ์จากการฝากขาย รายงานใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 
รายงานยอดการสั่งซื้อรายวันแยกตามลูกค้า รายงานก าไร รายงานการสั่งซื้อรายวัน รายงานการให้
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต้นจากแยกตามส่วนประกอบ รายงานข้อมูลจ านวนสมาชิกที่ให้ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ รายงานข้อมูลจ านวนสมาชิกทั้งหมด และรายงานรายละเอียดของสมาชิกทั้งหมด  ดัง
ภาพที่ 4-50 – 4-59 

 
ภาพที่ 4-50 หน้าจอรายงานสถิติการใช้งาน 

  
ภาพที่ 4-51 หน้าจอรายงานผลิตภัณฑ์จากการฝากขาย 

 
ภาพที่ 4-52 หน้าจอรายงานใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 4-53 หน้าจอรายงานยอดการสั่งซื้อรายวันแยกตามลูกค้า 

 
ภาพที่ 4-54 หน้าจอรายงานก าไร 

 
ภาพที่ 4-55 หน้าจอรายงานการสั่งซื้อรายวัน 

 
ภาพที่ 4-56 หน้าจอรายงานการให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต้นจากแยกตามส่วนประกอบ 
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ภาพที่ 4-57 หน้าจอรายงานข้อมูลจ านวนสมาชิกที่ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 

 
ภาพที่ 4-58 หน้าจอรายงานข้อมูลจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

 
ภาพที่ 4-59 หน้าจอรายงานรายละเอียดของสมาชิกทั้งหมด (ข้อมูลรายการตัวอย่าง 1 รายการ) 

4. ผลการสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 4.1 ผลการสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบ 
  การหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการหาประสิทธิภาพตามแนวทางการวิจัย
ระบบสารสนเทศ โดยใช้วิธีการทดสอบแบ๊คบล็อค (Black Block Testing) ซึ่งเป็นการทดสอบโดย
เน้นความถูกต้องของข้อมูลน าเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output) เป็นหลัก โดยผลการ
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ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ คือ 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน (ภาคผนวก ค.1) ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินแบบสอบถาม ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
ของท่าน  สถานที่ท างาน  คุณวุฒิของท่าน และ อายุ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น แบ่งค าถาม
ออกเป็น  5 ด้าน ดังนี้ 
   ด้านที่ 1 การประเมินความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน (Function 
Test) มีรายละเอียดค าถาม ดังนี้ 

 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต้นจาก (พ้ืนที่
เพาะปลูก วิธีการปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของ
ต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 
 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 
 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลกระดานข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้

เกี่ยวกับต้นจาก 
 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 
 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 
 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนที่ 

ข้อมูลหลัก (ค าน าหน้านาม สถานะผู้ใช้ ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลวิดีโอ) 
 - ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การมอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ 

และการอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ (หมายถึง การอนุมัติข้อมูลที่ระดับผู้ใช้สมาชิกเพ่ิมเข้าสู่ระบบ) 
   ด้านที่ 2 การประเมินด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) มีรายละเอียด
ค าถาม ดังนี้ 

 - ความง่ายในการใช้งานระบบ 
 - ความเหมาะสมของรูปแบบ และขนาดตัวอักษร 
 - ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 
 - ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 
 - ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ 
 - ความเหมาะสมของภาพวิดีโอประกอบ 
 - ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย 
 - ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา ภาพประกอบ และวิดีโอประกอบ 
 - ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ 
 - ความชัดเจนชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา 
 - ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา 
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 - ค าศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 
 - ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 
 - ความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 
 - ความยืดหยุ่น และประโยชน์ของระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลการใช้

ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจากได้ (เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) 
   ด้านที่ 3 การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test)  

 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต้นจาก (ข้อมูลพ้ืนที่
เพราะปลูก วิธีการปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของ
ต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 
 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 
 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลกระดานข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้

เกี่ยวกับต้นจาก 
 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 
 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 
 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลพ้ืนที่ ข้อมูล

หลัก และข้อมูลวิดีโอ) 
 - ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การมอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ 

และการอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ได้ 
   ด้านที่ 4 การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 
    - ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้ 
    - ความเหมาะสมในการก าหนดรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
    - ความถูกต้องในการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ 
    - การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ 
   ด้านที่ 5 การประเมินคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 
    - ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของคู่มือการติดตั้งระบบ 
    - ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของคู่มือการใช้งานระบบ 
  ตอนที่ 3 โปรดแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการพัฒนา และปรับปรุงระบบ 
 4.2 ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบ  
  4.2.1 ผู้วิจัยน าแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา  

