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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และ (2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นโรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า
อ�ำเภอหาดใหญ่มีโรงงานฮาลาลจ�ำนวน 27 สถานที่ โดยแบ่งออกเป็นโรงงานฮาลาลในต�ำบลหาดใหญ่ 14 แห่ง รองลง
มาต�ำบลคอหงส์ 4 แห่ง ต�ำบลคลองแห 3 แห่ง ต�ำบลควนลัง 3 แห่ง ต�ำบลน�้ำน้อย 1 แห่ง ต�ำบลคลองอู่ตะเภา 1 แห่ง
และสุดท้าย คือ ต�ำบลบ้านพรุ 1 แห่ง ส่วนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล โดยใช้ภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL ส่วนการสร้างแผนที่ใช้ Google Maps API เป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาระบบใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ระบบที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น คือ (1) สามารถเก็บข้อมูล พิกัดผู้ใช้งาน และพิกัดโรงงานฮาลาล
(2) สามารถแสดงพิกัดผู้ใช้งาน และพิกัดโรงงานฮาลาล (3) สามารถค้นหา ข้อมูล พิกัดโรงงานฮาลาลในอ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาได้ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( =4.20, SD=0.54) และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( =4.39, SD=0.59)
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โรงงานฮาลาล
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Abstract
The objective of this research study was (1) to create a spatial database of halal factory: a case study
of Hat Yai District, Songkhla Province and (2) to develop a database system of halal factory: a case
study of Hat Yai District, Songkhla Province. The results of the study showed that Songkhla Province
has halal factories. All 27 places are divided into 14 halal factories in Hat Yai Subdistrict, 3 in Kho
Hong Subdistrict, 3 Khuan Lang Subdistrict, 1 Nam Noi Subdistrict, 1 Khlong Utapao Subdistrict, and
1 Ban Phru Subdistrict. From the system development of the halal factories using PHP program and
MySQL database, the map creation used Google Map API mainly for program development and system
development in the form of web application. The advantages of the developed system are: (1) can
collect data, messages, and user’ coordinates, (2) can display the users’ position and the halal factory
coordinates, and (3) This system can search for the places’ position and the halal factory coordinates
in Hat Yai District Songkhla province. The findings showed that the overall performance of
web application was at a good level ( =4.20, SD=0.54), and the satisfaction of users was at a good
level ( =4.39, SD=0.59).
Keywords: system development, spatial database, Halal factory

บทน�ำ
ตลาดอาหารฮาลาล เป็ น เป้ า หมายสํ า คั ญ ต่ อ
เศรษฐกิจโลก เนื่องจากการเติบโตของประชากรมุสลิมที่มี
มากถึง 1,900 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากร
โลก (Chotichai, 2015) กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคในโลก
ครอบคลุมพื้นที่ในเอเชีย ตะวันออกกลาง และพื้นที่ใน
ประเทศเครือสมาชิกขององค์การความร่วมมือโลกอิสลาม
57 ประเทศ อันเป็นพื้นที่ที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูง มีพนื้ ทีท่ ี่
อุดมด้วยแร่ธาตุ น�ำ้ มัน แต่ขาดความมัน่ คงด้านอาหาร ฉะนั้น
ในเชิงของอุตสาหกรรมอาหารในการส่งออก ตลาดนี้จะมี
ความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Food Intelligence
Center, 2016) อาหารฮาลาล (halal food) ถือเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของชาวมุ ส ลิ ม ในประเทศไทย
และชาวมุสลิมทั่วโลก ทั้งนี้ ชาวมุสลิมทุกคนจะต้องบริโภค
อาหารทีถ่ กู ต้องตามบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลาม หรือทีเ่ รียกว่า
อาหารฮาลาล (Kaewnui & Wongvanichtawee, 2019)
ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคชาวมุสลิมให้ความส�ำคัญในการเลือก
ซื้ออาหารตามหลักการศาสนาอิสลาม (halal food) ใน
ประเทศที่มีผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีการขยายตัวของจ�ำนวน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

