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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ี
ภูมิศาสตร์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ี
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลการเพาะปลูกพืชสมุนไพร ข้อมูลตําแหน่งพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยใช้เครื่องมือในการ
ทดลอง ท่ีพัฒนาด้วย Sublime Text 3 ภาษา PHP, JAVA script, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเคร่ืองมือใน
การรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการข้อมูล วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการ 2) ออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ และ 5) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ี
ภูมิศาสตร์สามารถจัดการข้อมูลและทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ได้อย่างดี และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการ
ข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.57, S.D. = 0.51) 
 
คําสําคัญ: แผนท่ีภูมิศาสตร์  สมุนไพร  พ้ืนท่ีปลูกสมุนไพร 
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Abstract 
 

The objectives of this research are: 1) develop a of the Prototype of data management system 
for Herbal planting area in Nakhon Pathom Province with Geographical Maps and 2) study the efficiency 
of the proposed system. Data used in the experiment are herbs data, Herbal planting area with location in 
Nakhon Pathom province. Research instruments are composed of experimental tool and data collecting tool. 
Experimental tool is the Prototype of data management system for Herbal planting area in Nakhon Pathom 
Province with Geographical Maps developed by PHP, JAVA script, HTML5, connecting to MySQL database. 
Data collecting tool is data management system efficiency evaluation form. Research methodology can 
be classified into 5 steps: 1) problem and requirement analysis, 2) system design 3) system development 
4) system testing and 5) system evaluation by five purposively selected experts. The findings from this 
research are: 1) the data management system for Herbal planting area in Nakhon Pathom Province with 
Geographical Maps developed in web application form via the Internet can be performed well, 2) the 
efficiency of the prototype of the proposed system evaluated by five experts is in highest level ( X = 4.59, 
S.D. = 0.53) 
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1. บทนํา 
 

    สมุนไพร หมายถึง พืชท่ีใช้ทําเป็นเครื่องยาสมุนไพรท่ีกําหนดมาจากธรรมชาติ และมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์

สุขภาพ อันหมายถึง การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค (พระราชบัญญัติยา, 2510) พืชสมุนไพรเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่คนไทยมานับ

พันปี แต่เม่ือการแพทย์แผนปัจจุบันเร่ิมเข้ามามีบทบาทในบ้านเราสรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรไทยหรือเรียกว่า ภูมิปัญญา

โบราณถูกบดบังไปเรื่อย ๆ และถูกทอดท้ิงในท่ีสุด ซ่ึงความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้กันว่า สมุนไพรไทยเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าใช้

ประโยชน์ได้จริงและใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นเพราะการใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาการแพทย์แผนโบราณท่ี

มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนเยาวชนรุ่นหลังรู้จักสมุนไพรน้อยมาก 
ปัจจุบันกระแสของการรักษาสุขภาพด้วยวิถีแห่งธรรมชาติเป็นท่ีนิยม และแพร่หลายอย่างมาก ซ่ึงจากการศึกษา

ค้นคว้าได้ข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นท่ียอมรับว่า สมุนไพร และผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาท่ีได้จาก

การสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ท่ีทําให้

เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหม่ืนชนิด จึงควรอย่างย่ิงสําหรับคนไทยได้ตระหนักเห็นคุณค่าของสมุนไพร โดยฟ้ืนฟูภูมิ

ปัญญาการใช้สมุนไพร เผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ด้านสมุนไพรเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

และการดูแลสุขภาพตนเอง ทําให้สามารถพ่ึงตนเองได้ตามวิถีท่ีเพียงพอ 
ดังนั้น ผู้พัฒนาเห็นว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านของประชาชนในพ้ืนท่ีนี้ ท้ังนี้เพ่ือทําการรวบรวมไว้

เป็นองค์ความรู้ และนําองค์ความรู้มาพัฒนาในด้านการรักษาให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการพ่ึงตนเอง รวมไปถึงให้ประชาชนเกิดความตระหนักในทรัพยากรที่มีคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์ไว้และ

