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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การพัฒนาฐานขอมูลพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยบน

เว็บไซต  2) ความพึงพอใจตอการพัฒนาฐานขอมูลพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นบนเว็บไซตของ

ผูใชฐานขอมูลจากภาครัฐ เอกชน และนิสิตนักศึกษา  โดยการพัฒนาเว็บไซตฐานขอมูลสมุนไพรภาคใตของประเทศ

ไทยประกอบดวยสมุนไพรหลากหลายชนิดที่พบบอยในภาคใตของประเทศไทย แบงระบบขอมูลออกเปน 3 สวน คือ 

ขอมูลทั่วไป สถิติการเพาะปลูก และฐานขอมูลรูปภาพ  เว็บไซตฐานขอมูลไดรับการประเมินจากกลุมตัวอยาง

จํานวน 120 คน จากการสุมแบบเฉพาะเจาะจงโดยแบงเปน อาจารยและนิสิตที่สังกัดใน คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นักวิชาการเกษตร และพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับ

การเกษตร กลุมละ 30 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ  

รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

จากผลการวิจัยพบวา ฐานขอมูลพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นซึ่งสืบคนขอมูลไดจาก  

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ และคําสําคัญ อาทิ สรรพคุณทางยา แหลงกําเนิด เปนตน 

ซึ่งผูใชฐานขอมูลสมุนไพรภาคใตมีความพึงพอใจดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ  ดานเนื้อหา  ดานการเขา

รับชมฐานขอมูล ดานประโยชนที่ไดรับจากระบบฐานขอมูล ความคิดเห็นที่มีตอระบบฐานขอมูลหลังการใชงาน 

อยู ในระดับมาก ( X = 3.37, 3.37, 3.54, 3.48, 3.68 และ 3.65 ตามลําดับ)  ในดานตางๆ ดังนี้ ดานการออกแบบ

และการจัดรูปแบบเฉพาะหนาแรก ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบภายในระบบเครือขาย ดานเนื้อหา ดานการ

เขารับชมฐานขอมูล ดานประโยชนที่ไดรับจากระบบฐานขอมูล และความคิดเห็นที่มีตอระบบฐานขอมูลหลังการ 

ใชงาน ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาการออกแบบฐานขอมูลที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเพราะสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใช  และผูใชสามารถนําไปใชประโยชนกับงานที่เกี่ยวของไดจริง  อยางไรก็ตาม 

มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ  ควรเพิ่มสวนของบทคัดยอของงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมุนไพร และควรจัดทําฐานขอมูล

สมุนไพรใหครบทุกภาคของประเทศ 
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คําสําคัญ : สมุนไพร  สมุนไพรไทย  พืชที่ใชเปนยา  เว็บไซตภาคใต  ความพึงพอใจของผูใช 

 

ABSTRACT 
The objectives were to study 1) the development of herb information in southern region of 

Thailand on website and 2) satisfaction on the development of herb database in southern region of 

Thailand on website from students, government and private sector. Herb database on website 

consisting of the herb in southern region was developed and designed into three parts, general data, 

plant statistics and pictures database. The questionnaires were used for data collection from 120 

purposive sampling samples which were 30 lecturers and 30 students from faculty of  Agriculture at 

Kamphaeng Sean, 30 agronomists, and 30 employees of agriculture related company. The descriptive 

statistics was applied for data analyses in terms of percentage, arithmetic means, and standard 

deviation. 

The study revealed that database of Thailand southern herb provided the search engine by 

Thai name, English name, scientific name, species name, and keywords ,for example, property and 

production source was responded at high level of satisfaction by users for design in different aspects 

including format, contents, accessibility, usefulness, and user’s opinion after accessing website 

comments with the average of  3.37, 3.54, 3.48, 3.68, and 3.65 respectively. The results indicated some 

degree of database effectiveness because of its usefulness and responding to the user’s needs. 

However, there were suggestions on adding abstracts of herb research study and database of every 

region in Thailand on website. 

