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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี ้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และข้อมูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

1. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในชุมชน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
ที่พัฒนาขึ้น 
โดยผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย ไดด้ังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
  1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ได้แก่  

 1.1.1 แบบสัมภาษณ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ความต้องการข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ก.1) 

 1.1.2 แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ก.2) 

  1.1.3 แบบส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ก.3) 
  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จากครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่  
   1.2.1 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Adminer จัดการกับฐานข้อมูล MariaDB  
   1.2.2 ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Nginx  
   1.2.3 เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP  JavaScript และ HTML5   
   1.2.4 จัดท าส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Frontend Framework) ด้วย Bootstrap และใช้
เทคนิค Ajax 
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   1.2.5 เครื่องมือที่ใช้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ค.1) 
  1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคผนวก ค.2) 

2. ผลการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ผลการวิจัยเพื่อจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ด้วยเครื่องมือ 3 ฉบับ 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 2.1.1 ผลการสัมภาษณ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์

จากต้นจาก ความต้องการข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากผู้น าหรือตัวแทนชุมชน และหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จากทั้งหมดจ านวน 35 คน ได้ท าการสัมภาษณ์ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.66 
สิ่งที่นักวิจัยค้นพบมีดังนี้ 

  1) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการมีต้นจากข้ึนอยู่ในพ้ืนที่ถึงร้อยละ 91.3 
และให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ของชุมชนมากถึงร้อยละ 80 (ระดับมาก - ปานกลาง)  

  2) มีการน าต้นจากไปใช้ประโยชน์ครบทุกส่วน โดยพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
จ านวนมากกว่า 33 รายการ ดังนั้น ในระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ควรมี
เขตข้อมูล (field) ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เกิดจากการน าส่วนใดของต้นจากมาใช้งาน และควรมี
เขตข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้อย่างอิสระ เพ่ือเป็นการน าเสนอข้อมูล
ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

  3) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง นักวิจัยตัดสินใจไม่ก าหนดเขตข้อมูลในส่วนนี้ขึ้น
เนื่องจากยังไม่เป็นจุดเด่นที่จะใช้เป็นจุดสนใจในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน และหากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ต้องการน าเสนอข้อมูลอาจใส่ข้อมูลเพิ่มไว้ในเขตข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

  4) ระบบควรมีการบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมกลุ่มและแยกกลุ่มได้ ควรมีการให้
ต าแหน่งพิกัดสถานที่อยู่ของกลุ่มที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพราะชุมชนมีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ท า
ส าเร็จแล้วไว้ในสถานที่ผลิตหากต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์จะช่วยให้สามารถค้นหาเส้นทางที่ต้องการ
เดินทางไปได้สะดวก ควรมีระบบการขาย และการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน เนื่องจากชุมชนขาด
ทักษะในการพัฒนาระบบการขายออนไลน์ขึ้นใช้เอง และการท างานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ
ของเว็บไซต์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้ 

