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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ ด้วย

บาร์โค้ด 2 มิติ 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูล
สรรพคุณ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและข้อมูลสรรพคุณการรักษา เครื่องมือใน
การวิจัย ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ ด้วยบาร์โค้ด 
2 มิติ ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, JAVA script, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบประเมินประสิทธิภาพพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ วิธีดําเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ และ 5) ประเมินผล
โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) พัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืช
สมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถจัดการข้อมูลประเภทสมุนไพร ข้อมูลพืชสมุนไพร ข้อมูล
สรรพคุณการรักษาของพืชสมุนไพร และเรียกใช้ข้อมูลด้วยบาร์โค้ด 2 มิติได้เป็นอย่างดี และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.53)  
 
คําสําคัญ: บาร์โค้ด 2 มิติ  ระบบจัดการข้อมูล  พืชสมุนไพรไทย  สรรพคุณการรักษา 
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Abstract 
 
The objectives of this research are: 1) develop a prototype of Thai herbal management information 

system and providing properties data services for the treatment of 2D barcode and 2) study the efficiency of 
the proposed system. Data used in the experiment are Thai herba data, providing properties data services. 
Research instruments are composed of experimental tool and data collecting tool. Experimental tool is 
the prototype of Thai herbal management information system and providing properties data services for 
the treatment of 2D barcode 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 prototype of Thai herbal management information system and providing properties 
data services for the treatment of 2D barcode 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 = 4.55, S.D. = 0.53). 
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1. บทนํา  
 

พืชสมุนไพร เป็นพืชท่ีสามารถนําส่วนหน่ึงส่วนใดมาใช้ในการรักษาโรคหรือบํารุงร่างกาย โดยผ่านกระบวนการ

บางอย่าง เช่น ตากแห้ง ต้ม คั้น บด เพ่ือใช้กิน ใช้ทา หรือใช้ประคบ เพ่ือรักษาอาการต่าง ๆ ตามสรรพคุณของพืชสมุนไพรแต่

ละชนิด พืชสมุนไพรสามารถนํามาใช้ผลิตยาสมุนไพร ซ่ึงหมายถึง ยาท่ีได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซ่ึงมิได้ผสม ปรุงหรือแปร

สภาพ (พระราชบัญญัติยา, 2510) โดยจะประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรชนิดเดียวหรือพืชสมุนไพรหลายชนิดร่วมกันก็ได้ พืช

สมุนไพรมีหลายชนิด ท้ังชนิดท่ีสามารถพบเห็นได้ท่ัวไปและชนิดท่ีพบเจอได้ยาก โดยพืชสมุนไพรไทยนิยมนํามาใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหารเพื่อเพ่ิมรสชาดและทําให้อาหารมีสรรพคุณเป็นยา ซ่ึงพืชสมุนไพรท่ีนํามาใช้ประกอบอาหาร มักพบ

ตามริมร้ัว หรือพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชในบ้าน หรืออาจเรียกว่าเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่ง พืชสมุนไพรมีท้ังให้ฤทธ์ิเป็นคุณด้านการ

รักษาและให้ฤทธ์ิเป็นพิษจนทําให้ถึงแก่ชีวิต ซ่ึงพืชสมุนไพรหลายชนิดเป็นท่ีต้องการของผู้ผลิตของใช้ท้ังอุปโภคและบริโภคใน

ชีวิตประจําวัน เช่น ยาสีฟัน แชมพูสระผม ครีมบํารุงผิว ยาดม รวมถึงยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน เป็นต้น ซ่ึงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับ

สมุนไพร คือ การไม่รู้จักพืชสมุนไพรท้ังรอบตัวและไกลตัว ทําให้ผู้ใช้บางคนใช้พืชสมุนไพรผิดวัตถุประสงค์จนทําให้เกิดอันตราย 
จากปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจด้านพืชสมุนไพร เม่ือทําการศึกษาเทคโนโลยีท่ีนิยมใช้ในการนําเสนอข้อมูลท่ี

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว คือ เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ ซ่ึงเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบบาร์โค้ด

ท่ีสามารถอ่านได้ด้วยการสแกนและแปลงบาร์โค้ดเป็นข้อมูลท่ีถูกเก็บไว้ โดยนิยมนํามาใช้เก็บข้อมูลเส้นทางการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลหลัก เช่น URL เป็นต้น โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ท่ีมีการเชื่อมต่อกับกล้องเพ่ือสแกนหรืออ่านข้อมูลจาก