 
Keywords : Herb, Thai herb, Drug plant, Southern region website, Users’ satisfaction 

 

คํานํา 
ในการศึกษาทางดานการเกษตรในปจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องการจัดการฐานขอมูล

เขามาชวยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ดังนั้นฐานขอมูลทางดานการเกษตรจึง

เปนอีกส่ิงหนึ่งที่มีความสําคัญในการศึกษาทางดานการเกษตร แตยังขาดความจําเพาะเจาะจง ในที่นี้จะกลาวถึง

ฐานขอมูลของพืชสมุนไพร ซึ่งก็มีอยูมากเชนกัน แตก็ยังขาดขอมูลในดานตางๆ เชน แหลงผลิต ปริมาณผลผลิต 

ราคาผลผลิต จะทําใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจอีกมาก และกรมวิชาการเกษตร ไดมีโครงการวิจัยบรรจุไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) เพื่อการพัฒนาคุณภาพและแหลงปลูก

สมุนไพรเพื่อสงออกไปยังตางประเทศ  

ในการทํางานวิจัยในครั้งนี้  จึงไดมีแนวคิดที่จะออกแบบระบบฐานขอมูลของพืชสมุนไพรที่มีความสําคัญ

ในภาคใตจํานวน 14 จังหวัด ซึ่งเปนการจํากัดขอบเขตของขอมูลใหแคบลง เพื่อมีความจําเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 

ฐานขอมูลพืชสมุนไพรเศรษฐกิจภาคใตที่สรางขึ้นมีความแตกตางจากฐานขอมูลทั่วไป โดยมีการเพิ่มขอมูลทางดาน

เศรษฐกิจ เพื่อการนําไปใชไดจริง หัวขอตางๆ ที่ไดเพิ่มเขาไป ไดแก ผลผลิตตอไร การนํามาใชประโยชน การตลาด
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และราคา สภาพที่เหมาะสมตอการปลูก การปลูก แหลงปลูกที่สําคัญ ผลผลิตแปรรูป และชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว  

ซึ่งเปนขอมูลที่มีความสําคัญ สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

1. ฐานขอมูลพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยบนเว็บไซต 

 

แผนผังการเชือ่มโยงภายในฐานขอมูล 

 
ภาพที่ 1  แผนผังการเชื่อมโยงภายในฐานขอมูล 

 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยบนเว็บไซต 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1.  การสรางฐานขอมูลพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยบนเว็บไซต 
1.1  การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล 

1.2  การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 

1.3  ออกแบบระบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 

1.4  นําฐานขอมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการฐานขอมูล 
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ภาพที่ 2  หนาแรกของเว็บไซต http://ait.nisit.kps.ku.ac.th/herb/index.php 

 

 

ภาพที่ 3  การแสดงรูปภาพ 

 

 
ภาพที่ 4  หนาผูดูแลระบบ 
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ภาพที่ 5  ตัวอยางการคนหาขอมูลโดยคนหาจากชื่อวงศ (ผลการคนหาแสดงในภาพที่ 7) 

 

 
ภาพที่ 6  ตัวอยางการคนหาขอมูลโดยใชคําสําคัญ (ผลการคนหาแสดงในภาพที่ 7) 

 

 
ภาพที่ 7  ตัวอยางผลการคนหาขอมูลขั้นแรกแสดงรายการที่คนหาพบ 
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ภาพที่ 8  ตัวอยางผลการคนหาขอมูลขั้นที่สองแสดงขอมูลทั้งหมด 

 
2. การสรางแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

2.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม 

2.2  กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม 

2.3  กําหนดประเด็นเนื้อหาของแบบสอบถาม  

2.4  กําหนดคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามเปน 5 ระดับโดยใชเกณฑการวัดแบบ Likert 

Scale (มาตรวัดลิเคอรท) สวนใหญนิยมกําหนดน้ําหนักความเห็นตอคําถามแตละขอเปน 5  

2.5  นําแบบสอบถามที่ออกแบบมาใหคณะกรรมการตรวจสอบและใหคําแนะนําในการแกไขเพิ่มเตมิ 

2.6  ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

2.7  นําแบบสอบถามไปหาคาความเชือ่มั่นใชวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