   5) ระบบควรมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เนื่องจาก
ชุมชนมีความพร้อมในการให้ข้อมูล  
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  2.1.2 ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกต้นจาก ด้วยแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มี
การเพาะปลูกต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจาก ยังได้รับข้อมูลบางส่วน
ไม่ครบตามที่นักวิจัยต้องการ ดังนั้นจึงได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกต้นจากขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการส ารวจข้อมูลอีกครั้ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ของส านักงานเกษตรอ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตามรายละเอียดในแบบส ารวจ 
ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่แยกตามเขตพ้ืนที่การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 5 เขต จ านวน 40 
หมู่บ้าน พบว่า ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 45 
และแสดงให้เห็นรายละเอียดในแต่ละต าบล พบว่าในพ้ืนที่ 5 ต าบล ของอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวน 2 ต าบล ที่ไม่มีต้นจากขึ้นอยู่พ้ืนที่ คือ ต าบลปากคลองบางปลากด 
และ ต าบลในคลองบางปลากด มีจ านวน 1 ต าบล ที่มีต้นจากขึ้นอยู่ในบางพ้ืนที่ คือ ต าบลบ้านคลอง
สวน และต าบลแหลมฟ้าผ่า และพบว่าในต าบลนาเกลือจะท่ีมีต้นจากข้ึนอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ 
 2.1.3 ผลการส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ด้วยแบบ
ส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ส าหรับขั้นตอนนี้ นักวิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้เพื่อเจาะกลุ่มส าหรับการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ดังนั้น จึงท าการส ารวจข้อมูลอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ของส านักงานเกษตรอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตามรายละเอียดในแบบส ารวจข้อมูล  ผลการส ารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แยกตามเขตพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง 
จ านวน 41 กลุ่ม พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลแหลมฟ้าผ่า มีการน าต้นจากมาใช้ประโยชน์มาก
ที่สุด ร้อยละ 25 รองลงมาคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ และ เทศบาล
ต าบลพระสมุทรเจดีย์ เท่ากันคือ ร้อยละ 2.4 โดยส่วนใหญ่น าส่วนของ ใบต้นจาก ผลต้นจาก ทางต้น
จาก และลูกจาก มาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าส่วนของต้นจาก
มาใช้ ได้แก่ ท าเครื่องใช้ เช่น ตับจากมุงหลังคา ตะกร้าสาน และกระถาง เป็นต้น ท าเป็นอาหาร / 
ขนม เช่น ขนมเกสรดอกล าเจียก ลูกจากลอยแก้ว ขนมปังไส้ลูกจาก น้ าลูกจาก และขนมเปี๊ยะไส้ลูก
จาก เป็นต้น และจากผลจากการส ารวจข้อมูลด้วยแบบส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ ท าให้นักวิจัยได้ติดต่อ
เพ่ือขอลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลนา
เกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเก็บข้อมูลเนื่องจากได้ท าการประสานงานและ
ทางกลุ่มมีความพร้อมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และในครั้งนี้ท าให้นักวิจัยได้ข้อมูล
เกี่ยวกับต้นจากและผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากของชุมชน และจัดท าเป็นวิดีโอน าเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผู้สนใจสามารถดูได้จาก 8 แหล่ง ดังนี้  
   1)  เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
    http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/  
   2)  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
    https://www.youtube.com/watch?v=pGP5fY0lpQg 
   3)  ข้อมูลส่วนประกอบของต้นจาก 
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    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 
 

 2.2 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก  โดยมีขั้นตอน
การพัฒนาระบบ แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ  การสร้างและพัฒนาระบบ การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ การจัดท าคู่มือใช้งาน และสามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 

  2.2.1 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ท าให้นักวิจัยสามารถก าหนดแนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก แบ่งการท างานของระบบ
ออกเป็น การท างานของระบบที่ตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์งานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
ประกอบด้วย ระบบการให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ระบบน าเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก (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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  2.2.2 ผลการวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
   1) ผลการวิเคราะห์ระบบ ท าให้ได้แบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ที่ใช้ใน