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
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  - ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูวาณิช อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  - อาจารย์วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  - อาจารย์สุปราณี  ห้อมา  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  - อาจารย์เอกรินทร์  ตั้งนิธิบุญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยที่ก าหนดไว้ และน าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ
มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยจากข้อค าถามทั้งหมด      
39 ข้อ สรุปผลการประเมินความสอดคล้องด้วยค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.60 ถึง 1 (ภาคผนวก ง.1) 
ดังนั้นจึงสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพของระบบได้ทุกข้อ 
  4.2.2 ผลการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ค.1) 

5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

- รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ  
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- ดร.นิภาภรณ์  ค าเจริญ   ผู้อ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- ดร.หฤทภัค อภิรัตน์   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ด้วยการแจกแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ จ านวน 1 ชุด ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินระบบ 
หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะท าการทดสอบการใช้งานระบบในสถานที่ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ URL ของระบบไปที่ http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/index.php และเข้า
ทดสอบระบบ และท าการประเมินระบบตามข้อค าถามในแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบทีละ
รายการ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังนี้ 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินแบบสอบถาม จ าแนกตามคุณวุฒิ และอายุ โดยน าเสนอใน
รูปแบบของความถ่ีและร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-52 

ตารางที ่4-52 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ (n = 5) จ านวน ร้อยละ 
คุณวุฒิ   
 ระดับปริญญาเอก 4 80.0 
 ระดับปริญญาโท 1 20.0 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ (n = 5) จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
 ต่ ากว่า 41 ปี 1 20.0 
 41 – 50 ปี 2 40.0 
 51 ปีขึ้นไป 2 40.0 

  จากตารางที่ 4-52 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อย
ละ 80.0 และวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.0 
และ อายุต่ ากว่า 41 ปี ร้อยละ 20 

 5.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบที่ พัฒนาขึ้น 
แสดงด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับประสิทธิภาพ ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน (Function Test) 
ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) ด้าน
ความปลอดภัย (Security Test) และ ด้าน คู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) มีดังต่อไปนี้ 
  5.2.1 การประเมินความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน (Function Test)  
ผลการประเมินแสดงได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-53 

ตารางที่ 4-53  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความสามารถในการท างานตาม
ระบบของผู้ใช้งาน (Function Test) 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน 
ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

4.80 0.45 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลกระดาน
ข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4-53  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความสามารถในการท างานตาม
ระบบของผู้ใช้งาน (Function Test) ต่อ 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการขาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับต้นจาก (พ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก การ
แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

4.40 0.55 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนที่ ข้อมูลหลัก(ค าน าหน้า
นาม สถานะผู้ใช้ ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลวิดีโอ) 

4.40 0.55 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การ
มอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ (หมายถึง การอนุมัติข้อมูลที่ระดับผู้ใช้
สมาชิกเพ่ิมเข้าสู่ระบบ) 

4.40 0.55 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.53 มากที่สุด 

   จากตารางที่ 4-53 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ 
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน 
ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) และ ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลกระดานข่าว มุม
ชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก รองลงมาคือ ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่
เกี่ยวกับต้นจาก ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก และ 
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นจาก รองลงมามีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เท่ากันคือ ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับต้นจาก 
(พ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต)  ความสามารถของระบบ
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ในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนที่ ข้อมูลหลัก(ค าน าหน้านาม สถานะผู้ใช้ 
ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลวิดีโอ) และ ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การมอบสิทธิ์
จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ (หมายถึง การอนุมัติข้อมูลที่ระดับผู้ใช้สมาชิก
เพ่ิมเข้าสู่ระบบ)  
  5.2.2 การประเมินด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) ผลการประเมินแสดงได้ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4-54 

ตารางที่ 4-54  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้งานของระบบ         
(Usability Test) 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 4.60 0.55 มากที่สุด 
ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ 4.60 0.55 มากที่สุด 
ความเหมาะสมของรูปแบบ และขนาดตัวอักษร 4.40 0.55 มาก 
ความเหมาะสมของภาพวิดีโอประกอบ 4.40 0.55 มาก 
ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา 4.40 0.55 มาก 
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 4.40 0.55 มาก 
ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.20 0.84 มาก 
ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา 
ภาพประกอบ และวิดีโอประกอบ 

