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บทคดัย่อ 

งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

ตาํบลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อม จาํนวน 3 ราย กลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจ จาํนวน � ราย และกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ จาํนวน 65 ราย รวมทั�งสิ�น จาํนวน 71 ราย 

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตกุ้งจ่อม กลุ่มผู ้ประกอบการธุรกิจ  ระบบ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบ้านกุ้งจ่อม พัฒนาขึ� นตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC)  

ประกอบดว้ย 5 ขั�นตอน คือ 1) การวางแผนระบบ 2)การวิเคราะห์ระบบ �) การออกแบบระบบ �) การ

พฒันาระบบ �) การทดสอบระบบ  ซึ� งระบบฐานขอ้มูลนี� ประกอบด้วย 1) ขอ้มูล (E-R Diagram)เขา้สู่

ระบบ 2) ขอ้มูลร้านคา้ 3) ขอ้มูลกุง้จ่อม 4) ขอ้มูลผลิตภณัฑ์กุง้จ่อม และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ประเมินผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูล วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี�ยและร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมผูใ้ช้มี

ความพึงพอใจมากที�สุด เนื�องจากแถบเมนูใช้งานง่าย มีขั�นตอนกระบวนการเขา้ใชร้ะบบชดัเจนและ

เนื�อหามีความชัดเจน ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ดงันั�นงานวิจัยนี� จะช่วยให้ผูใ้ชง้านทั�วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม นอกจากนี�ยงัเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาใหค้งอยูต่่อไป 

 

คาํสําคัญ: การพฒันาฐานขอ้มูล, ผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญาอาหารพื�นบา้น, กุง้จ่อม  
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Abstract   

Research objectives to develop a database of wisdom products local food Prakhonchai 

Subdistrict Buriram Province The researcher conducted a research study and gathered information 

related to wisdom products. local food The sample group in the research was a group of 3 shrimp 

producers, a group of 3 business operators, and a group of 65 system users. There were 71 people in 

total. The research instrument was an interview form for shrimp producers. group of business 

operators Database system for local fermented food products developed following the system 

development cycle (SDLC) consists of 5 steps: 1) system planning; 2) System Analysis 3) System 

Design 4) System Development 5) System Testing. The database consists of 4 data tables. The results 

showed that the overall user experience was the most satisfied because the menu bar was easy to use, 

the login process was clear and the content was clear, accurate and complete.Therefore, this research 

will help general users to have access to the wisdom of food preservation, which can be utilized and 

consequently conserve the wisdom 

 

Keywords: database development, local food wisdom products, shrimp 

 

บทนํา 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ที�มุ่งเนน้การ

พฒันาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขนัได้ เกิดความยั�งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมี

รายไดที้�ดีขึ�น รวมทั�งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 12 (พ.ศ.2560-2564) ยทุธศาสตร์ที� 

3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ั�งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ

การแข่งขนัในเชิงธุรกิจของภาคบริการ เรื� องการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ

รากฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจ

อาํนาจหน้าที�ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้มีความมั�นคง และมีเสถียรภาพ รวมทั� ง

เสริมสร้างความสามารถ และความเขม้แขง็ของชุมชน (Ministry of Culture, 2018)  

คนไทยมีภูมิปัญญาในการถนอมอาหารมาตั�งแต่โบราณ การถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ 

เกิดขึ�น เพื�อยืดระยะเวลาให้สามารถเก็บไวไ้ด้กินนานขึ�น  การจดัการความรู้เกี�ยวกบัความหลากหลาย
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ด้านอาหารของกลุ่มชาติพนัธุ์นั� น มีความสําคัญเป็นอย่างยิ�ง เพราะจะทาํให้บุคคลทั�วไปได้รู้จักกับ

อาหาร และตดัสินใจที�จะเลือกซื�อมาบริโภค กุง้จ่อม และปลาจ่อมเป็นอาหารพื�นบา้นดั� งเดิมของชาว

อีสาน ที�ใชภู้มิปัญญาในการถนอมอาหารเพื�อไวท้านได้นาน นอกจากนี� ยงัมีการผลิตกุง้จ่อม และปลา