การอธิบายผลการวิเคราะห์การท างานของระบบ ดังนี้ 
     1.1) ผลการวิเคราะห์ระบบด้วยแผนภาพบริบท ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ผู้ใช้งานทั้งหมด 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ สามารถอธิบายการท างานของ
ผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ ดังนี้ 
   - ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก และเข้าใช้งานระบบเพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับต้น
จาก ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ข้อมูลเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ต้องการ ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และข้อมูลการช าระเงิน หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลข้อมูล
รหัสผู้ใช้งาน / 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 ข้อมูลเกีย่วกับต้นจาก 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 รายการขอ้มูลการใช้
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
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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 
   1.2) ผลการวิเคราะห์ระบบด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด ของระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่แบ่งการ
ท างานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   - กลุ่มผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 4 กลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้
ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ 
   - กระบวนการท างานของระบบ ประกอบด้วย 17 กระบวนการ ได้แก่ การสมัคร
สมาชิก การเข้าใช้งานระบบ การตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของต้นจาก การตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชุมชน การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน แจ้งการช าระเงิน มอบสิทธิ์อนุมัติการแจ้งข้อมูลการช าระเงิน 
จัดการข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูลผู้ใช้ จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก จัดการร้านค้า
ออนไลน์ จัดการข้อมูลพ้ืนที่ จัดการข้อมูลต้นจาก จัดการข้อมูลหลัก จัดการข้อมูลการขาย จัดการ
ข้อมูลการสั่งซื้อ และการออกรายงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 10 รายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละ
กลุ่มที่ก าหนดไว้ 
   - ตารางข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างานของระบบ มีทั้งหมด 36 ตารางข้อมูล 
   1.3) ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ระบบด้วย แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลในรูปแบบ Crow’s  Foot Model ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 36 เอนทิตี้ โดยแต่
ละเอนทิตี้มีความสัมพันธ์ต่อกัน จ านวน 40 ความสัมพันธ์ ที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงกันของข้อมูล
ระหว่างเอนทิตี้ด้วยตารางข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานของระบบ (ภาพท่ี 4-3) 
   1.4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าพจนานุกรม (Data Dictional) ของระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ระบบที่พัฒนามีเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งหมด 36 เอนทิตี้ ที่สามารถท าการก าหนดเขตข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและจัดท าฐานข้อมูล (Database) ที่ประกอบด้วย ตารางข้อมูล (Table) จ านวนทั้งสิ้น 36 
ตารางข้อมูล (ตารางท่ี 4-16 – 4-51) 
  2) ผลการออกแบบระบบ นักวิจัยได้ออกแบบหน้าจอการท างานของระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการ
ท างานของระบบออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก และระบบเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชน ซึ่งออกแบบหน้าจอการท างานหลัก
ของระบบ ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหน้าจอหลัก/ส่วนหน้าจอการท างานของผู้ใช้งานทั่วไป ส่วน
หน้าจอการท างานของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ฝากขาย ส่วนหน้าจอการท างานของผู้ดูแลระบบ และ ส่วนหน้าจอ
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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 2.2.3 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Adminer จัดการกับฐานข้อมูล 
MariaDB และใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Nginx เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP  JavaScript และ 
HTML5  จัดท าส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Frontend Framework) ด้วย Bootstrap และใช้เทคนิค 
Ajax ท าให้ได้ระบบที่มีการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบสามารถช่วยผู้ใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลโดยการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เผยแพร่
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชน 
ที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://tm.dru.ac.th/nipa_palm/index.php 
 2.2.4 ผลการสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยท าการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า ข้อค าถามทั้งหมด 39 ข้อ สรุปผลการ
ประเมินความสอดคล้องด้วยค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.60 ถึง 1 ดังนั้นจึงสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพของระบบได้ทุกข้อ 
 2.2.5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ของระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ด้วยแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  โดยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ การ
ประเมินด้านคู่มือการใช้งานระบบ และการประเมินด้านความสามารถในการท างานตามระบบของ
ผู้ใช้งาน รองลงมามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ การ
ประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ รองลงมาคือ การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ และน้อย
ที่สุดคือ การประเมินด้านการใช้งานของระบบ 
 2.2.6 ผลการสร้างคู่มือการใช้งาน ดังรายละเอียดใน ภาคผนวก จ.  