4.20 0.45 มาก 

ความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.20 0.45 มาก 
ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย 4.00 0.71 มาก 
ความชัดเจนชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา  4.00 0.71 มาก 
ความยืดหยุ่น และประโยชน์ของระบบ ท าให้ผู้ใช้
สามารถจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ 
ของต้นจากได้ (เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) 

4.00 0.71 มาก 

ความง่ายในการใช้งานระบบ 3.80 0.45 มาก 
ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ 3.80 0.45 มาก 
ค าศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตาม
ได้โดยง่าย 

3.80 0.45 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.19 0.57 มาก 

    จากตารางที่ 4-54 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากการประเมินของ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของระบบ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก โดยระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อเท่ากันคือ ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง และ ความเหมาะสม
ของการใช้รูปภาพประกอบ รองลงมามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 13 ข้อ เรียงล าดับจากมากไป
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น้อยได้ดังนี้ คือ ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของภาพวิดีโอ
ประกอบ ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของเนื้อหา และความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสีตัวอักษร ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา 
ภาพประกอบ และวิดีโอประกอบ และความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย ความชัดเจนชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา และ
ความยืดหยุ่นและประโยชน์ของระบบท าให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ 
ของต้นจากได้ (เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) รองลงมาคือ ความง่ายในการใช้งานระบบ ความ
เหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ และ ค าศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้
โดยง่าย 
  5.2.3 การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test) ผลการประเมินแสดงได้ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4-55 

ตารางที ่4-55  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ            
(Result Test) 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง (ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลหลัก และข้อมูลวิดีโอ) 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การ
มอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ได้ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับต้นจาก (ข้อมูลพื้นที่เพราะปลูก วิธีการปลูก 
การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

4.40 0.55 มาก 

ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน 
ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

4.40 0.55 มาก 

ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจากได้ 

4.40 0.55 มาก 

ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

4.40 0.55 มาก 

ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 

4.40 0.89 มาก 

ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลกระดาน
ข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

4.40 0.89 มาก 
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ตารางที ่4-55  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ            
(Result Test) ต่อ 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการขาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

4.40 0.89 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.66 มาก 

   จากตารางที่ 4-55 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากการประเมินของ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านผลลัพธ์ที่ ได้จากระบบ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก โดยระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ เท่ากันคือ ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลพ้ืนที่ ข้อมูลหลัก และข้อมูลวิดีโอ) และ ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
ผู้ใช้ การมอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ได้ รองลงมามีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ เท่ากันคือ ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต้นจาก 
(ข้อมูลพ้ืนที่เพราะปลูก วิธีการปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต)  ความถูกต้องของ
ผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก 
ล าต้น และราก) ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจากได้  
ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ความถูกต้องของผลลัพธ์
การจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลกระดานข่าว 
มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก และ ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการขาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

  5.2.4 การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) ผลการประเมินแสดง
ได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-56 

ตารางที่ 4.56   ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัยของระบบ    
(Security Test) 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้ 4.40 0.55 มาก 
การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ 4.40 0.55 มาก 
ความเหมาะสมในการก าหนดรหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password)  

4.20 0.45 มาก 

ความถูกต้องในการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ 4.20 0.45 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.30 0.50 มาก 
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   จากตารางที่ 4-56 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ ความสามารถในการเข้าใช้
งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้ และการแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมในการก าหนดรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และความถูกต้องในการ
ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ  

  5.2.5 การประเมินการประเมินคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) ผลการประเมิน
แสดงได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-57 

ตารางที่ 4-57  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านคู่มือการใช้งานระบบ 
(Documentation) 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของคู่มือ
การติดตั้งระบบ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของคู่มือ
การใช้งานระบบ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.55 มากที่สุด 
   จากตารางที่ 4-57 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคู่มือการใช้งานระบบ  มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อเท่ากันคือ ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของคู่มือ
การติดตั้งระบบ และความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของคู่มือการใช้งานระบบ 

ตารางที่ 4-58   ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
การประเมินด้านคู่มือการใช้งานระบบ  4.60 0.55 มากที่สุด 
การประเมินด้านความสามารถในการท างานตาม
ระบบของผู้ใช้งาน  

4.58 0.53 มากที่สุด 

การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ  4.44 0.66 มาก 
การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ  4.20 0.45 มาก 
การประเมินด้านการใช้งานของระบบ  4.19 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.40 0.55 มาก 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