จ่อมเพื�อจาํหน่ายไดพ้ฒันารูปแบบที�เขา้ถึงกลุ่มอื�นในภาคต่าง ๆ ไดม้ากขึ�น 

ผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นที�ทาํจากกุง้จ่อม และปลาจ่อม ตาํบลประโคนชัย อาํเภอ

ประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นแหล่งผลิตปลาจ่อม และกุง้จ่อมเก่าแก่แห่งหนึ�งในภาคอีสาน และเป็น

สินคา้หนึ� งตาํบลหนึ� งผลิตภณัฑ์ หรือสินคา้โอท็อป (OTOP) ที�มีชื�อเสียงระดับจังหวดัมีกระบวนการ

หมักที�เป็นเอกลกัษณ์ และรสชาติต่างจากที�อื�นเพราะใช้นํ� าปลาทิพรสในการหมักซึ� งเป็นภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น (Mueanprakhon, 2018 : Interview) เมื�อในอดีตพื�นที�แห่งนี� จะมีขา้วปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ใน

ฤดูฝนที�แหล่งนํ� าธรรมชาติจะมีกุ้ง หอย ปูหรือปลา ให้ชาวบ้านจับมาเป็นอาหารคู่ครัวเรือน เมื�อมี

ปริมาณมากก็นาํมาหมกั ดอง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกุง้ฝอย แม่บา้นเกษตรกรหรือชาวบา้นจะนิยมนาํมาทาํ

เป็นกุง้จ่อม (Suwankul, 2017: 58) 

ปัจจุบนัมีผูส้นใจผลิตภณัฑ์กุง้จ่อม ตาํบลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์ จาํนวนมาก แต่ยงัไม่มี

หน่วยงานใดรวบรวมขอ้มูลที�สัมพนัธ์ สอดคลอ้งกนัมารวม ไวใ้นระบบฐานขอ้มูลเพื�อเชื�อมโยงความรู้

เกี�ยวกบัขอ้มูลกุ ้งจ่อมและผลิตภณัฑ์กุ้งจ่อม ตาํบลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์ ดงันั�นผูว้ิจัยจึงสนใจ

จัดทาํระบบฐานขอ้มูลกุ ้งจ่อม เพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์กุ ้งจ่อม ตาํบลประโคนชัย 

จงัหวดับุรีรัมย ์นอกจากนี� ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื�อเพิ�มช่องทางในการจัด

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ ไดท้ราบถึงประโยชน์และรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบการ

ตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์ และการจดัทาํเว็บไซต์ ไวส้ําหรับติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ไดส้ะดวกรวดเร็วมาก

ยิ�งขึ�น  

 

วัตถุประสงค์ 

เพื�อพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรัมย ์
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วิธีดาํเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั คือ  กลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อม กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนและ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผูใ้ชท้ั�วไป  

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ กลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อม จาํนวน 3 ราย และกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ

เอกชนและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ที�มีการผลิตสินคา้หรือการบริการเกี�ยวกบัผลิตภณัฑอ์าหาร

หมกัพื�นบา้นกุง้จ่อมจาํนวน � ราย และกลุ่มผูใ้ชที้�เขา้มาใชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑก์ุง้จ่อม 

จาํนวน 65 ราย 

 

เครื�องมือวิจัย 

 2.1 เครื�องมือวิจยัที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�แบ่งออกเป็น 2 ฉบบั คือ 

     2.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื�อใชส้ัมภาษณ์กบักลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อมกลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 

    2.1.2 แบบสอบถามออนไลน์ เพื�อประเมินความพงึพอใจผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์กุง้

จ่อม โดยใชค่้าเฉลี�ยและกาํหนดเกณฑใ์นการแปลและใหค้วามหมาย ตามแนวคิดของ 

(Best, ����) ดงันี�  

ค่าเฉลี�ย     ความหมาย 

4.50 – 5.00    มีความพึงพอใจมากที�สุด 

3.50 – 4.49    มีความพึงพอใจมาก 

2.50 – 3.49    มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.50 – 2.49    มีความพึงพอใจนอ้ย 

