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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 2) พัฒนาเว็บไซตฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ชีววิทยาของสัตววงศกระรอกเพ่ือใหผูท่ีสนใจ

เขาถึงขอมูลไดอยางเปนระบบ  3) ศึกษาความพึงพอใจของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของ

สัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไดทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลโดย

ใชภาษาพีเอชพี (PHP) และเชื่อมกับโปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) กลุมตัวอยาง คือ 

อาจารยสาขาวิชาชีววิทยาจํานวน 5 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 31 คน โดยเครื่องมือท่ีใช คือ แบบประเมิน

ประสิ ทธิ ภาพฐานข อมูล อิ เล็ กทรอนิ กส ทางชี ววิ ทยาของสั ตว ว งศ กระรอกในพ้ืน ท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล พบวา โปรแกรม

สามารถนํามาพัฒนาเพ่ือจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใหมีความสะดวก งายตอการเรียนรูและใชงาน สามารถสืบคนได

ตลอดเวลา และผูประเมินผลมีความคิดเห็นตอระบบฐานขอมูลดานการออกแบบหนาจอฐานขอมูล ดาน

เนื้อหา และดานการสืบคนในภาพรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูล สัตววงศกระรอก 
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Abstract  

 The research purposes of the biological database system development of 

family Sciuridae in northeast of Thailand aimed 1) to analyze and design the 

database system 2) to develop the website of database system of family Sciuridae to 

enable the systematic access of data for those interested 3) to investigate the 

satisfaction of the database system of family Sciuridae in northeast of Thailand. The 

researchers have developed the database system through PHP connecting with the 

program MySQL. The sample consisted of 5 lecturers in Biology program and 31 

undergraduate students majoring in Biology, Faculty of Science, Buriram Rajabhat 

University in academic year 2555. The research instruments included   the efficiency 

assessment of database system of family Sciuridae in northeast of Thailand.  

Statistics used in the research were percentage, means and standard deviation.  

According to the researchers ‘analyzing and designing, it was found that the program 

could be developed further for gathering biological data of family Sciuridae in 

northeast of Thailand.  It was convenient to use and study; moreover, it could be 

accessed all the time. The opinions of assessors towards the database system in the 

aspect of designing database screen, contents, information retrieval were totally 

rated at much level when considering all aspect.        
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1. บทนํา 

          ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับตนของโลก สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมขนาด

เล็กจัดเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายและนับวามีความสําคัญมากกลุมหนึ่งในดานการเปน

ทรัพยากรธรรมชาติ สัตวในวงศกระรอกจัดอยูในวงศ Sciuridae (กระรอก กระรอกบิน กระจอน และ

กระเล็น) ซ่ึงเปนสัตวในอันดับสัตวฟนแทะ (order Rodentia) เปนอันดับสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมท่ี

ใหญท่ีสุดในโลก มีการกระจายพันธุท่ัวโลก ประกอบดวย 35 วงศ ประมาณ 352 สกุล และมีจํานวน

มากกวา 1,700 ชนิด ในประเทศไทยพบ 4 วงศ ประกอบดวยวงศกระรอก วงศอน วงศหนู และวงศ

เมน มีการดํารงชีวิตดวยอาหารตามธรรมชาติ 

ปจจัยสําคัญในการพัฒนาระบบฐานขอมูล คือ การไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และ

รวดเร็ว โดยใชระบบสารสนเทศ (information system) เปนเครื่องมือในการแปลงขอมูล (data) ให
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อยูในรูปของสารสนเทศ (information) ท่ีพรอมใชงานไดทันที โดยขอมูลตองมีความถูกตอง ทันสมัย 

มีความซํ้าซอนของขอมูลนอยท่ีสุด และมีการแบงกันใชงานขอมูล ท้ังนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศให

ตอบสนองตอวัตถุประสงคของผูใชระบบตองเริ่มตนจากการออกแบบระบบท่ีดี      ซ่ึงระบบ

สารสนเทศท่ีไดรับการออกแบบมาเปนอยางดีแลวนั้น เม่ือนําไปดําเนินการพัฒนาก็จะไดขอมูลท่ีความ

สมบูรณ ทันสมัย สามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศ มีหลากหลายประเภท แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 

เชน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (management information system : MIS) ระบบ

สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (executive information system : EIS) ระบบภูมิสารสนเทศ 

(geographic information system : GIS) เปนตน โดยองคประกอบพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทุกประเภท คือ การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูล (database management system : 