บาร์โค้ด 2 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
เม่ือวิเคราะห์ปัญหาและเทคโนโลยีท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบ

ระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยระบบบาร์โค้ด 2 มิติ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน

เข้าถึงข้อมูลพืชสมุนไพร เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรต่อไป 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 บาร์โค้ด 2 มิติ 
บาร์โค้ด 2 มิติมีหลายรูปแบบ ซ่ึงคิวอาร์โค้ด หรือ QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติแบบเมตริกซ์มีลักษณะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถบรรจุข้อมูลได้มากท่ีสุด 7,089 ตัวเลขหรือ 4,296 ตัวอักษร ข้อมูลเลขฐานสอง 2,953 ไบต์ รูปแบบ

ค้นหาของ QR Code อยู่ท่ีมุมท้ังสามของบาร์โค้ด คือ มุมซ้ายบน มุมซ้ายล่าง และมุมขวาบน ซ่ึงช่วยให้สามารถสแกนหรือ

อ่านบาร์โค้ดได้จากทุกมุม เนื่องจากมุมท้ังสามถูกใช้เป็นจุดหลักในการอ่านข้อมูลท่ีซ่อนอยู่ภายในซ่ึงบรรจุข้อมูลจํานวนมาก

และทําให้สามารถอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็ว (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ธีรพันธ์ุ อินทรชัย (2556) พัฒนาระบบสารสนเทศพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ โดยใช้

รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การนําไปใช้ และการ
บํารุงรักษา และทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารเทศทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ 4 ด้าน คือ การใช้งาน
ท่ัวไป การประมวลผลข้อมูล การออกแบบหน้าจอ ประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบสารสนเทศ

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 ทิพย์สุรีย์ ติรวงศ์กุศล และจิ้นอ้ี แซ่เฉิน (2551) ศึกษาข้อมูลสมุนไพรไทย พบว่า สมุนไพรไทยได้รับความสนใจจาก

บุคคลท่ัวไปอย่างแพร่หลาย โดยมีการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ทางสมุนไพรไทย เพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษา

การแพทย์ การวิจัย การสืบค้นข้อมูล และการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน แต่ข้อมูลในหลายเว็บไซต์มีการจัดเก็บข้อมูลท่ี
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ไม่เป็นมาตรฐานและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ทําการรวบรวมข้อมูลสมุนไพรไทยจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ เพ่ือทําการปรับ

รูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และออกแบบข้อมูลตามแนวคิดออนโทโลจี ทําให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก

และสืบค้นได้ง่าย  
 กรพรหม พิกุลแก้ว (2553) ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ เพ่ืออํานวยความสะดวกในในการเข้าถึงข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียท่ีมีความน่าสนใจ โดยเข้าถึงข้อมูลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจากการอ่านข้อมูล

บาร์โค้ด 2 มิติ ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้บาร์โค้ด 2 มิติดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ข้อมูลตามความต้องการและ

เหมาะสมกับการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย และการนําเสนอข้อมูลท่ีมีรูปแบบส่ือมัลติมีเดียท่ีน่าสนใจช่วยกระตุ้นให้มีการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์มากขึ้น  
 Gurhan DURAK, Emre OZKESKIN, Murat ATAIZI (2016) ค้นคว้าเร่ืองการเรียนรู้และการสื่อสารด้วยบาร์โค้ด 2 
มิติ โดยออกแบบหน่วยเรียนรู้ท่ีสนับสนุนด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ และส่งชุดบทเรียนท่ีได้รับการออกแบบไปยังผู้เรียนท่ีใช้งาน

โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตจํานวน 15 คน เพ่ือศึกษาเนื้อหาและสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้บาร์โค้ด ผลการวิจัย พบว่า บาร์โค้ด 2 มิติ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 Tai-Wei, Chin-Hung, and Mike (2011) ศึกษาเก่ียวกับบาร์โค้ด 2 มิติ ร่วมกับ AR (augmented reality) โดยติด
บาร์โค้ด 2 มิติไว้ท่ีกล่อง เม่ือทําการสแกนบาร์โค้ดจะพบวัตถุสามมิติปรากฎข้ึนบนบาร์โค้ด 2 มิติ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็น