เผยแพร่ให้เป็นท่ีนิยมมากข้ึน เพราะในปัจจุบันการเจริญทางด้านวัตถุเร่ิมเข้ามาทําลายทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่นนี้ ซ่ึง
ผู้พัฒนาเห็นว่าควรมีการกระตุ้นให้ประชาชนอนุรักษ์การใช้สมุนไพรให้ดํารงอยู่คู่ชุมชนต่อไป (นิลยา ชูสาด, 2525) 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

สุมณฑา ก่อแก้ว (2551) กล่าวว่าการศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพร ภูมิ

ปัญญาเก่ียวกับการใช้พืช สมุนไพรในป่ามารักษาโรค และบํารุงร่างกาย การแก้ปัญหาการนําเข้ายาได้ คือการศึกษาวิจัยการ

รักษาโรค ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิธีการรักษาโรคท่ีไม่พ่ึงพิงยาแผนปัจจุบัน แต่ใช้พืชสมุนไพร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสามารถหาได้

ในประเทศหากสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรที่มีอยู่ในแต่ละท้องถ่ินของตนเอง จะลดมูลค่าการนําเข้ายาได้ จึงศึกษาสังคม

พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้พืชสมุนไพรในระบบนิเวศป่า ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ เนื่องจาก
ในชุมชนยังคงมีคนใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคอยู่เป็นจํานวนมาก และยังจะเป็นการหาแนวทางเพ่ือการจัดการทรัพยากรให้

มีอยู่อย่างย่ังยืนต่อไปอีกท้ังสามารถใช้เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้อีกด้วย 
 รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ (2554) กล่าวว่าการพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร งานวิจัยนี้เป็น

การสร้างระบบฐานความรู้ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สุขภาพ ตนเอง ด้วยหลักทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง คือ ส่วน ของการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน เพ่ือให้บุคคลรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่า
ตนเองมีธาตุกําเนิดอะไร และ รับทราบแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง และควรเลือกรสชาติอาหารท่ีรับประทานอย่างไร จึง
จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนของการวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยตามธาตุเจ้าเรือนท่ี เป็นธาตุกําเนิด และ
ธาตุเจ้าเรือนตามช่วงอายุของตนเองในปัจจุบัน พร้อมท้ังระบุถึงสมุนไพร ในส่วน สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีใช้

รักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านั้น โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดของสมุนไพรไทย วิธีการใช้ และข้อควรรู้ในการใช้สมุนไพร 
สมชาย อารยพิทยา (2557) กล่าวว่าการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร โครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระ

เกียรติ ได้มีการริเร่ิมและประสานงานโครงการฯ เม่ือปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานท่ี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 275



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

294 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ เพ่ือสร้างสวนสมุนไพร ในการรองรับการเรียนการสอนด้านสมุนไพรของหลักสูตร

การแพทย์แผนไทย จัดเป็นกลุ่มตามตํารับยาแผนโบราณท่ีมีการอ้างอิงในการเรียนแพทย์แผนไทย สภาเภสัชกรรมไทย แต่
ดั้งเดิมซ่ึงในสวนสมุนไพรท่ีอ่ืนไม่ได้ทําถือเป็นจุดเด่นของสวนสมุนไพรฯท่ีจัดทํา นอกจากนี้ยังมีส่วนของกลุ่ม สมุนไพร

สาธารณสุขมูลฐานหรือสมุนไพรประจําบ้าน ท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะนําให้ใช้จํานวน 61 พืช สมุนไพรล้านนาและสมุนไพร

อ่ืน ๆ ภายในพ้ืนท่ีสวนจัดวางตําแหน่งตามเส้นทางเดินศึกษาภายในสวน ในการดําเนินการจัดสวนสมุนไพร  
จันทร์ทิรา เจียรณัย (2557) วิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 2) รวบรวม

ข้อมูลความหลากหลายของ สมุนไพรในพื้นท่ีเขื่อนน้าพุง จังหวัดสกลนคร และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมท้ังตํารับยาของ

หมอ พ้ืนบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง 3) นําความรู้ท่ีได้ศึกษาและรวบรวมได้มาทําประมวล สาระรายวิชา 701108 
ภูมิปัญญาไทยและพืชพรรณเพื่อคุณภาพชีวิต (Thai’s Traditional Wisdom and Plants for Quality of Life) 