ประชากรสูง การผลิตอาหารภายในประเทศไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
จึงจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ และต้องผ่าน
การรับรองฮาลาล เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารในปัจจุบันนั้น ผู้บริโภคชาวมุสลิมไม่ต้องการอ่าน
รายละเอียดส่วนผสมทุกครั้งก่อนที่การตัดสินใจซื้อว่ามี
ส่วนผสมที่ผิดหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่อีกต่อไป แต่
ผูบ้ ริโภคต้องการความมัน่ ใจและความสะดวก โดยการเลือกซื้อ
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรอง
ฮาลาลเท่านั้น ในการเลือกบริโภคสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับการ
รับรองฮาลาล ยังได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภคชาวมุสลิม
ในการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นอย่างต่อเนื่องด้วย (Boonmalert
& Somanwat, 2016)
อ�ำเภอหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้น ๆ ทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (Nimsuwan & Boonrat,
2020) และจีน ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม หรือนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งจากจังหวัด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ใกล้เคียงและในภูมิภาคต่าง ๆ ได้เดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นจ�ำนวนมากจากการศึกษาข้างต้นธุรกิจโรงงานฮาลาล
มีการขยายตัวที่มากขึ้น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นมีความน่า
สนใจและน่าลงทุนขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีความต้องการ
อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ดังนั้นหากมีการจัดท�ำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล
ให้เป็นปัจจุบันจะช่วยให้นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถ
ศึกษาข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานฮาลาลก่อนที่จะ
ไปยั ง สถานที่ นั้ น จากการศึ ก ษา พบว่ า เทคโนโลยี เว็ บ
แอปพลิเคชัน สามารถรองรับการท�ำงานได้ทกุ ระบบปฎิบตั ิ
การและมี ค วามยื ด หยุ ่ น ในการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
ประกอบกับปัจจุบัน Google Map API มีความสามารถ
ในเชิงพื้นที่ ที่แสดงต�ำแหน่ง พิกัด และสถานที่ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้อีกด้วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้มคี วามสนใจและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ โรงงานฮาลาล
จึงได้จดั ท�ำวิจยั นีข้ นึ้ มา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
Google Map API ซึง่ เป็นเทคโนโลยีเชิงพืน้ ที่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มาใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำฐานข้อมูล
เชิงพืน้ ทีโ่ รงงานฮาลาล และน�ำเสนอแผนทีโ่ รงงานฮาลาลใน
อ�ำเภอหาดใหญ่ผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
เกีย่ วกับโรงงานฮาลาลในอ�ำเภอหาดใหญ่ ให้กบั หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่มากที่สุด และ
ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งยังเป็นทาง
เลือกให้กับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจติดต่อโรงงานฮาลาล
ในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อไปได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล
กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงาน
ฮาลาล กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วงจรการพัฒนาระบบหรือวัฏจักรของการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle--SDLC) ใน
การพัฒนาระบบมีอยู่ 7 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 ก�ำหนดปัญหา
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และศึกษาความเป็นไปได้ หมายถึง การตรวจสอบเบื้องต้น
(preliminary investigation) ก�ำหนดปัญหา (problem
definition) เป็นขัน้ ตอนของการก�ำหนดขอบเขตของปัญหา
สาเหตุของปัญหาจากการด�ำเนินงานในปัจจุบัน ความเป็น
ไปได้กับการสร้างระบบใหม่ การก�ำหนดความต้องการ
ระหว่างผู้วิเคราะห์กับผู้ใช้งาน เพื่อท�ำการสรุปเป็นข้อ
ก�ำหนดที่ชัดเจน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ
(requirements analysis) วิ เ คราะห์ เ ป็ น ขั้ น ตอนของ
การวิเคราะห์การด�ำเนินงานของระบบปัจจุบัน โดยการน�ำ
ความต้ อ งการที่ ไ ด้ ม าจากขั้ น ตอนแรกมาวิ เ คราะห์ ใ น
รายละเอียด เพื่อท�ำการพัฒนาเป็นแบบจ�ำลองซึ่งประกอบ
ด้วย แผนภาพข้อมูล ค�ำอธิบายการประมวลผลข้อมูล ท�ำให้
ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการด�ำเนินงานในระบบว่า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ
(system design) ออกแบบเป็นขั้นตอนการหาผลลัพธ์ที่
ได้จากการวิเคราะห์ มาพัฒนาให้สอดคล้อง โดยการออกแบบ
จะเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น�ำมาพัฒนาการออกแบบจ�ำลอง
ข้อมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบจอภาพใน
การติดต่อกับผูใ้ ช้งาน ขัน้ ตอนที่ 4 การจัดหาระบบ (system
acquisition) หรือพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนของการพัฒนา
โปรแกรมด้วยการสร้างชุดค�ำสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพื่อ
การสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ ซึ่งใน
ปัจจุบนั ภาษาระดับสูง ซึง่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกต่อการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและจัดเตรียมคู่มือการใช้งาน
ทดสอบ (testing) เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อน
ที่จะน�ำไปใช้งานจริง โดยจะท�ำการทดสอบข้อมูลเบื้องต้น
ก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจ�ำลองเพื่อตรวจสอบการท�ำงาน
ของระบบ หากมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ ก็ยอ้ นกลับไปในขัน้ ตอน
การพัฒนาโปรแกรมใหม่ ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งเพื่อใช้งาน
(system implementation) หลังจากที่ได้ท�ำการทดสอบ
จนมีความมั่นใจแล้วว่าระบบสามารถท�ำงานได้จริง และ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด�ำเนินการ
ติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงต่อไป ขั้นตอนที่ 7 การบ�ำรุง
รักษา (system maintenance) บ�ำรุงรักษาเป็นขั้นตอน
ของการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและ
ใช้งานแล้ว ในขั้นตอนนี้อาจเกิดปัญหาของโปรแกรม ซึ่ง
โปรแกรมเมอร์ จ ะต้ อ งรี บ แก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ ง หรื อ เกิ ด จาก
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ความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มการท�ำงานอื่น ๆ
ซึ่งทั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ที่เคยตกลง
กันก่อนหน้า (Pinkeaw, 2019)
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic
Information System--GIS) ได้ถกู น�ำมาประยุกต์ ใช้งานใน
การคมนาคมขนส่งอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ เนือ่ งจาก
ข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
กั บ พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย เครื่ อ งมื อ
ที่ เ หมาะสมมาช่ ว ยในการท� ำ งานซึ่ ง ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์มคี วามสามารถในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล
และน�ำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงานด้าน
การคมนาคมขนส่ ง อย่ า งมาก ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงาน ด้ า น
คมนาคมเริม่ มีการน�ำระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์มาประยุกต์
ใช้ในหลายโครงการ (Sawai, 2016)
Mingsin (2018) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันค้นหา
ร้านอาหารรอบสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร ผ่าน
ระบบดาวเทียมบอกพิกดั ซึง่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว ทั้งหมด 20 สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ชื่อสถานที่
ท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ต�ำแหน่งที่ตั้ง และภาพ

