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Abstract  
This research is to develop the hemp database system of Maejo University, 

web application platform and information system for medicinal plant education, 
teaching for medicinal plants student, study research in medicine and others. The data 
was collected from document and experts of the medicinal plant science program in 
Faculty of Agricultural Production and other source. It is developed by ASP.NET 
language, Microsoft SQL Server database management. For analysis and design system 
use the system development life cycle or SDLC, use case diagram to support system 
design, component diagrams to design the database and the site map of website. 

The results of the system found that the web application consists of 2 main 
parts: 1) the front page part for general user to display information about the history, 
herbal information, hemp news, hemp research and the link hemp websites 2) the 
back end part for the administrator who manage the content of the system, the 
database and website structure. The URL of web browser as https://hemp.mju.ac.th 
The results of the satisfaction assessment in the website using by collecting data from 
75 persons were at high level of overall satisfaction with the mean score of 4.19 and 
standard deviation of 0.52. It indicates that this developed system can work with even 
more efficiency and easy to use. 
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บทคัดย่อ 
 ระบบงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชงของมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ันและระบบสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้พืชสมุนไพรกัญชง เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาด้านศึกษาพืชสมุนไพร ศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และการ
ใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษารวบรวมจากสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะ
ผลิตกรรมการเกษตรและแหล่งความรู้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบงานพัฒนาขึ้นเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา ASP.NET ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server วิเคราะห์และออกแบบเพื่อหารูปแบบ
เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  โดยใช้หลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Circle: SDLC) ใช้แผนภาพยูสเคสช่วยออกแบบระบบการท างาน การ
ใช้แผนภาพคอมโพแนนท์ช่วยออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้างและส่วนประกอบของผังเว็บไซต์  
 ผลของการพัฒนาระบบงาน พบว่า ได้เว็บแอพลิเคช่ันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วน
แสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Front End) เพื่อใหบุ้คคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา, ข้อมูลสมุนไพรกัญชง ข่าว/บทความสมุนไพรกัญชง งานวิจัยด้านสมุนไพรกัญชง และเว็บไซต์
สมุนไพรกัญชงท่ีเกี่ยวข้อง ให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ท่ัว ๆ ไป และ 2) ส่วนการจัดการข้อมูลส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ (Back End) เป็นส่วนท่ีใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูล จัดการข้อมูลลงในฐานข้อมูล
และโครงสร้างเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ https://hemp.mju.ac.th  ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้เว็บไซต์ รวมท้ังส้ิน 75 คน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
ค่าเฉล่ีย 4.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 แสดงว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมานี้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมากและสามารถน าไปใช้งานจริงได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: กัญชง, ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ 
 