วารณี ประดิษฐ์ สิริวดี ชมเดช และกรกฎ งานวงศ์ พาณิชย์ (2557) กล่าวว่างานวิจัยสมุนไพรไทยสําหรับการรักษา

โรคข้อเสื่อม โรคข้อเสื่อมจัดเป็นโรคข้อชนิดเร้ือรังท่ีพบมากในผู้สูงอายุรวมท้ังสัตว์อายุมาก การสึกกร่อนอย่างช้า ๆ ของกระดูก
อ่อนผิวข้อเป็นอาการสําคัญ ท่ีทําให้เกิดความเจ็บปวดแก่ข้อต่อ พยาธิกําเนิดของโรคน้ีมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับกลไก

การตอบสนองต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง กระบวนการอักเสบ ซ่ึงเป็น กระบวนการที่เหนี่ยวนําให้เกิดการเสีย

สมดุลของข้อต่อ ทําให้เกิดการผลิตเอนไซม์ต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการ ย่อยสารองค์ประกอบของเน้ือกระดูกอ่อน การ
รักษาโดยการใช้ยาแก้ปวดรวมท้ังยาต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่ สเตียรอยด์ เป็นเพียงวิธีการหนึ่งท่ีช่วยบรรเทาความเจ็บปวดซ่ึง

ก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์ตามมา ใน ปัจจุบัน การค้นหาสารสกัดพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการต้านทานการ

อักเสบ รวมท้ังมีคุณสมบัติปกป้องกระดูก อ่อนเพ่ือนํามาใช้รักษาโรคข้อเสื่อมมีจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการพบว่าพืช

หลายชนิดท่ีพบได้ท่ัวไปในประเทศ ไทยมีประสิทธิภาพในการบรรเทาและรักษาอาการของโรคข้อเสื่อมและโรคข้ออ่ืน ๆ ได้  
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัยสามารถแสดงด้วยกรอบแนวคิดการวิจัย ท่ีนําเสนอภาพรวมของระบบการทํางานท้ังหมด โดยแบ่ง

ผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ (admin) และผู้ใช้ท่ัวไป (user) ซ่ึงสามารถเข้าใช้งานต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ี

ปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะถูก

นํามาแสดงบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดแสดงลําดับข้ันตอนการทํางาน 
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4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ 
 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองกับระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูล

ประเภทสมุนไพร ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกสมุนไพร เป็นต้น 
 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ ระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรใน

จังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, JAVA script, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL 
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการข้อมูล 

 

4.4 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ใช้แนวทางการพัฒนาตาม

แนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย  
1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการค้นหาข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม และเชื่อมโยงกับ

ข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
2) ออกแบบระบบ  
ในการศึกษาและการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ได้ทําการ

วิเคราะห์ระบบ เพ่ือพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพ Context Diagram 
 

เม่ือนําแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 มาออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูล สามารถออกแบบแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram หรือ Entity Relationship Diagram คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่ม

ข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล สามารถออกแบบตารางข้อมูลในฐานข้อมูลได้ จํานวน 
12 ตาราง โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ข้อมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูก ข้อมูลวิธีการเพาะปลูก และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช

สมุนไพร ซ่ึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทุกตารางตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แผนภาพ E-R Diagram 

 
3) พัฒนาระบบ  
เม่ือออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้ว ผู้วิจัยแยกส่วนการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ พัฒนาระบบจัดการข้อมูล

สมุนไพร สําหรับเพ่ิม ค้นหา แก้ไข ลบข้อมูล โดยผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ HTML5 เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL 
ด้วยโปรแกรม Sublime Text 3 ให้บริการผ่านเคร่ืองให้บริการด้วย Apache Web Server ซ่ึงติดต้ังและใช้งานด้วย 
Appserv และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการแต่งรูปออกแบบระบบ จึงได้ทําการวิเคราะห์ระบบ เพ่ือพัฒนาระบบ

ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดย
เชื่อมต่อกับ Google map API 