บรรยากาศ ร้านอาหาร ได้แก่ ชื่อร้านอาหาร ต�ำแหน่งที่ตั้ง
ภาพบรรยากาศ รายการอาหาร และข้อมูลติดต่อทางร้าน
ขอบเขตด้านระบบงาน แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ ขอบเขตด้านเทคโนโลยี
ที่ใช้ ภาษา Lego PHP ฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Thunkable และโปรแกรม Google Map
API ส�ำหรับแสดงข้อมูลบนแผนที่
Sukcharoenpong & Chanasuk (2015) ได้
ศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์เพือ่ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
ของจังหวัดนครปฐม และ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
จังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้งานสามารถ
ค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุน
การวิเคราะห์ และวางแผนโครงการต่าง ๆ ในการน�ำไป
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจบริ ห ารจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว
ต่ อ ไป

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเชิงพื้นที่ พื้นที่ศึกษา คือ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังภาพ 1

ภาพ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ขอบเขตเชิงเนื้อหา
1. เว็บแอปพลิเคชัน เป็นเว็บแอปพลิเคชันเชิง
พืน้ ทีท่ ใี่ ห้ขอ้ มูลโรงงานฮาลาล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมีการแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ Google Map มี
รายละเอียด ข้อมูล ต�ำแหน่งผู้ใช้งาน พิกัดโรงงานฮาลาล
และเบอร์โทรศัพท์โรงงานฮาลาล
2. เทคนิคและวิธกี ารในการจัดการเว็บแอปพลิเคชัน
มีดังนี้ (1) ศึกษาเทคนิคในการสร้างส่วน ติดต่อผู้ใช้งาน
(Graphic User Interface--GUI) เพื่อใช้ในการน�ำเสนอ
ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ (spatial data) และเชิงคุณลักษณะ (attribute
data) ในรูปแบบแผนทีเ่ ว็บแอปพลิเคชันเชิงปฏิสมั พันธ์จาก
วิธีการและของเทคนิค Google Map API และโครงสร้าง
ภาษา JavaScript โดยมีการออกแบบและสร้างส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้งาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงผลและค้นหา
เช่ น การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล โรงงานฮาลาล อ� ำ เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา การรายงานข้อมูลที่เป็นข้อความ รูปภาพ
และสามารถแสดงพิกัดผู้เข้าใช้งานแบบ (geo-location)
(2) การออกแบบให้สามารถแสดงผลได้กับทุกรูปแบบของ
อุปกรณ์ เช่น Desktop Smartphone และ Tablet เป็นต้น
โดยออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของ Responsive Website
และ (3) ศึกษาเทคนิคในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
(system analysis and design) ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น
การออกแบบกระบวนการท�ำงานโดยรวมของระบบ โดย
การแสดงแผนภาพการไหลของกระแสข้ อ มู ล ในระบบ
(Data Flow Diagram--DFD) และมีการออกแบบฐาน
ข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(relational database) โดยใช้ ER Diagram (entity
relationship diagram) ส� ำ หรั บ แสดงแผนภาพการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ และท�ำการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL ใน
การจัดเก็บข้อมูล และใช้โปรแกรม phpMyAdmin ส�ำหรับ
การจัดการฐานข้อมูล MySQL รวมทัง้ ภาษา PHP ในการติดต่อ
และเข้าถึงฐานข้อมูล
3. ความสามารถของระบบ มีดังนี้ (1) แสดงข้อมูล
โรงงานฮาลาล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (2) ค้นหา
โรงงานฮาลาล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (3) สามารถ
รายงานข้อมูลในรูปแบบของข้อความ แนบรูปภาพได้แบบ
เรียลไทม์ และ (4) แสดงต�ำแหน่ง พิกัด ผู้เข้าใช้งานในระบบ
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4. ภาษาทีใ่ ช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน มีดงั นี้
(1) ภาษา HTML เป็นโครงสร้างภาษาส�ำหรับการสร้าง
เว็บเพจเพื่อการแสดงผล (2) ภาษา CSS เป็นเทคโนโลยีที่
ใช้ในการเขียนโครงสร้างและจัดรูปแบบเว็บเพจ (3) ภาษา
JavaScript เป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการแสดงผลแผนที่
ของ Google Map และใช้ในการสร้างส่วนโต้ตอบอื่น ๆ
(4) ภาษา PHP ใช้ส�ำหรับการเขียนเพื่อติดต่อฐานข้อมูล
และจัดการในส่วนของระบบหลังบ้าน (backend) ร่วมกับ
โครงสร้างภาษา SQL ในการ Query ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ขึ้นมาแสดงผลบนหน้าเว็บเพจ และ (5) ภาษา SQL ใช้
ส�ำหรับการจัดการฐานข้อมูล