138 
 

   จากตารางที่ 4-58 แสดงผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ การประเมินด้านคู่มือ
การใช้งานระบบ และการประเมินด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน รองลงมามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ การประเมินด้านผลลัพธ์ที่
ได้จากระบบ รองลงมาคือ การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ และน้อยที่สุดคือ การประเมิน
ด้านการใช้งานของระบบ  
 
ส่วนที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้

ประโยชน์จากต้นจาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์ท าจากต้นจาก 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่พัฒนาขึ้น โดยก าหนดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชนผ่านการ
ท างานของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ใช้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้งานระบบในครั้งนี้
ก าหนดไว้คือ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 81  คน ท าการทดลองใช้งาน
ระบบและการประเมินหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้น มีผู้เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ทั้งหมด 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.8 นักวิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 76 ชุด ได้รับ
แบบสอบถามคืนกลับมาจ านวน ทั้งหมด 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.1 มีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ผลการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
  1.1 ผลการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

 ผลการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการประเมินความ
พึงพอใจ ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน (ภาคผนวก ค.2) ดังนี้   

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินแบบสอบถาม ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ
ของท่าน และ อายุ  

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น แบ่ง
ค าถามออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

  ด้านที่ 1 การประเมินด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน   
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับต้นจาก (พ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการ

ปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก 

(ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 
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- ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลกระดานข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับ

ต้นจาก 
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องได้ ได้แก่ พ้ืนที่ ข้อมูลหลัก

(ค าน าหน้านาม สถานะผู้ใช้ ข้อมูลพนักงาน) และข้อมูลวิดีโอ 
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การมอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการ

อนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ได้ 
  ด้านที่ 2 การประเมินด้านการออกแบบการท างานของระบบ 

- ความเหมาะสมของชนิด และขนาดตัวอักษร 
- ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 
- ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 
- ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ 
- ความเหมาะสมของภาพวิดีโอประกอบ 
- ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย 
- ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา ภาพประกอบ และวิดีโอประกอบ 
- ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ 
- ความชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา 
- ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา 

  ด้านที่ 3 การประเมินด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
- ความง่ายในการใช้งานระบบ 
- ระบบมีการใช้ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 
- ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 
- ความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 
- ความเหมาะสมของขั้นตอนการท างานของระบบ 
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการท างานของระบบ 
- ความยืดหยุ่น และสะดวกในการใช้งานระบบ 
- ความน่าเชื่อถือของระบบ 
- ความน่าสนใจของระบบ 
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก 

(ท้ังเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ 

 ตอนที่ 3 โปรดแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการพัฒนา และปรับปรุงระบบ 
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2. ผลการหาคุณภาพเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
2.1 ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยไดน้ าแบบประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 - ดร.จุฑามาส ศิริอังกูวาณิช  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 - อาจารย์วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 - อาจารย์สุปราณี  ห้อมา  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 - อาจารย์เอกรินทร์  ตั้งนิธิบุญ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 โดยจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับร่างส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาของเครื่องมือวิจัยที่ก าหนดไว้ และน าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)  โดยจากข้อค าถามทั้งหมด 30 ข้อ สรุปผลการ
ประเมินความสอดคล้องด้วยค่า IOC  มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 มีข้อค าถามที่ใช้ได้ จ านวน 29 ข้อ และใช้
ไม่ได้ จ านวน 1 ข้อ ส าหรับข้อค าถามที่ใช้ไม่ได้นักวิจัยได้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญแล้วเห็นว่าหากตัดทิ้ง
จะไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงได้ด าเนินการตัดข้อค าถามนั้นทิ้ง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อค าถามเล็กน้อยและนักวิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว  (ภาคผนวก ง.2) หลังจากนั้นผู้วิจัยน าประเมินความ       
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการน าต้นจากมาใช้ประโยชน์ คือ   
 - ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
     มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับต้นจาก 4 เรื่อง    
 - นางซ่อนกลิ่น บุญแช่ม  หัวหน้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนาเกลือ 
     ที่ตั้งกลุ่มอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ 
     อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
     กลุ่มพัฒนาอาชีพที่มีการน าส่วนของต้นจาก 
     มาใช้ประโยชน์ด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
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หลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านการน าต้นจากมาใช้ประโยชน์ทั้ง 2 ท่าน ท าการตรวจสอบเนื้อหาของ
เครื่องมือวิจัยแล้ว พบว่า มีผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง     
5 ท่าน ดังนั้นเครื่องมือประเมินความพึงพอใจที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถน าไปใช้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบได้ทุกข้อ   