4) ทดสอบระบบ  
แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบส่วนย่อย คือ การทดสอบแยกส่วนการทํางานตามลักษณะ

การพัฒนาระบบ โดยทดสอบการทํางานของระบบเบ้ืองต้น และการทดสอบการให้บริการข้อมูลผ่านแผนท่ีภูมิศาสตร์ การ
ทดสอบระบบใหญ่ คือ การทดสอบการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นท่ีเชื่อมต่อกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ท่ีให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 

5) ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสมุนไพร 2 คน 
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5. ผลการศึกษา 
 

 1. ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ มีการทํางานใน

ลักษณะระบบจัดการข้อมูลสามารถเพิ่ม ลบ ค้นหา และแก้ไขข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลและนํามา

แสดงผลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ แสดงดังภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลตําบลด้วยแผน

ท่ีภูมิศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.60 0.55 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.60 0.55 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  4.80 0.45 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง  4.60 0.55 
5. ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก  4.80 0.45 
6. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 4.40 0.55 
7. ความชัดเจนของคําแนะนําสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ 4.60 0.55 
8. ความเร็วในการทํางาน  4.20 0.45 
9. ความสะดวกในการใช้งานเมนู 4.40 0.55 
10. ความสะดวกในการใช้งานแต่ละหน้าจอ 4.40 0.55 
11. ข้อความบนการเชื่อมโยงส่ือความหมาย เข้าใจได้ง่าย 4.40 0.55 
12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.60 0.55 
13. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.60 0.55 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

14. ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.80 0.45 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.80 0.45 

สรุป 4.57 0.51 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.57, S.D. = 0.51)  

 
6. สรุปผลการศึกษา 
 

ในการพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ สามารถสรุปผล

การดําเนินงานได้ดังน้ี  
6.1 ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์พัฒนาด้วย ภาษา PHP, 

ภาษา HTML5, ฐานข้อมูล MySQL เชื่อมต่อกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย Google API ระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา 
ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยํา สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทําให้ระบบทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกในการค้นหาและแสดงผลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ได้ 
6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วย

แผนท่ีภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57, S.D. = 0.51) โดยมีประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 
7. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์พัฒนาด้วย 
ภาษา PHP, ภาษา HTML5, ฐานข้อมูล MySQL เชื่อมต่อกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย Google API พบว่า ประสิทธิภาพการ

ทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดยมีประสิทธิภาพการ

ทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย ความเหมาะสมของภาพและ

กราฟิก อยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากผู้วิจัยใช้การยืนยันตัวบุคคลก่อนการใช้งาน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการจัดการ

ข้อมูล โดยให้ความสําคัญกับการใช้สีและภาพประกอบเพ่ือให้มีความน่าสนใจ และการใช้ Google API ช่วยให้การทํางาน

สะดวกรวดเร็วข้ึน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

 8.1 ข้อเสนอแนะการใช้งาน 
 การใช้งานต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์จําเป็นต้องใช้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเนื่องจากบริการของ Google API เป็นการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย หากมีการนําไปใช้ใน

ระยะยาวสามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือแบบฟรีในการพัฒนาได้ 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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8.2 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ สามารถทําการพัฒนา

เพ่ิมเติมได้ โดยใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา และควรพัฒนาร่วมกับแผนท่ีในรูปแบบอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบการทํางาน

ของแผนท่ีในรูปแบบต่าง ๆ 
 

9. กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะมีบุคคลและหน่วยงานหลายส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า ดร.วิมาน ใจดี ผศ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา เป็นอย่างสูงท่ีได้ให้คําแนะนํา ตลอดจน
ช่วยตรวจสอบเอกสาร และสุดท้ายยังเป็นกรรมการสอบ พร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นท่ีดีตลอดมา จนทําให้งานวิจัยของข้าพเจ้า

สําเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้งานวิจัยนี้จะไม่สําเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดกําลังใจจากครอบครัว เพ่ือน ๆ รุ่นพ่ี และผู้มี
พระคุณทุกท่าน หากการพัฒนาระบบในคร้ังนี้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีก็ขอให้ผู้ท่ีสนใจนี้ได้นําไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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