1. บทน า 

กัญชง หรือ เฮมพ์ (Cannabis sativa L.subsp. sativa) และกัญชา (Cannabis sativa 
L.subsp. indica) มีช่ือทางพฤกษศาสตร์เดียวกันคือ Cannabis sativa L. เพราะมีต้นก าเนิดมาจาก
พืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืชท้ังสองชนิดนั้นจึงไม่แตกต่างกันหรือมี
ความแตกต่างกันน้อยมากจนยากในการจ าแนก แต่จากการท่ีพืชท้ังสองชนิดนี้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงท าให้มีการคัดเลือกพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดีและ
เหมาะสมท่ีสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ จึงมีความแตกต่างกันชัดเจนมากขึ้นระหว่าง
ต้นกัญชาท่ีเป็นยาเสพติดและกัญชงท่ีใช้เป็นพืชเสนใยในปัจจุบัน กัญชงและกัญชา เป็นพืชเดิมท่ีขึ้นอยู่
ในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย สันนิษฐานว่า มีการกระจายพันธุ์เป็นบริเวณกว้างอยู่ทางตอนกลางของ
ทวีป ได้แก่พื้นท่ีทางตอนใต้ของแคว้นไซบีเรีย ประเทศเปอร์เชียทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย
บริเวณแคว้นแคชเมียร์และเชิงเขาหิมาลัยและประเทศจีน เป็นพืชท่ีได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารเก่า
หลายเล่มว่ามีการปลูกใช้ประโยชน์เป็นพืชเส้นใยและปลูกเป็นพืชเสพติดมาแต่ดึกด าบรรพ์ (Surasak 
Ruensri, 2559)  
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กัญชง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa เป็นช่ือเดียวกันกับกัญชา ดังนั้นว่ากันตาม
จริงแล้วทั้งกัญชงและกัญชาคือพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์เท่านั้นเอง กัญชงเป็นพืชท่ีใช้ประโยชน์
ได้หลากหลายมากตั้งแต่การน าเส้นใยมาใช้ในการท าเชือก เส้ือผ้า  กระดาษ น้ ามันเช้ือเพลิงไบโอดีเซล 
น้ ามันพืชสามารถใช้ประกอบอาหาร จนไปถึงการใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค กัญชามีปริมาณของสาร 
Tetrahydrocannabinol หรือ THC ซึ่งเป็นสารท่ีท าให้เกิดความมึนเมาสูงกว่า  กัญชงหลายเท่า 
ประมาณ 60- 100 เท่า แต่มีสาร Cannabidol (CBD) ต่ ากว่ากัญชง สาร CBD นั้นมีสรรพคุณทางยา 
ซึ่งคุณสมบัติในการลดการอักเสบ บรรเทาความเจ็บปวด ท าให้รู้สึกผ่อนคลายและรักษาโรคลมบ้าหมู 
นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยท่ีสนับสนุนว่า CBD มีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย หลายประเทศ
มีการอนุญาตให้ปลูกกัญชงเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น บริษัท Charlotte’s 
Web ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด าเนินกิจการผลิตสาร CBD เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นอาหาร
เสริม แหล่ง CBD ของบริษัทได้มาจากพืชท่ีเป็นลูกผสมระหว่างกัญชงและกัญชา ซึ่งมีอัตราส่วนของ
สาร CBD ต่อ THC อยู่ ท่ี 30:1 บริษัท Charlotte’s Web ประสบความส าเร็จในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่งเสนอขายหุ้นให้แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ประเทศ
แคนนาดาสามารถระดมทุนได้สูงถึง 423 ล้านเหรียญ (สิริวัฒน์ สาครวาสี, 2561) 

โดยท่ัวไปยังมีความสับสนอยู่โดยชาวบ้านนิยมเรียกพืชนี้ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ 
โดยค าว่ากัญชาชาวพื้นบ้านใช้เรียกกันท่ัวไปกับต้นพืชท่ีใช้เป็นยาเสพติด ส่วนค าว่ากัญชงหรือเฮมพ์ 
เป็นค าเรียกท่ีใช้กับต้นพืชใช้ประโยชน์ในการผลิต เสนใยส าหรับถักทอ (Surasak Ruensri, 2559)    

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบทียบความแตกตางทางกายภาพระหวางกัญชงและกัญชา 
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น

สถาบันการศึกษาท่ีได้รับโอกาสในท าการศึกษา การวิจัยและการผลิตกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทาง
การแพทย์  โดยใช้พื้น ท่ีปลูกในมหาวิทยาลัยแม่ โ จ้  จังหวัดเ ชียงใหม่  ขนาดพื้น ท่ี ไม่น้ อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ขนาดพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยทีมวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะด าเนินการวิจัยพัฒนาสาย
พันธุ์กัญชาและกัญชงให้ได้ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์  การผลิตเมล็ดพันธุ์  และวิจัย
เปรียบเทียบวิธีการปลูกท่ีเหมาะสม  เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมให้กับเกษตรกร 
(พาวิน มโนชัย, 2562) ประกอบกับท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความประสงค์อยากให้จัดท า
ฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้านกัญชาและกัญชงในการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้มาตรฐานเกรด
ทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาด้านศึกษาพืชสมุนไพร การ
ศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชงของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1   แสดงประโยชน์ของกัญชง , ที่มา : 
https://mpics.mgronline.com/pics/Images/562000003790102.JPEG, เข้าถึง 