รายละเอียดและลักษณะของสินค้าท่ีอยู่ภายในกล่องได้ทันที ผลการศึกษาสามารถนํามาใช้ประยุกต์เพ่ือให้เกิดความ

สะดวกสบายในการใช้บริการต่าง ๆ ในอนาคต 
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ แบ่งผู้ใช้งาน

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน สามารถจัดการกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบ
ข้อมูล ตามสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลท่ีกําหนด และสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกนและแปลงบาร์โค้ด 2 มิติ โดยกรอบแนวคิด

การวิจัย แสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดพัฒนาระบบ 

 
 
 

ผู้ดูแลระบบ 

โทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้ 

ฐานข้อมลู 

บาร์โค้ด 2 มิติ 

จัดการข้อมูลเบ้ืองต้น 

เว็บแอปพลเิคชัน 

แปลงข้อมลู 

บาร์โค้ด 2 มิติ 

เข้าถึงฐานข้อมูล 

เข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันและสามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสําหรับสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ 
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4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ  
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการ

รักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความ

น่าเชื่อถือ ร่วมกับข้อมูลพืชสมุนไพรจากแหล่งข้อมูลพืชสมุนไพรของวัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม โดยนํามาวิเคราะห์และ

ออกแบบฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรสําหรับใช้ในการทดลอง 
 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 4.3.1 เครื่องมือในการทดลอง คือ ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ

การรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP, JavaScript, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
MySQL รองรับการทํางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 4.3.2 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืช

สมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
 

4.4 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ใช้

แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย  
 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  

วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และการเข้าถึงข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและ

ให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยที่จัดเก็บครอบคลุมครบทุกด้าน เช่น ข้อมูลประเภท

พืชสมุนไพร ข้อมูลพืชสมุนไพร ข้อมูลสรรพคุณด้านการรักษาของพืชสมุนไพร เป็นต้น ซ่ึงควรได้รับการพัฒนาช่องทางการ

เข้าถึงข้อมูลรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ซ่ึงบาร์โค้ด 2 มิติได้รับความนิยมใช้เป็นช่องทางในการ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยโทรศัพท์มือถือ 
2) ออกแบบระบบ 
นําผลการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นมาทําการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของ

ระบบงานนั้น ๆ ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้งานจํานวน 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ และผู้ดูแลระบบ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : Context Diagram) 
 

เม่ือนําแผนภาพกระแสข้อมูลในภาพที่ 2 มาออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูล สามารถออกแบบ

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram หรือ Entity Relationship Diagram คือ แผนผังแสดงความสัมพันธ์

ของกลุ่มข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล สามารถออกแบบตารางข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
จํานวน 8 ตาราง ซ่ึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทุกตารางตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 แผนภาพ E-R Diagram 
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3) พัฒนาระบบ  
เม่ือออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้ว ผู้วิจัยแยกส่วนการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ พัฒนาระบบจัดการข้อมูล

เกี่ยวกับกับพืชสมุนไพร เบื้องต้น สําหรับเพ่ิม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูลในตารางข้อมูลหลักโดยผู้ดูแลระบบ โดยรองรับการ

ทํางานร่วมกับข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลภาพ ข้อมูลวิดีโอ และพัฒนาระบบจัดการข้อมูลบาร์โค้ด 2 มิติ โดยส่งข้อมูลท่ีต้องการ

นําไปใช้สร้างบาร์โค้ด 2 มิติ เช่น URL สําหรับเข้าถึงข้อมูลพืชสมุนไพร มาใช้ในการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติ นําผลการพัฒนาท้ัง 2 
ส่วนมาพัฒนาให้ทํางานร่วมกันในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีพัฒนาด้วยโปรแกรม Sublime Text 3 โดยใช้ภาษา PHP, 
JavaScript และ HTML5 ให้บริการผ่านเคร่ืองให้บริการด้วย Apache Web Server เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และเรียกใช้
บริการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติ โดยมีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว 
4) ทดสอบระบบ  
แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบส่วนย่อย คือ การทดสอบแยกส่วนการทํางานตามลักษณะ