 2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก โดยตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้ารับการอบรม จ านวน 76 คน ด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 76 ชุด แต่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน ทั้งหมด 
70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.1 พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้มีความพึง
พอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน และน้อย
ที่สุดคือ ด้านการออกแบบการท างานของระบบ 
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อภิปรายผล 
 1. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้น าหรือตัวแทนกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
พบว่า ได้ให้ข้อมูลว่ามีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 91.3 ไม่สอดคล้องกับผลการส ารวจข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับพ้ืนที่เพาะปลูก     
ต้นจากในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ เก็บข้อมูลแยกตามเขตพ้ืนที่การปกครอง
ส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 5 เขต จ านวน 40 หมู่บ้าน และพบว่า มีต้นจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 45 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด อาจเป็นเพราะผู้ให้สัมภาษณ์มีความเข้าใจข้อค าถามคลาดเคลื่อน โดยอาจเข้าใจว่าข้อ
ค าถามมีความหมายรวมถึงพ้ืนที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ทั้งหมด หรืออาจเพราะในพ้ืนที่อยู่อาศัยเคยมี
ต้นจากขึ้นอยู่แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปท านากุ้งแล้ว หรือด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ จึงท าให้นักวิจัย
ต้องส ารวจข้อมูลเพ่ือยืนยันผลการหาพ้ืนที่เพาะปลูกต้นจากอีกครั้ งที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ของระบบได้ แต่จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้นักวิจัยได้รับรู้ถึงความตระหนักของคนในพ้ืนที่อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่รับรู้ว่าในพ้ืนที่อยู่อาศัยของตนเองมีต้นจากซึ่งเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้น
เองได้ง่ายตามธรรมชาติจากลูกไม้ที่หล่นจากต้นและไหลตามน้ าไป รวมถึงต้นจากยังมีการน ามาใช้ท า
ประโยชน์ทั้งในครัวเรือนและท าเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายสร้างรายได้ ดังนั้น การจัดท าระบบสารสนเทศ
ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ อาจท าให้
ผู้ใช้ระบบ ทั้งในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และนอกเขตพ้ืนที่นี้ สามารถมองเห็น
ประโยชน์ที่ได้จากต้นจากได้อย่างเป็นระบบ จนอาจท าให้สามารถมองเห็นช่องทางในการสร้าง
ประโยชน์ที่ได้จากต้นจากให้มีเพ่ิมมากข้ึนได้อีกด้วย 
 2. ผลการสัมภาษณ์ และการส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในพ้ืนที่ พบว่า ยังไม่มีการ
จัดท าแหล่งเรียนรู้ในการเพาะปลูกต้นจาก ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และคนใน
ชุมชนยังเริ่มมีการน าพ้ืนที่ซึ่งมีต้นจากขึ้นอยู่ไปท าเป็นนากุ้ง จึงอาจส่งผลให้จ านวนต้นจากลดน้อยลง 
อาจเป็นเพราะว่าการท านากุ้งท าให้เกิดรายได้มากกว่า แต่การท านากุ้งก็มีข้อเสียคือ มีการลงทุนสูง จึง
เป็นไปได้ว่าการที่ต้นจากสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ มีพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการขึ้นอยู่ของต้นจากจึงอาจส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากอาจมีการลงทุน
น้อยกว่าการท านากุ้ง รวมถึงต้นจากสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ดังนั้น การท าให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญของต้นจากที่น ามาใช้ประโยชน์โดยการพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์น าออกขาย
สร้างรายได้ และการเพ่ิมช่องการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนจากต้นจากอาจช่วยส่งเสริมแล ะ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
 3. ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก นักวิจัยได้พัฒนาโดยก าหนดขอบเขตประโยชน์ที่ได้รับ
ไว้ 2 ปัจจัย คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจากนั้นสามารถรับประทานได้ หรือไม่สามารถรับประทานได้ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ คือ น าไปใช้เป็นอาหาร ขนม เครื่องใช้ภายในบ้าน และอ่ืน ๆ 
ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากต้นจากได้โดยการเพ่ิมรูปแบบของการน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตของ
ประโยชน์ที่ได้รับเท่านั้น 
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 4. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากต้นจากในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลในขั้นเริ่มต้น ดังนั้น จึงได้พัฒนาที่เก็บข้อมูลบน
เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ยังมีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก ท าให้จ าเป็นต้องจ ากัดให้ผู้ใช้ระบบเพ่ิม
ข้อมูลรูปภาพ ได้เพียงผลิตภัณฑ์ละ 5 รูปภาพ ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ แต่
ระบบที่พัฒนามีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถแก้ไขรหัสค าสั่ง (Source code) ให้ผู้ใช้สามารถเพ่ิมรูปภาพ