0.50 – 1.49    มีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 

 

ขั�นตอนดาํเนินงานวจิัย 

 ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม เป็นการวจิยัเชิงพฒันา โดยใช้

วงจรพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) � ขั�นตอน ดงันี�  

�.�.� การวางแผน มีการวางแผนการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล โดยทาํการรวบรวมขอ้มูล

เกี�ยวกบักุง้จ่อมและผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อมจากบทความวิชาการ บทความงานวิจยั
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จากฐานขอ้มูลออนไลน์ รวมทั�งสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อม จาํนวน � ราย และกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ

เอกชนและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนที�จาํหน่ายผลิตภณัฑก์ุง้จ่อม จาํนวน � ราย 

�.�.� การวิเคราะห์ระบบ นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผลิตภณัฑภู์มิปัญญา 

อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม มาวเิคราะห์และออกแบบจาํลอง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

    �.�.�.� แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram) การทาํงานของระบบประกอบดว้ย

ผูใ้ชง้าน � กลุ่ม คือ �) ผูดู้แลระบบ มีหนา้ที�ในการจดัการขอ้มูลของระบบทั�งหมด  �) ผูป้ระกอบการ 

คือ ผูมี้หนา้ที�จดัการเพิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้จ่อม และขอ้มูลผลิตภณัฑ ์�) ผูใ้ชท้ั�วไป คือ 

บุคคลที�เขา้มาเยี�ยมชมเวบ็ไซต ์และสืบคน้ขอ้มูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา 

อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

     2.2.2.2 แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิ

ปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ประกอบดว้ย 4 Process คือ เขา้สู่ระบบ การจดัการขอ้มูลร้านคา้กุง้จ่อม 

การจดัการขอ้มูลกุง้จ่อม การจดัการผลิตภณัฑกุ์ง้จ่อมที�นาํมาแปรรูป 

การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภ์ูมิ

ปัญญา อาหารพื�นบา้น (กุง้จ่อม) ตาํบลประ

โคนชยั อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

ผูป้ระกอบการ 
ผูใ้ชง้าน 
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รูปที� 2 แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) ของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหาร

พื�นบา้นกุง้จ่อม 

ผูใ้ชง้าน 

ผูป้ระกอบการ 
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    2.2.2.3 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล E-R Diagram เป็นการจาํลองขอ้มูลที�

เกิดขึ�นทั�งหมดในระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ประกอบดว้ยตาราง

ฐานขอ้มูลจาํนวน 4 ตาราง คือ ตารางเขา้สู่ระบบ ตารางขอ้มูลร้านคา้ ตารางขอ้มูลกุง้จ่อม และตาราง

ผลิตภณัฑก์ุง้จ่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ ของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

    2.2.3 การออกแบบระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ประกอบดว้ยการออกแบบหนา้จอนาํเขา้ขอ้มูล รูปแบบขอ้มูลที�

นาํเขา้และรูปแบบการรับขอ้มูล การออกแบบรายงาน การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบ

ภาพกราฟิก 

    2.2.4 การพฒันาระบบ เป็นขั�นตอนการนาํเอาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหาร

พื�นบา้นกุง้จ่อมที�ไดอ้อกแบบแลว้มาพฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลไปติดตั�งบนเวบ็ไซต ์เพื�อใหผู้ใ้ช้

สามารถเขา้ไปจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

1 2 

3 
4 
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    2.2.5 การทดสอบระบบ เป็นการทดสอบระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหาร

พื�นบา้นกุง้จ่อม โดยใหผู้ใ้ชท้ั�วไปเขา้ใชร้ะบบ และมีการประเมินความพงึพอใจของระบบฐานขอ้มูล 

แลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัการทาํงานมากขึ�น  

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที�ใช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้

จ่อม ใชว้ิธีการหาค่าเฉลี�ยของแบบสอบถาม 

ผลการวจิัย 

1. ผลการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบ พบว่า วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิ

ปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 1) เพื�อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 2) เพื�อเพิ�มช่องทางในการติดต่อซื�อขาย