วิธีด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ มีดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (notebook/PC) (2) เครื่องพิมพ์
(printer) และ (3) เครื่องมือระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก
(GPS)
2. โปรแกรมและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ มี
ดังนี้ (1) โปรแกรม Appserv เป็นโปรแกรมในการจัดการ
Web Server (2) โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL เป็นโปรแกรม
ในการจัดการฐานข้อมูล (3) โปรแกรม Open Office.
org เป็นโปรแกรมสําหรับการจัดทํารายงาน (4) โปรแกรม
Google Map API ช่วยสร้างแผนที่ (5) โปรแกรม Visual
Studio Code เป็นโปรแกรม Code Editor (6) โปรแกรม
Handy GPS บอกพิกัดต�ำแหน่งด้วยดาวเทียมเพื่อตรวจ
สอบความถู ก ต้ อ งของต� ำ แหน่ ง สถานที่ โรงงานฮาลาล
(7) โปรแกรม QGIS เป็นโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (8) ภาษา PHP และ MySQL ใช้สร้างเว็บแอป
พลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูล และ (9) ภาษา HTML CSS
JavaScript ในการแสดงผลผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีโ่ รงงานฮาลาล
กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีล�ำดับขั้นตอน
ในการด�ำเนินการ ดังภาพ 2
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ภาพ 2 ล�ำดับขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลจากต�ำรา
เอกสาร งานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงทบทวนบทความ
จากวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส�ำหรับด�ำเนินการและรวบรวมข้อมูลโรงงานฮาลาล อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีอยู่ในรูปแบบของ Attribute
Data ไว้สำ� หรับด�ำเนินงานในส่วนของการจัดการฐานข้อมูล
จัดท�ำเว็บแอปพลิเคชัน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์
และออกแบบระบบงาน รวมไปถึงการออกแบบและจัดท�ำ
เว็ บ แอปพลิ เ คชั น ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนในการด� ำ เนิ น การ ดั ง นี้
(1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นการจัดท�ำเว็บ
แอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโรงงานฮาลาล อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา โดยพั ฒ นาและจั ด ท� ำ แผนที่
ในการบอกถึงพิกัดของโรงงานฮาลาล อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ Google Map API ในการแสดงผล
แผนที่บนเว็บแอปพลิเคชัน และใช้ฐานข้อมูล MySQL ใน
การจัดเก็บข้อมูล (2) ความสามารถของระบบ คือ ระบบ
สามารถแสดงต�ำแหน่งของผู้เข้าระบบ พร้อมทั้งสามารถ
จัดเก็บต�ำแหน่ง พิกัด รูปภาพ และข้อความได้ ระบบ
สามารถรายงานข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบ
เรี ย ลไทม์ และสามารถท� ำ งานได้ ใ นหลายระบบปฏิ บั ติ
การ ระบบสามารถค้นหาโรงงานฮาลาล อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ได้ (3) การออกแบบการท�ำงานของระบบ
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เป็ น การออกแบบลักษณะการท�ำงานโดยรวมของระบบ
ซึ่งได้แก่ แผนภาพแสดงทิศทางการท�ำงานของระบบหรือ
Context Diagram คือ แผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุด
ที่แสดงภาพรวมการท�ำงานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกระบบ ดังภาพ 3
จากภาพ 3 ซึง่ เป็นแผนภาพแสดงทิศทางการท�ำงาน
โดยรวมของระบบ จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ (input)
ในส่วนของฐานข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลผูใ้ ช้งานในระบบ
ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลต�ำแหน่ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บ
ลงในฐานข้อมูลของระบบ ส่วนข้อมูลที่เข้าสู่ระบบทางฝั่ง
ของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ข้อมูลการเรียกดูโรงงานฮาลาล
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูลรายละเอียดโรงงาน
ฮาลาล รายงานข้ อ มู ล ซึ่ ง ระบบจะท� ำ การประมวลผล
ข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้งานท�ำการร้องขอพร้อมส่งออกข้อมูล (output)
ดังกล่าวคืนแก่ผู้ใช้งาน อีกทั้งระบบสามารถส่งออกและ
แสดงข้ อ มู ล ในส่ ว นของข้ อ มู ล ที่ ถู ก จั ด เก็ บ ในฐานข้ อ มู ล
ระบบให้ แ ก่ ผู ้ ใช้ ง าน และ (4) การออกแบบฐานข้ อ มู ล
เชิ ง สัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram--ERD) เพื่อ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลทั้งหมดภายในระบบ
ซึ่งแต่ละ Entity มีความสัมพันธ์ ดังภาพ 4
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ภาพ 3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล Context Diagram การท�ำงานของระบบ