2.2 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจ ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน 
ท าการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมิน ผลการหาค่าเชื่อมั่น พบว่า แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก  อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 ซึ่ง
มากกว่า 0.80 จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นได้ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก   
ต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก  
ได้จากการประเมินโดยตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 81 คน เพ่ือท าการ
ประเมินหาความพึงพอใจของผู้ ใช้งานตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย  โดยจัดท า
แบบสอบถามเตรียมไว้จ านวน 81 ชุด จากนั้นนักวิจัยได้ท าการประสานงานกับส านักงานเกษตร
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขอใช้สถานที่จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อถึงวันที่นัดหมาย นักวิจัยจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก ให้กับผู้เข้าอบรมโดยแบ่งเนื้อหาที่อบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ตามการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งานแต่ละส่วน คือ ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ โดยให้ผู้เข้า รับการอบรม    
เ ข้ า ใช้ ง านระบบผ่ านการ เชื่ อมต่ อ ระบบเครื อข่ า ย อิน เทอร์ เน็ ต  และ พิม พ์  URL ไปที่  
http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/ เพ่ือเข้าใช้งานไปพร้อมกับการรับฟังบรรยาย จากนั้นท าการแจก
แบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้ เข้ารับการอบรมและชี้แจงข้อค าถามตามรายละเอียดใน
แบบสอบถาม รวมถึงขั้นตอนและวิธีท าการประเมินเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม และ
เมื่อท าการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักวิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมท าการประเมินความพึงพอใจจาก
การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ตามรายละเอียดของข้อค าถามในแบบสอบถาม และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก็ให้
ระบุให้ชัดเจน เพ่ือที่ทางนักวิจัยจะได้น ามาเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการใช้
งานของผู้ใช้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนตามนโยบายชาติ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ ที่นัดหมายให้เข้ารับการ
อบรมในครั้งนี้เป็น ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 81 คน มีผู้เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ ทั้งหมด 76 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 หลังจากนักวิจัยแจกแบบสอบถาม
ให้กับผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 76 ชุด แล้วได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาจ านวน ทั้งหมด 70 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 92.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ มีดังนี้ 
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 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคุณวุฒิ และอายุ โดยน าเสนอในรูปแบบ
ของความถ่ีและร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-59  

ตารางที่ 4-59 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจ าแนกตามข้อมูล
ทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ (n = 70) จ านวน ร้อยละ 
คุณวุฒิ   
 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 65 92.9 
 ระดับปริญญาตรี 5 7.1 
อายุ   
 50 ปีขึ้นไป 49 70.0 
 41 – 50 ปี 12 17.1 
 ต่ ากว่า 30 ปี 5 7.1 
 31 – 40 ปี 4 5.7 

จากตารางที่ 4-59 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีคุณวุฒิระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 92.9 และวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 7.1 ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
70.0 รองลงมามีอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 17.1 รองลงมามีอายุต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 7.1 และผู้ตอบ
แบบประเมินความพงึพอใจมีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 5.7 

  3.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบที่
พัฒนาขึ้น แสดงด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความพึงพอใจ โดยตัวแทนชุมชน 
และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 70 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้าน
ความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน การประเมินด้านการออกแบบการท างานของ
ระบบ และ การประเมินด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ มีดังต่อไปนี้ 

3.3.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้านความสามารถในการท างานตามระบบของ
ผู้ใช้งาน ผลการประเมินแสดงได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-60 

ตารางที่ 4-60  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ด้านความสามารถในการท างานตาม
ระบบของผู้ใช้งาน 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง 
พอน ดอก ล าต้น และราก) 

3.73 0.80 มาก 
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ตารางที่ 4-60  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ด้านความสามารถในการท างานตาม
ระบบของผู้ใช้งาน ต่อ 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับต้น
จาก (พ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก การแนะน าส่วน
ต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

3.64 0.82 มาก 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์
จากต้นจาก 

3.60 0.82 มาก 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่
เกี่ยวกับต้นจาก 

3.57 0.75 มาก 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลกระดานข่าว มุม
ชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

3.51 0.72 มาก 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับต้นจาก 

3.51 0.76 มาก 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การมอบสิทธิ์
จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการใช้
ประโยชน์ได้ 