 2.8  จัดทําแบบสอบถามเพื่อทําการรวบรวมขอมูล 
 

3. แบบสอบถามนํามาใหใชเว็บไซประเมนิหลังจากเขามาใชฐานขอมูล 
 

ผลและวจิารณ 
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 53.3  

อยูในชวงอายุ 25-30 จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.7 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน  

คิดเปนรอยละ 56.7 มีอาชีพ ครู/อาจารย นักวิชาการเกษตร นักศึกษา พนักงานบริษัทที่เกี่ยวของกับการเกษตร 

จํานวนกลุมละ 30 คน คิดเปนรอยละ 25 มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 7-9 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 

31.7 มีระดับความสนใจปานกลาง จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 60.8 สืบคนขอมูลจากที่ทํางาน จํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 41.7 มีวัตถุประสงคของการสืบคนเพื่อหาความรูเพิ่มเติม จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 52.5 
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ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.37 ) คือ พึงพอใจในเรื่อง ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

ชื่อเร่ืองนาสนใจ ความเหมาะสมของสีตัวอักษร ความเหมาะสมของภาพประกอบที่ใช ความหนาแนนของตัวอักษร 

ขนาดของภาพมีความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจ ขนาดของภาพงายตอการมองเห็น และความเหมาะสมของสีพื้นบน

หนาจอ ตามลําดับ ซึ่ง ประภาพร ชางไม (2548) ที่ไดกลาวไววาลักษณะของเว็บเพจที่ดี ควรมีรายการสารบัญแสดง

รายละเอียด สามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังเปาหมายไดตรงกับความตองการมากที่สุด เนื้อหาอยูในความสนใจ 

สามารถโตตอบกับผูใชไดอยางทันทวงที ควรกําหนดจุดที่ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็น หรือใหคําแนะนํากับ

ผูสรางได มีรูปภาพประกอบการนําเสนอที่ดี เขาสูกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองใชงานงาย  

 ดานเนื้อหา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.54 ) คือพึงพอใจในเรื่อง 

มีความถูกตอง มีความนาเชื่อถือ การใชศัพท ขอความงายตอการทําความเขาใจ รายละเอียดของเนื้อหางายตอการ

ทําความเขาใจ มีความนาสนใจ การเรียงลําดับเนื้อหาเปนขั้นตอนตอเนื่อง เนื้อหามีความสอดคลองกับความ

ตองการของผูใช ปริมาณของเนื้อหามีความเพียงพอกับความตองการ ตามลําดับ สอดคลองกับ จิดาภัส สัมพันธ

สมโภช (2546) ไดกลาวไววา คุณลักษณะที่ดีของฐานขอมูล ตองลดความซ้ําซอนของขอมูลใหเหลือนอย มีความถูก

ตองของเนื้อหาสาระ มีความเปนอิสระของขอมูล มีระบบความปลอดภัยของขอมูลสูง และการควบคุมจะอยูที่

สวนกลาง 

ดานการเขารับชมฐานขอมูล ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.48 )  

คือ พึงพอใจในเรื่อง ความงาย (ไมสับสน) ในการเขาไปใชระบบ ความราบรื่นในการเขาไปใชระบบฐานขอมูล 

ความเร็วในการเขารับชมระบบฐานขอมูล ความเร็วในการโหลดขอมูล ความเร็วในการเชื่อมโยงกับลิงคเว็บไซต

ภายนอก ความเร็วในการโหลดภาพ ตามลําดับ สอดคลองกับ จรณิต แกวกังวาล (2536) ไดกลาวไวในหลักการ

ออกแบบฐานขอมูลในสวนของระบบฐานขอมูลวาระบบตองมีความงายในการเขาใชระบบสําหรับผูใชทั่วไป 

ดานประโยชนที่ไดรับจากระบบฐานขอมูล ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

( X = 3.68 ) คือ พึงพอใจในเรื่อง มีความรวดเร็วในการจัดการขอมูล  ความถูกตองของขอมูล ระบบอํานวยความ