ภาพ 4 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Model--ERM)
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3. การออกแบบและพัฒนาระบบ การแสดงผล
หลักของเว็บแอปพลิเคชันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้งาน
ทราบถึงพิกัด ที่ตั้งโรงงานฮาลาล สามารถรายงานข้อมูล
ต�ำแหน่ง รูป และสามารถดูขอ้ มูลของโรงงานฮาลาล อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้ Google Map API
มาใช้ในส่วนของการแสดงผลแผนที่ ซึ่งส่วนนี้ จะอธิบายถึง
ขั้ น ตอนเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ก ารออกแบบโครงสร้ า งของเว็ บ
แอปพลิ เ คชั น แต่ ล ะหน้ า (layout) การออกแบบส่ ว น
Graphic User Interface การลง Coding HTML และ
ภาษา Script ส�ำหรับสร้างการแสดงผล และการน�ำเว็บ
แอปพลิเคชันขึน้ เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ ขัน้ ตอน
มีดงั นี้ (1) การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน เป็นการออกแบบ
เว็บแอปพลิเคชันในการใช้งาน ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบส่วนติดต่อ
(user interface) ส�ำหรับในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน
ในส่วนติดต่อส�ำหรับผู้ใช้งานและแสดงผลของเมนูที่กล่าว
มาข้างต้นสามารถแสดงให้เห็น ดังภาพ 5 (2) การพัฒนา
ระบบ หลั ง จากท� ำ การออกแบบโครงร่ า ง หรื อ Layout
ของตั ว เว็ บ แอปพลิ เ คชั น แล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไป คื อ การจั ด
ท�ำเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะจัดท�ำด้วยโปรแกรม Visual
Studio Code ซึ่ ง จะใช้ ภ าษา HTML ในการเขี ย นเว็ บ
แอปพลิเคชันร่วมกับการใช้ CSS ในการจัดโครงร่างของ
แต่ละเพจ รวมทั้งใช้ JavaScript ในการแสดงผลแผนที่
และในส่วนโต้ตอบอื่น ๆ ส่วนการแสดงผลโดยรวม (GUI)
ในส่วนของการแสดงผลโดยรวมบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
นั้น หลังจากท�ำการออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชันให้อยู่
ในรูปแบบที่สวยงามแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ขั้นตอนการลง
Coding (การตัดเพจ HTML) เพือ่ สร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
ส่วนแสดงผลรวมไปถึงส่วนใช้งานต่าง ๆ ผู้วิจัยใช้เทคโนโลยี
ของภาษา HTML CSS JavaScript ร่วมกับภาษา PHP ที่
ใช้จัดการในส่วนของฐานข้อมูล MySQL ส่วนการแสดงผล
แผนที่เลือกใช้บริการ Google Map API ซึ่งใช้ JavaScript
ในการแสดงแผนที่บนเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งการใช้งานจะ
อยู่ในรูปแบบของภาษา JavaScript และท�ำการปักหมุด
สถานที่ โ ดยการสร้ า ง Marker ซึ่ ง จะอ้ า งอิ ง พิ กั ด จาก
ค่ า ละติจูด (Latitude) และค่าลองจิจูด (Longitude)
เพื่อแสดงผลพิกัดของโรงงานฮาลาลในแผนที่โดยผู้ใช้งาน
สามารถคลิกที่ต�ำแหน่ง Marker และจะมีการแสดงผลใน
ลักษณะโต้ตอบเป็น Pop-Up Info Window แสดงข้อมูล
ของสถานที่แห่งนั้นได้
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