การพัฒนาระบบ โดยทดสอบการทํางานของระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรเบื้องต้น การทดสอบการจัดการข้อมูลบาร์โค้ด 2 
มิติ และการทดสอบระบบใหญ่ คือ การทดสอบการให้บริการข้อมูลพืชสมุนไพรร่วมกับบาร์โค้ด 2 มิติ ท่ีให้บริการผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
5) ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพืชสมุนไพร จํานวน 2 คน ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพของ

ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
 

5. ผลการศึกษา 
 

5.1 ผลการพัฒนาต้นแบบระบบจดัการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แสดงดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)      (ข) 
 
 
 
 
 
 
 

(ค)      (ง) 
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(จ) 
 

ภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา 
 

จากภาพท่ี 4 แสดงตัวอย่างผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา 
ประกอบด้วย (ก) ส่วนจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรเบื้องต้น (ข) ส่วนหลักแสดงข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการข้อมูลสมุนไพร 
(ค) ส่วนการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติเพ่ือเข้าถึงข้อมูลสมุนไพร (ง) ส่วนจัดการรายการข้อมูลบาร์โค้ด 2 มิติ (จ) ส่วนแสดงข้อมูล

สมุนไพรจากการเข้าถึงด้วยบาร์โค้ด 2 มิต ิ
ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ท่ีพัฒนา 

สามารถดําเนินงานได้ดังน้ี  
ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูลประเภทสมุนไพร ข้อมูลพืชสมุนไพร ข้อมูลสรรพคุณการรักษา

ของพืชสมุนไพร และสามารถเพ่ิม ค้นหา แก้ไข และลบการให้บริการข้อมูลพืชสมุนไพรด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ  
ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพร ข้อมูลสรรพคุณการรักษาของพืชสมุนไพร และสามารถเรียกใช้บริการ

ข้อมูลสมุนไพรด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา 

โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

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

12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.60 0.55 
13. ประสิทธิภาพการสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลกับบาร์โค้ด 2 มิติ 4.80 0.45 
14. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 4.80 0.45 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.40 0.55 

สรุป 4.55 0.53 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.53)  

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 

  

ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ เป็นระบบ

สําหรับเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรไทย และให้ความรู้เก่ียวกับพืชสมุนไพร ช่วยให้ผู้ใช้ท่ีสนใจหาความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ค้นคว้า

หาข้อมูลท่ีต้องการจะทราบข้อมูลต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรได้อย่างรวดเร็ว จากผลการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า 
ประสิทธิภาพการสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลกับบาร์โค้ด 2 มิติ และประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ มี
ประสิทธิภาพในการทํางานในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.45) เนื่องจากผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนําไปใช้งานได้ทันทีซ่ึงเชื่อมโยงกับข้อมูลในฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ทําให้สามารถเรียกใช้ข้อมูล

ผ่านบาร์โค้ด 2 มิติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า ท่ีพัฒนาสื่อ

ประกอบการสอนแบบมีส่วนร่วมออนไลน์ด้วยการเข้าถึงข้อมูลผ่านบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานสื่อ

สําหรับการฝึกปฏิบัติและเพ่ิมทักษะการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

 

7.1 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา

ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถทําการพัฒนาเพ่ิมเติมได้ โดยใช้เครื่องมืออ่ืน อย่างเช่น Microsoft Visual Studio, C# เป็นต้น 
และสามารถนะไปประยุกต์ใช้เพ่ือเข้าถึงข้อมูลในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อมูลสถานท่ี หรือข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา

ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาได้ เช่น NFC หรือการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบโลก

เสมือนผสมโลกจริง (Augmented reality) เป็นต้น  
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเรื่องระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยระบบบาร์โค้ด 2 มิติ 
สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในคร้ังนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ขอขอบคุณอาจารย์ประจําสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีให้ความรู้ในการเรียนการสอน ช่วยจัดอบรม และจัดกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์และสามารถนํามาใช้เป็นแนวความคิดในการพัฒนาโครงงานน้ีจนสําเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดี 
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 นอกจากนี้ หากโครงงานนี้มีความดีและมีประสิทธิภาพในการทํางานก็ขอให้ผู้ท่ีสนใจสามารถที่จะเอาโปรแกรมนี้ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําไปสานต่อจุดประสงค์ของระบบ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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