ได้จ านวนมากขึ้นหรือลดน้อยลงตามความสามารถของพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
 5. ผลการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เป็นเพียงการเปิดช่องทางให้กับสินค้าชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์
จากต้นจากได้มีช่องทางการขายสินค้าได้เพ่ิมขึ้นบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังมีระบบการช าระเงินที่อยู่
ในรูปแบบการโอนเงิน เนื่องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ยังไม่มีความไว้วางใจ 
และทักษะในการรับช าระเงินจากลูกค้าในรูปแบบของเงินดิจิตอลแบบเต็มรูป ดังนั้น เพ่ือให้เหมาะสม
กับความสามารถนักวิจัยจึงท าการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ที่ยังคงใช้รูปแบบการโอนเงินที่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์มีความไว้วางใจมากกว่า นอกจากนี้ ระบบร้านค้าออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ จะ
เป็นประโยชน์มากขึ้นหากมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชนเพ่ิมเติม 
เนื่องจากปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ที่ก าหนดให้มีการระบุ
ตัวตนของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างชัดเจน และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า 
ป้องกันการถูกโกง ถูกหลอกลวงจากการท าการค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้นจ านวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างมากหากในอนาคตชุมชนจ าเป็นต้องมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
 6. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับต้นจาก 
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นจาก และมุมสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก ที่จัดท าขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบเปิด โดยให้ผู้ที่ต้องการแบ่งปันความรู้สามารถ ซึ่งเป็นสมาชิกสามารถ
แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับต้นจากได้ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนของบทความที่มีสมาชิก
ของระบบได้แบ่งปันไว้ ดังนั้น ระบบจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะท าให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นจาก
สามารถระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันจนอาจเป็นองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนใหม่ได้ 
 7. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พัฒนาขึ้น ตรงตาม
ความต้องการและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานมาก โดยระบบที่พัฒนามีการจัดท าฐานข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ซึ่งสามารถบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก โดย 
การเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และร้านค้าออนไลน์ที่
ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก ซึ่งประกอบด้วย ส่วนการน าเสนอ
สินค้า การขาย การตรวจสอบข้อมูลการขาย และการออกรายงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ     
อุมาพร อุประ และกรผกา อรรคนิตย์ (2552)  ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
จากล าไย ที่มีการรวบรวมความรู้ตั้งแต่เรื่องความเป็นมา การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และคุณค่าทาง
โภชนาการของล าไย การแปรรูปล าไยเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ งานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล าไยที่เคย
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มีผู้ท ามาและข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไยในท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะเป็นแหล่งรวม
ความรู้และแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไยส าหรับผู้ที่สนใจได้ท าการศึกษา  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กาญจนา ค าสมบัติ (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องระบบฐานข้อมูลผ้าไหมพ้ืนบ้านจังหวัด
มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ที่รวบรวมข้อมูลผ้าไหมไทยที่ให้รายละเอียดประเภทการทอ วัสดุที่ใช้ วิธีการ
ผลิต ประโยชน์ที่ใช้ แหล่งก าเนิด อย่างเป็นระบบ ที่ระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลในระบบและ
อ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และข้อมูลที่ได้อยู่ในรูปแบบที่คงทนถาวร 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธิดารัตน์ เอ้ือพัฒนากิจ (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องระบบค้าข้าว
ออนไลน์ โดยการท างานของระบบที่พัฒนาท าให้สามารถเรียกดูราคาข้าวแต่ละประเภท การสั่งซื้อข้าว 
การตรวจสอบสถานการณ์สั่งซื้อ และการช าระเงิน ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นช่องทางหนึ่งของการ
ซื้อข้าวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐิยา ตันติสุโชติ ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถรองรับการจัดท าข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น การเพ่ิม การลบ 
การโอน การจ าหน่าย การปรับปรุง และการออกรายงานต่าง ๆ ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดย
ใช้โปรแกรมภาษา PHP และใช้ประบบการจัดการฐานข้อมูลโปรแกรม MySQL ที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้งานทั่วไปให้ความเห็นด้านความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี สรุป ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พัฒนาขึ้น 
สามารถใช้งานเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นจาก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นจาก น าเสนอข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากส่วนของต้นจากที่ชุมชนจัดท าขึ้น  นอกจากนี้ยังมี
ร้านค้าออนไลน์ที่ช่วยขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในระดับมาก มี
ประโยชน์กับผู้ใช้เพ่ือการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน และยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่คนใน
ชุมชนสามารถใช้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 การพัฒนาระบบครั้งนี้ ได้จัดท าขึ้นเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก โดยการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และตรวจสอบข้อมูล รวมถึงเป็นระบบที่ช่วยใน
การน าเสนอข้อมูลความรู้การใช้ประโยชน์จากต้นจากของชุมชน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ที่มีการรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน และคนภายนอกชุมชนที่มีการใช้
ประโยชน์จากส่วนของต้นจากไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่ผู้ใช้สามารถเข้าค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ต้องการได้ โดยระบบยังได้
จัดท าเป็นร้านค้าออนไลน์ที่สามารถน าไปใช้เป็นช่องทางในการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้
กว้างขวางมากขึ้นได้ ท าให้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านระบบได้ สะดวก รวดเร็วตาม
ความต้องการ รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ยังสามารถใช้ระบบเพ่ือจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีน าออกขายผ่านการ
ท างานของระบบได้ ระบบจะช่วยจัดการข้อมูลรายการสั่งซื้อของลูกค้า และ จัดท ารายงานสรุปข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าของร้านค้าออนไลน์ได้ทราบ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงการบริหารและ
จัดการกับผลิตภัณฑ์ การต่อยอดผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับต้นจาก ทั้งข่าวสาร 
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/ ความรู้ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกระดานข่าวมุมชุมชนสารพันความรู้ที่เปิดโอกาสให้มีการระดม
ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันในเรื่องการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หรือเรื่องอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับต้นจาก เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักกับต้นจากเพ่ิมมากขึ้น และรู้ว่าต้น
จากสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง   
 1.2 หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนควรน าระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ไปใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้คนใน
ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของต้นจาก ซึ่งมีจ านวนลดน้อยลงในปัจจุบัน และน าไปใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก ที่ชุมชนได้จัดท าขึ้น เพ่ือการวางแผนการ
จัดการความรู้ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
และต่อยอดไปใช้ส าหรับการท างานกับระบบอ่ืนต่อไปได้ 
 1.3 หน่วยงานของรัฐควรให้การสนับสนุนชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการร้านค้าออนไลน์ การจด
ทะเบียนร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท าให้คนชุมชนได้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีความพึงพอใจการท างานกับระบบมาก ตรงกับผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเห็นว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้
งานได้อย่างดี แต่ถ้ามีการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (GUI) ด้วยการลดการท างานที่ซับซ้อน 
ลดขั้นตอนการจดจ ารหัสเข้าใช้งานระบบ รหัสใบแจ้งยอด และ PIN ของระบบ และออกแบบระบบให้
ง่ายขึ้น ด้านความปลอดภัยควรมีปุ่มส าหรับผู้ใช้ให้สามารถสอบถามรหัสผ่าน (Password) กับผู้ดูแล
ระบบได้ โดยการส่งรหัสผ่านกลับไปทางอีเมลให้กับผู้ใช้งานที่ลืมได้ นอกจากนีก้ารพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในครั้งนี้ รูปแบบของร้านค้าออนไลน์ในส่วนการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน นักวิจัยท าการออกแบบให้ระบบมีการท างาน และออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้ไว้อย่างง่าย เพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนกับชุมชนที่มีทักษะการท างานกับคอมพิวเตอร์ เพียง
เล็กน้อย ดังนั้น ส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบในครั้งต่อไปควรมีการพัฒนาระบบที่สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ใช้เพ่ิมขึ้น และพัฒนาต่อยอดไปใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของชุมชน อ าเภอ 
และจังหวัด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากระบบมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในระดับฐานรากให้มี
ความมั่นคง ยั่งยืน และม่ังคั่งต่อไป 
 

 
 

 
  