4. การทดสอบระบบ หลังจากที่ได้ท�ำการพัฒนา
ระบบเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาคือ การทดสอบระบบ ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการทดสอบระบบแบบกล่องด�ำ Black Box Testing
(Niyomkha, 2001) พร้อมประเมินประสิทธิภาพระบบและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ก่อนน�ำระบบไป
ใช้จริง เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ส�ำหรับเกณฑ์การให้
คะแนน
ผู้วิจยัได้ท�ำการแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ ตาม
มาตรวัดของลิเคิร์ท (Weerapan, 2018) โดยการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ระบบทีพ่ ฒ
ั นาเสร็จเรียบร้อย
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านดิจิทัลและผู้ดูแลระบบ
จ�ำนวน 5 ท่าน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนั้น
ผูว้ จิ ยั จะใช้หลักทางสถิตชิ ว่ ยในการสรุปผล โดยการค�ำนวณหา
ค่าเฉลีย่ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จะช่วยให้สามารถพิจารณาประสิทธิภาพ
ของระบบที่พัฒนาขึ้นว่าอยู่ในระดับใด โดยในส่วนของ
การพิจารณาคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้ จากการประเมินประสิทธิ ภาพ
ระบบผู้วิจัยได้ท�ำการแบ่งคะแนนเฉลี่ย ออกเป็น 5 ระดับ
ตามเกณฑ์ของเบสท์ ส่วนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบ จะใช้แบบ สอบถามจะถามเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ในกลุ่มผู้ใช้งานระบบ จ�ำนวน 20 ท่าน ซึ่งเป็นประชาชน
ในพื้นที่ หรือประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล ส�ำหรับเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งคะแนน
เป็ น 5 ระดั บ ด้ ว ยวิ ธี แ บบลิ เ คิ ร ์ ท (Mawongnok &
Chaimeerang, 2018; Phetjirachotkul & Rothjanawan,
2021)

ผลการวิจัย

ผลการจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีโ่ รงงานฮาลาล
กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนาม
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดประเภทของข้อมูล เช่น ชื่อโรงงาน พิกัด ที่
ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์ โดยโรงงานฮาลาล อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีจ�ำนวนทั้งหมด 27 สถานที่ โดยแบ่งออก
เป็นโรงงานฮาลาลในต�ำบลหาดใหญ่ 14 แห่ง รองลงมา
ต�ำบลคอหงส์ 4 แห่ง ต�ำบลคลองแห 3 แห่ง ต�ำบลควนลัง
3 แห่ง ต�ำบลน�้ำ น้อย 1 แห่ง ต�ำบลคลองอู่ตะเภา 1 แห่ง
และสุดท้าย คือ ต�ำบลบ้านพรุ 1 แห่ง แสดงสถานที่ ดังภาพ 6
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ภาพ 5 ผังการเชื่อมโยงการท�ำงานของระบบในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน

ภาพ 6 โรงงานฮาลาล ในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ผลพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีโ่ รงงานฮาลาล
กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1. ส่วนการแสดงผลหน้าเว็บแอปพลิเคชันการ
แสดงผลเว็บแอปพลิเคชันอยูใ่ นรูปแบบของข้อความ รูปภาพ
ต�ำแหน่งผู้ใช้งานในระบบ และแผนที่ โดย URL ของเว็บไซต์
คือ http://localhost/googlegps โครงสร้างของเว็บ
แอปพลิเคชันประกอบด้วย 5 เมนูหลัก ได้แก่ หน้าแรก
โรงงานฮาลาล ค้นหาข้อมูลโรงงานฮาลาล อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ต�ำแหน่งผู้ใช้งานในระบบ รายงานข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ ซึ่งในแต่ละหน้าเมนูสามารถเชื่อมโยงกันได้
ทั้งเว็บแอปพลิเคชัน โดยการออกแบบ Interface จะเน้น
การออกแบบทีส่ ามารถใช้งานได้งา่ ย สะดวกต่อผูใ้ ช้ ดังภาพ 7
และการแสดงผลข้อมูลทีช่ ดั เจนการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน
จะเน้นไปที่การสืบค้นและแสดงผลต�ำแหน่ง พิกัด ข้อมูล
โรงงานฮาลาล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยแสดง
ผลอยู่บน Google Map ดังภาพ 8