DBMS) ซ่ึงเปนการจัดรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ เก็บไวในรูปแบบท่ีสามารถเรียกใชไดทันทีเม่ือ

ตองการ และในการเรียกนั้นอาจเรียกเพียงสวนใดสวนหนึ่งมาใชประโยชนเปนครั้งคราวก็ได 

ฐานขอมูลท่ีดีควรจะไดรับการปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูล และปรับปรุงกระบวนการของ

ระบบงานใหทันสมัยอยูเสมอ ท้ังนี้ตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเปนเรื่องสําคัญดวย 

(วิไลภรณ ศรีไพศาล, 2553) 

ระบบฐานขอมูล (database system) นับเปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง

สําหรับระบบสารสนเทศแบบตาง ๆ ท่ีใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล เนื่องจากฐานขอมูลเปนสวน

ท่ีใชจัดเก็บขอมูลนําเขา (input) ของทุกระบบสารสนเทศ ดังนั้นการออกแบบระบบสารสนเทศจึง

จําเปนตองใหความสําคัญตอการออกแบบฐานขอมูลดวย ฐานขอมูลท่ีไดรับการออกแบบ  อยาง

เหมาะสมจะสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานภายในหนวยงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เปนผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน เพ่ือพัฒนา

ระบบฐานขอมูลภายในองคกร 

         ขอมูลดานความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตววงศกระรอกในปจจุบันพบวามีอยู นอยมาก 

โดยเฉพาะขอมูลทางดานพันธุศาสตรเซลล และดานพันธุศาสตรโมเลกุล ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่งในการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของสัตวกลุมดังกลาวเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสนับสนุนการ

อนุรักษแหลงพันธุกรรม การขยายพันธุ และการศึกษาวิจัยในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Shashi และคณะ (2013) ในหัวขอ “Design and development of portal for biological 

database in agriculture” ท่ีกลาววา ระบบฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรนั้นมีความจําเปนตอการ

พัฒนาดานวิทยาศาสตรและการเผยแพรขอมูล และสามารถนําขอมูลท่ีจัดเก็บไปใชประโยชนในการ

วิเคราะหตอไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เ พ่ือสรางฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

2. จัดทําเว็บไซตเก่ียวกับชีววิทยาของสัตววงศกระรอกเพ่ือใหผูท่ีสนใจเขาถึงขอมูลไดอยาง

เปนระบบ 

3.  ศึกษาความพึงพอใจของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

3. วิธกีารดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาดําเนินการวิจัยการพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตว

วงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีวิธีการดําเนินงานแบงออกเปน 2 

ระยะ ดังนี้ 

การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 การพัฒนาฐานขอมูล โดยทําการศึกษารูปแบบทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอก

ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนลักษณะงานวิจัยภาคสนาม และนําผลจากการ

วิจัยชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาทําการ

วิเคราะห และออกแบบฐานขอมูล และนําไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิดานฐานขอมูล และดานชีววิทยา

เพ่ือสรางตนแบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ คนหาขอมูล มีความถูกตอง

ของขอมูล และมีความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอขอมูล  

 ระยะท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล เปนงานวิจัยเชิง

ทดลอง เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชฐานขอมูล และนําผลการประเมินมาพัฒนาฐานขอมูลตนแบบ

ใหมีความสมบูรณ 

               ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล มีข้ันตอน คือ ผูวิจัย

นําโปรแกรมฐานขอมูลติดตั้งบนอินเทอรเน็ต แลวนําแบบประเมินประสิทธิภาพฐานขอมูลท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน ประกอบดวยการประเมินประสิทธิภาพฐานขอมูล 3 ดาน ไดแก ดานการออกแบบหนาจอ

ฐานขอมูล ดานเนื้อหา และดานการสืบคนขอมูล ใหกลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน 2 กลุมไดแก 

อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย และนําผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลท่ีวิเคราะหแลวมา

พัฒนาโปรแกรมใหดียิ่งข้ึน กอนนําระบบฐานขอมูลไปเผยแพรและใหบริการบนอินเทอรเน็ตสําหรับผู

ท่ีสนใจตอไป 

โดยในระยะท่ี 2 ประกอบดวยองคประกอบสําคัญโดยสรุป ไดแก 
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              1. ประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวย  อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  

             2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

                  2.1 ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผานอินเทอรเน็ต เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับบันทึกขอมูลและ

นําเสนอขอมูล โดยใชภาษาพีเอสพี (PHP) โปรแกรมมายเอสคิวแอล (My SQL Database) และ

โปรแกรมพัฒนาเว็บไซตจุมลา (Joomla) 

                  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตว

วงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความ

พึงพอใจท่ีมีตอประสิทธิภาพของฐานขอมูลท่ีนักวิจัยสรางข้ึน โดยกําหนดกรอบการประเมินจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูล แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 

1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตัวเลือก ตอนท่ี 2 ระดับความพึงใจของผูใชฐานขอมูล 

เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ แบงเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการออกแบบหนาจอฐานขอมูล 2) 

ดานเนื้อหา 3) ดานการสืบคนขอมูล และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาขอมูล 

              3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

                    ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย จากกลุมเปาหมาย ไดแก อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 31 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลความพึง

พอใจของผูใชดังนี้ 

     3.1 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถเขาสูระบบอินเทอรเน็ตได 

     3.2 แนะนําการใชงานระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศ

กระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหกับกลุมตัวอยาง 

     3.3 ใหกลุมตัวอยางทดลองใชระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตว

วงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  

     3.4 นําแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลมาวิเคราะห

ขอมูล 
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4. ผลการวิจัย 

           การพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการวิจัย ดังนี้ 

  1.  ผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไดผลการพัฒนาดังภาพท่ี 1 

 
 

 

ภาพท่ี 1 หนาจอเว็บไซตระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

         2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตว

วงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดาน 

 

รายการ 
 

x  

 

S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานการออกแบบหนาจอฐานขอมูล 

1.  การออกแบบหนาจอหลักเปนสัดสวนและเปนระบบ 4.00 0.577 มาก 

2.  การจัดวางองคประกอบสวยงาม งายตอการใชงาน 4.19 1.195 มาก 

3.  ความชัดเจนของการอานขอมูลบนหนาจอ 3.90 0.870 มาก 

4. รูปแบบตัวอักษรมีขนาดและสีอานงายชัดเจน 4.16 1.157 มาก 

5. การเลือกใชสีหนาจอมีความเหมาะสม 3.87 0.957 มาก 

6. เมนูการใชงานงายไมซับซอน 3.97 0.657 มาก 
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7. ปุมการใชงาน (Icon) มีความชัดเจนเหมาะสม 3.81 0.749 มาก 

8. รูปภาพมีความชัดเจนเหมาะสม 4.10 1.300 มาก 

รวมเฉล่ีย (ดานท่ี 1) 4.00 0.933 มาก 

ดานเนื้อหา    

9. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา 4.10 1.326 มาก 

10. ขอบเขตของเนื้อหาสัตววงศกระรอกแตละชนิด 3.90 0.790 มาก 

11. ความถูกตองของเนื้อหาสัตววงศกระรอกท่ีนําเสนอ 3.94 0.929 มาก 

12. เนื้อหาของขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการ 4.00 1.366 มาก 

13. ขอมูลท่ีไดตรงกับขอบขายงานท่ีตองการ 4.16 1.267 มาก 

รวมเฉล่ีย (ดานท่ี 2) 4.02 1.136 มาก 

ดานการสืบคนขอมูล 

14. ความสะดวกในการสืบคนขอมูล 3.90 0.790 มาก 

15. ขอบเขตของรายงานท่ีใชในการสืบคน 3.90 0.831 มาก 

16. จํานวนรายงานท่ีใชในการสืบคน 3.90 1.248 มาก 

 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 

 

รายการ 
 

x  

 

S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานการสืบคนขอมูล (ตอ) 

17. ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใชในการสืบคน 3.90 1.012 มาก 

18. ข้ันตอนในการสืบคน 3.94 0.814 มาก 

19. เวลาท่ีใชในการสืบคน 3.94 0.772 มาก 

20. ผลการสืบคนขอมูลตรงกับความตองการ 4.13 0.763 มาก 

21. รายละเอียดของการสืบคน 3.97 0.875 มาก 

รวมเฉล่ีย (ดานท่ี 3) 3.95 0.888 มาก 

 

จากตารางท่ี 1  พบวา ความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลท่ีมีตอฐานขอมูลในดานตาง ๆ 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยในดานการออกแบบหนาจอฐานขอมูล การจัดวางองคประกอบสวยงาม 

งายตอการใชงานมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ดานเนื้อหา ขอมูลท่ีไดตรงกับขอบขายงานท่ีตองการมี
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ความพึงพอใจมากท่ีสุด  และดานการสืบคนขอมูล ผลการสืบคนขอมูลตรงกับความตองการ มีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด   

 

5. อภิปรายผล 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล เรื่องฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทาง

ชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวาจากการประเมิน 

ดานเนื้อหา ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากเปนการวิเคราะหและออกแบบระบบท่ีถูกตอง 

และครบถวนตามหลักดานวิทยาศาสตร สามารถนําไปใชประโยชนไดตรงกับความตองการของผูใช 

และสามารถสืบคนไดดวยคําคนท่ีหลากหลาย ครอบคลุม ดานการออกแบบหนาจอฐานขอมูล พบวา 

ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจากการออกแบบหนาจอหลักมีความเหมาะสม ปุมและเมนูท่ี

เขาใจงาย และงายตอการใชงาน การใชรูปแบบตัวอักษรและสีของเว็บไซตเหมาะสมกับเนื้อหาใน

เว็บไซต สําหรับ ดานการสืบคนขอมูล พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากสามารถ

สืบคนไดงายจากการสืบคนดวยการเลือกชนิดของสัตววงศกระรอก นอกจากนี้ยังสามารถสืบคน

คําศัพทอิสระ ซ่ึงมีวิธีการคนงาย ไมซับซอน ไดผลลัพธท้ังหมดในฐานขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็ว สอดคลอง

กับ สุชาดา ปนนอย และปริศนา ตรีนารัตน (2552) ท่ีศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวามีประสิทธิภาพดานการทํางานสามารถจัดเก็บและเปนแหลง

สืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว งาย ไมซับซอน และสามารถใชงานไดเปนอยางดี งานวิจัยของกานต คง

บรรทัด (2550) ท่ีพบวา ระบบจัดการฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถนําเสนอและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศไดเปนอยางดี และ

งานวิจัยของไพรัตน ไพธรรมโชติวัฒน (2550) ท่ีทําวิจัยเก่ียวกับฐานขอมูลพรรณไมในสวนพฤกศาสตร 

สวนหลวง ร.9 ในระบบ GIS และพบวา ฐานขอมูลสามารถสืบคนขอมูลฐานขอมูลพรรณไมในสวนพฤก

ศาสตรไดอยางรวดเร็ว 

6. สรุปผล 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการจัดเก็บขอมูลชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน 5 ชนิด ไดแก กระจอน กระรอกหลากสี กระรอกบินเล็ก

แกมขาวพญากระรอกบินหูดําหางสีเขมและพญากระรอกบินหูดํา พัฒนาโดยใชภาษาพีเอสพี (PHP) 

โปรแกรมมายเอสคิวแอล (My SQL Database) และโปรแกรมพัฒนาเว็บไซตจุมลา (Joomla) ผูใช

ท่ัวไปท่ีสนใจสามารถสามารถเขาสูระบบไดท่ี http://ss.bru.ac.th/sqr/ โดยสามารถคนขอมูล อาน

ขอมูลทางจอภาพแลวสั่งพิมพเอกสารได และในสวนผูดูแลระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส สามารถ

บันทึก ปรับปรุง แกไข สืบคน และบํารุงรักษาขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตได และมีการกําหนด
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สิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลตามประเภทผูใช การใชระบบฐานขอมูลมีความสะดวก งายตอการเรียนรูและ

การใชงาน และสามารถสืบคนไดตลอดเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตได  

 

7. ขอเสนอแนะ 

              1. สามารถนํางานวิจัยนี้ไปพัฒนาตอยอดดวยการพัฒนารูปแบบการนําเสนอขอมูล

ชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ใหมีรูปแบบท่ี

นาสนใจมากข้ึน เชน แสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ 

         2. สามารถนําเว็บไซตระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไปพัฒนานําเสนอขอมูลในภาษาตาง ๆ เพ่ือใหชาวตางชาติ

ท่ีสนใจสามารถเขามาศึกษาขอมูลชีววิทยาของสัตววงศกระรอกของประเทศไทยได 

         3. สามารถนําระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางชีววิทยาของสัตววงศกระรอกในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนี้ ไปพัฒนาในรูปแบบแอพพลิเคชันบนมือถือเพ่ือสะดวกในการ

คนหาขอมูลมากข้ึน  
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