สะดวกในการจัดการขอมูล สามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามความตองการ ตามลําดับ ผูวิจัยไดทําการศึกษาการ

ออกแบบในดานโครงสรางของฐานขอมูลที่สอดคลองกับหลักการของ ดวงแกว สวามิภักดิ์ (2534) ที่วาปรับปรุง

ตารางรีเลชั่นตาง ๆ เพื่อทําใหเปนไปตามหลักเกณฑของการสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เปนการลดความสิ้นเปลือง

พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล ลดความผิดพลาด ความซ้ําซอนของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น 

ดานความคิดเห็นที่มีตอระบบฐานขอมูลหลังการใชงาน ผูใชฐานขอมูลมีความพึงพอใจดานความคิดเห็นที่

มีตอระบบฐานขอมูลหลังการใชงานในระดับมาก ( X = 3.65 ) คือ พึงพอใจใน การออกแบบ เนื้อหา การอํานวย

ความสะดวกตางๆ ภาพประกอบ ความสะดวกในการจัดการขอมูลมากกวาเอกสาร และความรวดเร็วกวาการคนหา

ขอมูลจากเอกสาร ตามลําดับ  ดังนั้นความพึงพอใจของผูใช นาจะมาจากการที่ไดรับขอมูลตรงตามที่ตองการ 

สอดคลองกับ สันทนา วรรณกะลัศ (2543) กลาววา มนุษยใชการสื่อสารอยางมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความ 

พึงพอใจ ความนิยมชมชอบซึ่งจะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวาส่ิงเหลานั้นตอบสนองความตองการไดมากนอย

เพียงใด 
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สรุปผลการทดลอง 
การวิจัยการพัฒนาฐานขอมูลพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยบนเว็บไซต และความพึงพอใจของผูใช 

สรุปไดดังนี้ 

 1.  ฐานขอมูลสารสนเทศพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทย ที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพในการ

ตอบสนองตอความตองการของผูใชไดในระดับหนึ่ง  เห็นไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชอยูใน

ระดับมาก ในดานตางๆ ดังนี้  ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเฉพาะหนา  ดานการออกแบบและการ

จัดรูปแบบภายในระบบ ดานการเขารับชมฐานขอมูล ดานประโยชนที่ไดรับจากระบบฐานขอมูล และดานความ

คิดเห็นที่มีตอระบบฐานขอมูลหลังการใชงาน ( X = 3.54) 

 2.  ดานความพึงพอใจตอการออกแบบฐานขอมูลสารสนเทศพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยของ

ผูใชงานจาก ภาครัฐ เอกชน และนักศึกษา มีความสนใจฐานขอมูลสารสนเทศพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทย 

อยูในระดับปานกลาง  โดยผูใชสืบคนขอมูลจากที่ทํางาน และมีวัตถุประสงคของการสืบคนเพื่อหาความรูเพิ่มเติม 

และผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบหนาแรก และภายในระบบเครือขาย 

ดานเนื้อหา ดานการเขารับชมฐานขอมูล ดานประโยชนที่ไดรับจากระบบฐานขอมูล และความคิดเห็นที่มีตอระบบ

ฐานขอมูลหลังการใชงาน 

 3.  ดานประโยชนที่ไดรับจากการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทย 

ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาฐานขอมูลสารสนเทศพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทย 

สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานที่เกี่ยวของไดจริง 

 จากการศึกษาทําใหพบวาการพัฒนาเว็บไซต ควรเนนการตั้งชื่อเร่ืองที่นาสนใจ สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูใช มีการออกแบบที่สวยงาม มีความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน สามารถเชื่อมโยงเครือขาย มรูีปภาพ

ประกอบ มีความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบของตัวอักษรที่ใช เนื้อหาและการใชศัพทมีความงายตอการทํา

ความเขาใจ ตลอดจนการตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล และการพัฒนาเว็บไซตที่ดีจะตองมีความ

รวดเร็วในการคนหาขอมูล และความสะดวกในการจัดการขอมูลมากกวาเอกสาร 
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