ผลิตภณัฑ ์โดยเนื�อหาสารสนเทศที�ตอ้งการของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้

จ่อม เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์กุง้จ่อม ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้จ่อม กระบวนการแปรรูป  

2. ผลการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม  

ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

ภายในระบบประกอบดว้ยตารางฐานขอ้มูล จาํนวน  4 ตาราง ไดแ้ก่ ตารางเขา้สู่ระบบ ตาราง

ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา

อาหารพื�นบ้านกุ้งจ่อม ตําบลประโคนชัย  

จ.บุรีรัมย์ (Pinthong, 2011) 

1. การวางแผนระบบ 

2. การวิเคราะห์ระบบ  

3. การออกแบบระบบ  

4. การพฒันาระบบ  

5. การทดสอบระบบ   
 
 

ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอาหาร

พื�นบ้านกุ้งจ่อม ตําบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
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ผูป้ระกอบการ ตารางขอ้มูลกุง้จ่อม ตารางผลิตภณัฑก์ุง้จ่อมแปรรูป ระบบฐานขอ้มูลสามารถแบ่งการ

ทาํงานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผูใ้ชง้าน 2) ผูป้ระกอบการ 3) ผูดู้แลระบบ โดยผูใ้ชง้านระบบแต่ละกลุ่ม

สามารถทาํงานในระบบไดแ้ต่ขึ�นอยูก่บัสิทธิ� ที�ไดรั้บ ดงันี�  

1.1.1 ผูใ้ชง้าน สามารถเยี�ยมชมเวบ็ไซต ์และสืบคน้ขอ้มูล 

1.1.2 ผูป้ระกอบการ คือ ผูมี้หนา้ที�จดัการเพิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้จ่อม 

และขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

 1.1.3 ผูดู้แลระบบ คือ มีหนา้ที�ในการจดัการเพิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้

จ่อม และขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 5 หนา้แรกของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารหมกัพื�นบา้นกุง้จ่อม 

 

ผลิตภณัฑอ์าหารหมกัพื�นบา้นกุง้จ่อม 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 6  ผลิตภณัฑอ์าหารหมกัพื�นบา้นกุง้จ่อม 
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3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบที�ประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์จาํนวน 

65 ราย พบว่า ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจมากที�สุดคือแถบเมนูใช้งานง่าย ค่าเฉลี�ย 4.75 ระดับความพึงพอใจ

ระดบัมากที�สุด รองลงมาคือ ขั�นตอนและกระบวนการที�ชดัเจน ค่าเฉลี�ย 4.68 ระดบัความพึงพอใจระดบั

มากที�สุด และเนื�อหามีความชดัเจน ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ค่าเฉลี�ย  4.65 ระดบัความพงึพอใจระดบัมากที�สุด  

โดยสรุปค่าเฉลี�ยของระดบัความพึงพอใจภาพรวม  4.62 แสดงว่าผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจใน

ระดบัมากที�สุด ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง  

ตารางที� �  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที�ประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์ 

รายการ ค่าเฉลี�ย 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

พงึพอใจ 

1. ขั�นตอนและกระบวนการที�ชดัเจน 4.68 0.64 มากที�สุด 

2. การดาํเนินงานตามขั�นตอนอยา่งเป็นระบบ 4.65 0.57 มากที�สุด 

3. กระบวนการและการแสดงผลของเวบ็ไซตท์าํไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

4.51 0.74 มากที�สุด 

4. แถบเมนูใชง้านง่าย 4.75 0.43 มากที�สุด 

5. เนื�อหามีความชดัเจน ถูกตอ้ง สมบูรณ์ 4.65 0.52 มากที�สุด 

6. เนื�อหามีความสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการ 4.58 0.63 มากที�สุด 

7. ปริมาณเนื�อหามีความเหมาะสมกบัหนา้เวบ็เพจในแต่ละหนา้ 4.58 0.66 มากที�สุด 

8. การจดัลาํดบัเนื�อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการคน้หาและทาํ