8 พ.ค. 2562 

https://mpics.mgronline.com/pics/Images/562000003790102.JPEG,%20เข้าถึง
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3. วิธีด าเนินการ 
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการท างานจากสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร 

คณะผลิตกรรมการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  อาทิเช่น ประวัติความเป็นมา  ข้อมูลพืช
สมุนไพรกัญชง  ข่าว/บทความเกี่ยวข้องกับพืชกัญชง งานวิจัยด้านพืชสมุนไพรกัญชง และเว็บไซต์   
กัญชงท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3.2 ปรับปรุงข้อมูลและอัพโหลดรูปภาพต่าง ๆ ของระบบ เช่น รูปภาพของสมุนไพรกัญชง 
3.3 สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีจากคณะผลิตกรรมการ

เกษตรและท าการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ  
3.4 เรียบเรียง และจัดพิมพ์ข้อมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได้ 
3.5 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศพืชสมุนไพรกัญชง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุนไพรกัญชงและน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
ออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  โดยใช้หลักการตาม
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Circle: SDLC)  ท าการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับระบบงานท่ีจะพัฒนา 

3.6  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศพืชสมุนไพรกัญชง  โดยน าระบบท่ีได้  
วิเคราะห์และออกแบบมาท าการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application)   
 เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต  โดยจะแบ่งการท างานออกเป็นส่วนหลัก ๆ   
 ได้ 2 ส่วน ดังนี้ 

3.6.1 Front End เป็นส่วนท่ีแสดงผลข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา, ข้อมูล
สมุนไพรกัญชง ข่าว/บทความสมุนไพรกัญชง งานวิจัยด้านสมุนไพรกัญชง และเว็บไซต์สมุนไพรกัญชง
ท่ีเกี่ยวข้อง ให้กับผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ท่ัว ๆ ไป 

3.6.2 Back End เป็นส่วนท่ีใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลและโครงสร้าง  
เว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้ใช้ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

3.7  ท าการติดต้ังระบบในเครื่องแม่ข่ายท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล ส านักงานมหาวิทยาลัย 
3.8  ท าการทดสอบระบบโดยมีการน าเข้าข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น 

รายละเอียดเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกัญชง ข่าว/บทความ หรือเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรกัญชงท่ี
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการทดสอบระบบและการสืบค้นฐานข้อมูล โดยได้แบ่งขั้นตอนการทดสอบระบบ
เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.8.1 การทดสอบในขั้นแอลฟ่า (Alpha Stage) เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องของระบบ 
โดยผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมด้วยชุดทดสอบท่ีผู้วิจัยได้จัดต้ังขึ้น 

3.8.2 การทดสอบในขั้นเบต้า (Beta Stage)  เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบ โดยให้
ผู้บริหาร บุคลากรภายใน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจทางด้านสมุนไพร  เป็นผู้ทดลองใช้ระบบ
และท าการประเมินระบบ (Suthida Chaichomchuen, 2556).  

หลังจากนั้นได้น าผลการประเมินจากการทดลองมาสรุปผลเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข
ระบบให้สมบูรณ์ขึ้นต่อไป 
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3.9  ท าการเผยแพร่ข้อมูลและระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ  
 ระบบ search engine ของโลก เช่น Google Search 

การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
พืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เก็บตัวอย่างข้อมูลจากผู้บริหาร จ านวน 1 คน บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 16 คน บุคลากรภายนอกท่ีสนใจทางด้านสมุนไพร จ านวน 15 คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 43 คน 
รวมท้ังส้ิน 75 คน การให้คะแนนเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert Rating Scale) ของ Likert (1932 อ้างถึง ใน บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ให้คะแนน
ตามล าดับท่ีเลือกตอบตามรายข้อ ดังนี้ 