3.47 0.83 ปานกลาง 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

3.46 0.91 ปานกลาง 

ความสามารถในการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้อง
ได้ ได้แก่ พ้ืนที่ ข้อมูลหลัก(ค าน าหน้านาม สถานะ
ผู้ใช้ ข้อมูลพนักงาน) และข้อมูลวิดีโอ 

3.41 0.79 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.55 0.80 มาก 

 จากตารางที่ 4-60 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านความสามารถใน
การท างานตามระบบของผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้มีความ    
พึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความสามารถใน
การจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น 
และราก) รองลงมาคือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต้นจาก (พ้ืนที่เพาะปลูก 
วิธีการปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) รองลงมาคือ ความสามารถในการจัดการ
ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก รองลงมาคือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่
เกี่ยวกับต้นจาก รองลงมาคือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลกระดานข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้
เกี่ยวกับต้นจาก และ ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 
รองลงมาผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ เรียงล าดับจากมากไป
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น้อยได้ดังนี้ ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การมอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ได้ รองลงมาคือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้น
จาก และน้อยที่สุดคือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องได้ ได้แก่ พ้ืนที่ ข้อมูลหลัก
(ค าน าหน้านาม สถานะผู้ใช้ ข้อมูลพนักงาน) และข้อมูลวิดีโอ 

3.3.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้านการออกแบบการท างานของระบบ ผล
การประเมินแสดงได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-61 

ตารางที่ 4-61  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ด้านการออกแบบการท างานของระบบ 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา 3.77 0.75 มาก 
ความชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา  3.67 0.77 มาก 
ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา 
ภาพประกอบ และวิดีโอประกอบ 

3.57 0.79 มาก 

ความเหมาะสมของภาพวิดีโอประกอบ 3.54 0.83 มาก 
ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ 3.51 0.81 มาก 
ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ 3.51 0.85 มาก 
ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย 3.49 0.78 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 3.44 0.77 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของชนิด และขนาดตัวอักษร 3.43 0.84 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 3.37 0.82 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.53 0.80 มาก 

 จากตารางที่ 4-61 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการออกแบบ
การท างานของระบบ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ของเนื้อหา รองลงมาคือ ความชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
ต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา ภาพประกอบ และวิดีโอประกอบ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของภาพ
วิดีโอประกอบ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ และ ความเหมาะสมของ
การใช้รูปภาพประกอบ รองลงมาผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ 
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง รองลงมาคือ ความเหมาะสมของชนิด และขนาดตัวอักษร และน้อยที่สุด
คือ ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 

3.3.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ผลการ
ประเมินแสดงได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-62 
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ตารางที่ 4-62   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าระดับ

ประสิทธิภาพ 
ความน่าสนใจของระบบ 3.79 0.78 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ  3.79 0.81 มาก 
ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูล 
หรือ เป็นผู้ขาย) 

3.77 0.82 มาก 

ความน่าเชื่อถือของระบบ 3.71 0.78 มาก 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการท างานของระบบ 3.59 0.77 มาก 
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 3.59 0.77 มาก 
ความเหมาะสมของขั้นตอนการท างานของระบบ 3.56 0.77 มาก 
ระบบมีการใช้ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

3.51 0.78 มาก 

ความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 3.50 0.74 ปานกลาง 
ความง่ายในการใช้งานระบบ 3.47 0.77 ปานกลาง 
ความยืดหยุ่น และสะดวกในการใช้งานระบบ  3.43 0.71 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.61 0.77 มาก 

จากตารางที่ 4-62 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ความน่าสนใจของระบบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ รองลงมาคือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือของ
ระบบ รองลงมาคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการท างานของระบบ และความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในการออกแบบ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขั้นตอนการท างานของระบบ รองลงมาคือ ระบบมี
การใช้ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย รองลงมาผู้ใช้มีความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเหมาะสมของส่วน
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ รองลงมาคือ ความง่ายในการใช้งานระบบ และน้อยที่สุดคือ ความยืดหยุ่น
และสะดวกในการใช้งานระบบ 
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ตารางที่ 4-63  ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

การประเมินด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 3.61 0.77 มาก 
การประเมินด้านความสามารถในการท างานตาม
ระบบของผู้ใช้งาน 

3.55 0.80 มาก 

การประเมินด้านการออกแบบการท างานของระบบ 3.53 0.80 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.56 0.79 มาก 

 จากตารางที่ 4-63 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้มีพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ การประเมินด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ รองลงมาคือ การประเมินด้าน
ความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน และน้อยที่สุดคือ การประเมินด้านการออกแบบ
การท างานของระบบ 
 