ภาพ 7 แสดงผลหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

ภาพ 8 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการผ่านช่อง Search

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564
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2. ส่วนเก็บข้อมูลหลักของเว็บแอปพลิเคชัน
1) ฐานข้อมูล MySQL การจัดเก็บข้อมูลของ
โรงงานฮาลาลทั้งหมดนั้น ได้มีการสร้างฐานข้อมูล ชื่อ
ว่า “googlegps” ส�ำหรับใช้จัดเก็บข้อมูล ผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้าฐานข้อมูลผ่านทาง โปรแกรม phpMyAdmin
โดย URL ส�ำหรับการเข้าใช้งาน คือ http://localhost/
phpmyadmin ซึ่งจะปรากฎ Login Form ขึ้นมาให้กรอก
ข้อมูลเพื่อท�ำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ดังภาพ 9

เมือ่ เข้าสูร่ ะบบแล้ว จึงท�ำการคลิกเลือกฐานข้อมูล
googlegps จะปรากฏหน้าจอแสดงผลข้อมูลตารางทัง้ หมด
ที่จัดเก็บภายในฐานข้อมูลที่ได้ท�ำการสร้างขึ้น ดังภาพ 10
โดยฐานข้อมูลนีม้ กี ารเชือ่ มต่อกับระบบหลังบ้าน (backend)
เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลโรงงานฮาลาล ซึ่งใช้ภาษา PHP ในการ
ติดต่อกับฐานข้อมูลผ่านทางโปรแกรม phpMyAdmin ที่
ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน Web Browser

ภาพ 9 หน้าจอ Login ส�ำหรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

ภาพ 10 หน้าจอโปรแกรม phpMyAdmin แสดงฐานข้อมูล googlegps
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2) ระบบจัดการฐานข้อมูลหลังเว็บแอปพลิเคชัน
ระบบจัดการฐานข้อมูลหลังเว็บแอปพลิเคชันหรือระบบ
หลังบ้าน (backend) สร้างขึ้นมาเพื่อให้ง่ายและสะดวก
ต่อการกรอกหรือเพิ่มข้อมูล (add data) ลงในฐานข้อมูล
ซึ่งในส่วนของระบบหลังบ้านนั้น จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
googlegps โดยมีหน้าจอส�ำหรับกรอกข้อมูล เมือ่ ท�ำการเพิม่
หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดจะถูก Update ในระบบฐานข้อมูล
ด้วยผู้ดูแลระบบ (admin) สามารถท�ำการเพิ่ม หรือแก้ไข
ข้ อ มู ล โรงงานฮาลาล ระบบหลั ง บ้ า นโดย URL ส� ำ หรั บ

การเข้าใช้งานระบบ คือ http:// localhost/ googlegps/
admin ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ Login ส�ำหรับการลงชื่อเข้า
ใช้งาน ดังภาพ 11
เมือ่ เข้าสูร่ ะบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอส�ำหรับการใช้
งานในส่ ว นระบบหลั ง บ้ า น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเมนู ห ลั ก
ดั ง ภาพ 12

ภาพ 11 หน้าจอ Login ส�ำหรับผู้ดูแลระบบ

ภาพ 12 หน้าจอหลักของระบบจัดการหลังบ้าน (backend)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564
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ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่
โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากตาราง 1 ระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่ มีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20, SD=0.54) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะการใช้งานของ
ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.40 รอง
ลงมา คือ ด้านการท�ำงานตรงตามความต้องการของระบบ
ฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ใ นภาพรวมและด้ า นสมรรถนะใน
การท�ำงานของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามล�ำดับ
ผลความพึ ง พอใจระบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่
โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ของกลุ่มผู้ใช้งาน

จากตาราง 2 กลุม่ ผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
โรงงานฮาลาล ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
( =4.39, SD=0.59) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ การออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งานที่มีความเหมาะสม และความถูกต้องของข้อมูล
คะแนนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมา คือ การปฏิบัติ
งานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่วนการสืบค้นข้อมูล
ง่ายและสะดวก ระบบฐานข้อมูล เชิงพื้นที่ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน ประโยชน์ที่ได้จากระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดย
รวม และระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถท�ำงานได้ถกู ต้อง
ครอบคลุมการใช้งานตรงตามความต้องการผูใ้ ช้งาน คะแนนมีคา่
เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 4.40 4.35 4.30 และ 4.15 ตามล�ำดับ

ตาราง 1
ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
หัวข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย
1. ด้านการท�ำงานตรงตามความต้องการของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 4.20
ในภาพรวม
2. ด้านลักษณะการใช้งานของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
4.40
3. ด้านสมรรถนะในการท�ำงานของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
4.00
รวม
4.20

SD
0.45

ระดับประสิทธิภาพ
มาก

0.55
0.71
0.54

มาก
มาก
มาก

ตาราง 2
ผลความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล โดยผู้ใช้งาน 20 ท่าน
หัวข้อประเมิน
1. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่มีความเหมาะสม
2. ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถท�ำงานได้ถูกต้องครอบคลุม
การใช้งานตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน
3. ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
4. การปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
5. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
6. ความถูกต้องของข้อมูล
7. ประโยชน์ที่ได้จากระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดยรวม
รวม
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ค่าเฉลี่ย
4.55
4.15