5 = มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 = มีความพึงพอใจมาก 
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง  
2 = มีความพึงพอใจน้อย 
1 = มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

การวิเคราะห์สรุปผลการประเมินด้วยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใช้
บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Arithmetic 
Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ค่าเฉล่ียกลาง (Mid -point) เป็นเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 
100) โดยก าหนดค่าเฉล่ียกลางไว้ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
4. ขอบเขตของโครงการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  โดยศึกษาเฉพาะใน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น   มีการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  โดยมีการน าเข้าข้อมูลพืช
สมุนไพรกัญชงจริงท่ีเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทดสอบระบบการสืบค้นฐานข้อมูล  โดยท าการติดต้ัง
ระบบใหม่อัพโหลดไฟล์เว็บต่าง ๆ พร้อมข้อมูลและรูปภาพของสมุนไพรกัญชงไปเก็บไว้ท่ี  Web 
Hosting ท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล ส านักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป 
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5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ด้านการออกแบบระบบการท างาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการ
ท างาน  โดยท าการศึกษาความต้องการต่าง ๆ ของระบบ ปัญหาขอบเขตความต้องการของผู้ใช้ โดย
ใช้แผนภาพยูสเคส  ส่วนการออกแบบแผนภาพแอ็กติวิตี้จะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการเช่ือมโยงของ
กิจกรรมการใช้งานต่าง ๆ ของเว็บไซต์ และแผนภาพล าดับจะบอกว่าในแผนภาพยูสเคส วัตถุแต่ละตัว
จะติดต่อส่ือสารกันอย่างไร มีข้ันตอนการท างานอย่างไร ดังนี้ 

5.1.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) 
ใช้มองภาพรวมของระบบและความต้องการซึ่งสามารถบอกได้ว่า ใคร

เกี่ยวข้องกับงานใด ระบบมีงานหลักๆ อะไรบ้าง และใช้ส าหรับก าหนดความต้องการของระบบ ผ่าน
มุมมองของผู้ใช้โดยเน้นไปท่ีความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนในระบบ  ดังภาพท่ี 2  (สมชาย อารยพิทยา, 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพท่ี 2  สามารถอธิบายลักษณะการท างานตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ   ได้ดังนี้ 
- Users หมายถึง ผู้ใช้ ซึ่งมีสิทธิในการค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชงท้ังหมด 
- Login ก่อนท่ีผู้ใช้จะเข้าใช้ระบบ ผู้ใช้จะต้องท าการใส่ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อ

ตรวจสอบกับฐานข้อมูลให้ตรงกันจึงจะสามารถผ่านเข้าใช้งานระบบ 

ภาพที่ 2  แสดงแผนภาพยูสเคสของระบบฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ภาพที่ 3  แสดงแผนภาพคอมโพเนนท์  ส่วนการแสดงผล ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง 

- Check Password ท าการตรวจสอบผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งถ้าถูกต้องก็ท าให้กิจกรรม
ใน Login ด าเนินต่อไปได้ หรือ ถ้า User ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ท าให้ Use Case 
ช่ือ Check Password ถูกเรียกใช้อีกหลายครั้งจนกว่าจะถูก 

- Check Hemp Database ท าการค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชงในระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2017 

- Manage Hemp Database เป็นระบบ back office ของการบริหารจัดการข้อมูล
พืชสมุนไพรกัญชง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีให้บริการข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

- Display ท าการแสดงข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ โดยแสดงข้อมูลผลลัพธ์ในรูปของตาราง 
มีหมายเลขให้เล่ือนหน้าถัดไป 

 
5.1.2 แผนภาพคอมโพแนนท์ (Component Diagram) 