ความเขา้ใจ 

4.60 0.77 มากที�สุด 

9. เนื�อหามีความน่าเชื�อถือ สามารถให้ความรู้นาํไปใช้

ประโยชน์ได ้

4.63 0.58 มากที�สุด 

10. การกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล  4.63 0.79 มากที�สุด 

11. การจดัระดบัความปลอดภยั 4.60 0.73 มากที�สุด 

รวม 4.62 0.65 มากที�สุด 
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อภิปรายผล 

จากการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคน

ชยั จงัหวดับุรีรัมย ์และการศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ มีประเด็นสาํคญันาํมาอภิปลายผล

การศึกษาไดด้งันี�  

1. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรัมย ์ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แลว้มาพฒันาระบบฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย � 

ส่วน คือ �) ผูใ้ชง้าน �) ผูป้ระกอบการ �) ผูดู้แลระบบ เนื�องเป็นการช่วยอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ�น

อาหารพื�นบา้นใหเ้ป็นที�รู้จกัของคนทั�วไป นอกจากนี� ยงัทาํใหชุ้มชนเกิดความเขา้ใจให้ความสาํคญัและ

คุณค่าของภูมิปัญญาที�มีอยูท่าํใหชุ้มชนสามารถถ่ายทอดความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัคนรุ่นหลงั

ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Suwankul, 2017 : 85) เห็นว่าระบบฐานขอ้มูลช่วยในการรวบรวมจดัเก็บ

ขอ้มูลและอนุรักษ ์นอกจากนี�การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวกทาํให้สงัคมและชุมชน

ตระหนกัถึงภูมิปัญญาอาหารและการอนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไป  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้น

กุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมผูใ้ชร้ะบบมีความพงึพอใจระดบัมาก โดยเฉพาะ

ดา้นขอ้มูล ถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้เนื�องจากระบบฐานขอ้มูลไดม้ีการจดักลุ่มขอ้มูลร้านคา้

หรือผูป้ระกอบการ กลุ่มขอ้มูลผลิตภณัฑ ์กลุ่มขอ้มูลประเภทสินคา้ ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้คืนขอ้มูล

ร้านคา้ ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลประเภทสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว นอกจากนี�ยงัมีรายละเอียดของ

ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลประเภทสินคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น สามารถนาํขอ้มูลไปใช้

ประโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Techaphetphaiboon, 2014 : 15 ) พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบฐานขอ้มูลอยูใ่นระดบัมากเพราะผูใ้ชร้ะบบเห็นว่าระบบฐานขอ้มูลประชาชนทั�วไปสามารถเขา้ถึง

ไดง่้ายมีการแสดงขอ้มูลองคค์วามรู้ที�เป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใชง้านนอกจากนี�ยงัเป็นมรดกของ

ประเทศใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาในอนาคต 
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บทสรุป 

การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่าจากปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตาํบลประโคนชยั ยงัไม่มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลและเว็บไซต ์ผูวิ้จยัจึงออกแบบให้มีการแบ่งการใช้

งานตามหนา้ที�ของผูเ้กี�ยวขอ้งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ผูใ้ชง้าน สามารถสืบคน้ขอ้มูล และเยี�ยมชมเวบ็ไซต ์

2) ผูป้ระกอบการ คือ ผูมี้หน้าที�จดัการเพิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้จ่อม และขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

3) ผู ้ดูแลระบบ คือ มีหน้าที�ในการจัดการเพิ�ม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลกุ ้งจ่อม และข้อมูล

ผลิตภณัฑ์ หลงัจากนั�นผูวิ้จยัไดน้าํระบบฐานขอ้มูลไปทดลองใชง้านและสอบถามความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบ้านกุ ้งจ่อม ตาํบลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์

พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดบัมากที�สุดทุกดา้น ดงันั�นระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา 

อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อมสามารถนาํไปใชจ้ดัเก็บขอ้มูลกุง้จ่อม และสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบ้านกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชัย จังหวดั

บุรีรัมย์ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง โดยพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบอุปกรณ์เคลื�อนที�  หรือ

โทรศพัทมื์อถือ เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  
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