เป็นแผนภาพแสดงโครงสร้างและความเกี่ยวข้องของซอฟต์แวร์คอม
โพแนนท์  โดยประกอบไปด้วยไฟล์โปรแกรม  เว็บเพจ  ฐานข้อมูล  ตาราง และสัญลักษณ์ท่ีใช้แทน
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของแผนภาพ ดังภาพท่ี 3 ถึงภาพท่ี 5  
(สมชาย อารยพิทยา, 2547) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงแผนภาพคอมโพเนนท ์ ส่วนการประมวลผลระบบฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรกัญชง 
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5.2 ด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างแบบจ าลองของระบบสารสนเทศ  โดยท าให้อยู่ในรูปแบบ

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database)  ท่ีมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและ
คอลัมน์ในลักษณะตารางสองมิติ  ประกอบด้วย แอททริบิวต์ท่ีแสดงคุณสมบัติของรีเลช่ันหนึ่ง ๆ    
โดยท่ีรีเลช่ันต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการท ารีเลช่ันให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized)  มีการใช้
พจนานุกรมข้อมูลจะเป็นตัวบอกคุณลักษณะของข้อมูลท่ีใช้ในองค์กร และเป็นตัวส าคัญส าหรับ
นักวิเคราะห์ระบบ ในการพัฒนาระบบ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้ทีมงาน และผู้ใช้ระบบทุกคนพูดถึง
ข้อมูลตัวเดียวกัน  เมื่อข้อมูลนั้นอยู่ในสถานการณ์ท่ีต่างกัน (ชาคริต กุลไกรศรี, 2556) 

แบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการจัดเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง และส่วน
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ได้แสดงรายช่ือตาราง ค าอธิบาย และประเภทของตารางท้ังหมด ได้ด้วย
ตารางท่ี 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 รายชื่อตารางในส่วนการจัดเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ล าดับ ช่ือตาราง ค าอธิบาย ประเภท 
1 Hemp_MJU เป็นตารางหลักในการจัดเก็บข้อมูลสมุนไพร

กัญชง 
ตารางหลัก 

2 Hemp_News เป็นตารางข้อมูลข่าว/บทความ ตารางอ้างอิง 
3 Hemp_WebSite เป็นตารางข้อมูลเว็บไซต์สมุนไพรกัญชง ตารางอ้างอิง 
4 Hemp_Vdo เป็นตารางข้อมูลวีดีโอสมุนไพรกัญชง ตารางอ้างอิง 
5 Hemp_Research เป็นตารางข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรกัญชง ตารางอ้างอิง 
6 Hemp_Photo เป็นตารางข้อมูลรูปภาพสมุนไพรกัญชง ตารางหลัก 
7 hemp_Weboard เป็นตารางข้อมูลกระดานสนทนา ตารางหลัก 
8 Person_Admin เป็นตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ ตารางหลัก 

 
 

 

ภาพที่ 5  แสดงคอมโพเนนท ์ ส่วนระบบฐานข้อมูล 
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ภาพท่ี 3 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลสมุนไพร 
 

5.3 ด้านการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
เป็นการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์   ซึ่งมี

กระบวนการท่ีเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนภูมิความรู้ของนักจิตวิทยา นัก
การศึกษา นักออกแบบกราฟิก ช่างเทคนิค ผู้เช่ียวชาญด้านมนุษย์วิทยา นักออกแบบสถาปัตยกรรม
ข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่วมกันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2552) 

โดยมีการออกแบบใน 2 ส่วน ดังนี้ 
5.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ 
5.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 

 
5.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโลโก้   ช่ือเรื่อง (Title) 
 

 

ลิงค์ภายในส าคัญอื่น ๆ  

 

 

เน้ือหา (Content) และภาพกราฟิก 

ภาพที่ 6   การออกแบบโครงสร้างหลักของระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ภาพที่ 7    การออกแบบโครงสร้างเมนูของระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ideaasset
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ภาพที่ 8   แสดงหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5.4 การออกแบบส่วนการแสดงผล 
ในการออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้วิจัยได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่ ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage) และส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.4.1 ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage)   
เป็นส่วนท่ีแสดงข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์ ส าหรับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกัญชง โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ การค้นหา
รายละเอียดของพืชสมุนไพรกัญชง ข่าว/บทความ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมุนไพรกัญชง เป็นต้น 
การเข้าถึงด้วยเว็บไซต์ https://hemp.mju.ac.th ดังภาพท่ี 8 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 9   แสดงรายละเอียดมาตรในการควบคุมและก ากับดูแลแฮมพ์ (กัญชง) 
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5.4.2 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ  เป็นหน้าจอส าหรับให้ผู้ท่ีดูแลระบบเข้าไปบริหารจัดการ

ข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง โดยใช้รหัสผ่านระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

 

 

ภาพที่ 10  แสดงการค้นหารายละเอียดพืชสมุนไพรกัญชง 
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6. สรุปผล 
6.1 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการด าเนินการนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได้ 

2. สามารถท่ีจะค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรกัญชงได้สะดวก รวดเร็ว 
 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ได้น ากระบวนการประเมินท่ีเรียกว่า Affective Test or Acceptance Test มา

ประเมินเพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้บน
เว็บไซต์ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้งนี้  

 1. การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้บนเว็บไซต์ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหาร จ านวน 1 คน บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 16 คน บุคลากรภายนอกท่ีสนใจทางด้านสมุนไพร จ านวน 15 คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน  43 คน 
รวมทั้งส้ิน 75 คน ท าการประเมินกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 4.19 0.52 มาก 
1.  เข้าสู่เว็บไซต์ได้รวดเร็ว 4.28 0.71 มาก 
2.  หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย และ 
     สวยงาม 

4.01 0.71 มาก 

3.  มีรายละเอียดท่ีต้องการครบถ้วน 4.20 0.66 มาก 
4.  มีค าอธิบายแต่ละขั้นตอนท่ีชัดเจน เข้าใจ 
    ง่าย  

4.27 0.68 มาก 

5.  การน าเสนอเนื้อหาเป็นระบบ เรียง 
     ตามล าดับ ขั้นตอน ได้รับความสะดวก 

4.17 0.60 มาก 

6.  ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้องและทันสมัย 4.24 0.71 มาก 
7.  ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ใน 
    การน าเสนอเนื้อหา 

4.19 0.52 มาก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.19 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ผู้ใช้บริการให้คะแนนการ
ประเมินทุกข้อในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ล าดับแรก คือ 1) เข้าสู่
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เว็บไซต์ได้รวดเร็ว 2) มีค าอธิบายแต่ละขั้นตอนท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย และ 3) ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
และทันสมัย  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.28, 4.27 และ 4.24 ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการทดสอบโดยใช้แบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง   ท าให้สามารถสรุปได้ว่า  ระบบ
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก  และสามารถน าไปใช้งานจริงได้ต่อไป 

 
1. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของระบบ 

1.1 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการท่ีน ามาจัดเก็บและรวบรวม น ามาจาก
หลาย ๆ แหล่งข้อมูล และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

1.2 ข้อมูลรูปภาพเกษตรกรท่ีส ารวจและถ่ายภาพบางรายช่ือมีไม่ครบ   จ าเป็นท่ี
จะต้องอ้างอิงรูปภาพต่าง ๆ เพิ่มเติม  เช่น จากเว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1 สร้างเครือข่ายชุมชนด้านพืชสมุนไพรกัญชงระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู้ การด าเนินงานร่วมกัน  

2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแพลตฟอร์มมากขึ้น 
เช่น ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแล๊คซี่(Samsung Galaxy : Androids) เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น 

2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
เช่น การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี QR CODE เป็นต้น 

2.4 ควรพัฒนาต่อยอดไปสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Dicision support 
system)  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีให้ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ด าเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดี และคุณ   
วุฒิพล  คล้ายทิพย์ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ขอขอบคุณ คณาจารย์จากสาขาวิชา
วิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร ท่ีให้ข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนินงานในครั้งนี้ 

 
8. เอกสารอ้างอิง 
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        กรุงเทพ : คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
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