SD
0.51
0.59

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก

4.35
4.40
4.40
4.55
4.30
4.39

0.75
0.68
0.75
0.51
0.47
0.59

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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อธิปรายผล
ผลการจัดท�ำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีทงั้ หมด จ�ำนวน 27 สถานที่
โดยแบ่งออกเป็นโรงงานฮาลาลในต�ำบลหาดใหญ่ 14 แห่ง
รองลงมาต�ำบลคอหงส์ 4 แห่ง ต�ำบลคลองแห 3 แห่ง ต�ำบล
ควนลัง 3 แห่ง ต�ำบลน�้ำน้อย 1 แห่ง ต�ำบลคลองอู่ตะเภา
1 แห่ง และสุดท้าย คือ ต�ำบลบ้านพรุ 1 แห่ง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Chotklang, 2015) ได้พัฒนา Web Map
Services ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนในพื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง
ตะวันออก วัตถุประสงค์งานวิจยั เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
และเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาร่ ว มกั บ
Google Map ส่วน (Namprom, 2011) ได้จดั ท�ำฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยว ทั้งข้อมูลเชิงคุณลักษณะและข้อมูลเชิงพื้นที่
และจัดสร้างเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML พร้อมทั้งแสดง
แผนทีโ่ ดย Google Map ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนเว็บไซต์
การจัดการท่องเที่ยวอ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สามารถท�ำให้ผู้ใช้งานทราบรายละเอียดข้อมูล ต�ำแหน่ง
ที่ตั้ง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของแหล่งท่องเที่ยว
ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีโ่ รงงานฮาลาล
อ� ำ เภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ ข้ อ มู ล จาก
การประมวลผลเบื้องต้น มาท�ำการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบใหม่ เพือ่ สร้างและพัฒนาระบบมาแก้ไขปัญหา แล้วน�ำ
ไปทดสอบระบบการท�ำงานในเบื้องต้น และน�ำผลที่ได้จาก
การทดสอบมาปรับปรุงระบบอีกครั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะน�ำระบบ
ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดลองใช้จริง โดยการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพัฒนาระบบในรูปแบบ Open Sources
ที่ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และเลือกใช้ภาษา PHP และ
การจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL และสร้างแผนที่
ออนไลน์โดยใช้ Google Map API และพัฒนาระบบใน
รู ป แบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่สามารถท�ำงานได้หลายระบบ
ปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวกยิ่ง
ขึ้น คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลมีดังนี้ คือ (1) สามารถ
เก็บข้อมูล รูป ข้อความ พิกัดผู้เข้าใช้งานและพิกัดโรงงาน
(2) สามารถรายงานข้อมูลเชิงพืน้ ทีผ่ า่ นหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
แบบเรี ย ลไทม์ (3) สามารถท� ำ งานได้ ใ นหลายระบบ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

ปฏิบัติการ และ (4) สามารถค้นหา ชื่อ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
โรงงานฮาลาล พิกดั โรงงานฮาลาล ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ (Sukcharoenpong & Chanasuk, 2015) ได้ศกึ ษาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ และวางแผนโครงการต่าง ๆ
ในการน�ำไปสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่ ส่วน (Kaewpia
& Chumklin, 2016) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ออนไลน์ กรณีศกึ ษา เทศบาลต�ำบลบ้านด่านนาขาม อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งระบบฐานข้อมูลใช้เครื่องมือใน
การออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สร้าง
และพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP ภาษา HTML ภาษา
JavaScript และใช้การจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งผล
การศึกษา สรุปได้ว่าระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาสามารถลด
ปัญหาความซับซ้อนของข้อมูล ปัญหาการขัดแย้งกันของ
ข้อมูล และปัญหาการค้นคืนข้อมูล

บทสรุป
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีโ่ รงงานฮาลาล
กรณีศกึ ษา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถสรุปผลและ
ความสามารถของการพัฒนาระบบได้ดังนี้ คือ (1) สามารถ
เก็บข้อมูล รูป ข้อความ พิกัดผู้เข้าใช้งานและพิกัดโรงงาน
(2) สามารถรายงานข้อมูลเชิงพืน้ ทีผ่ า่ นหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
แบบเรียลไทม์ (3) สามารถท�ำงานได้ในหลายระบบปฏิบตั กิ าร
(4) สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านช่อง Search เช่น
พิกัดโรงงาน ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ (5) ผู้วิจัยเลือก
พัฒนาระบบในรูปแบบ Open Sources ที่ใช้งานฟรี ไม่มี
ค่าใช้จ่าย และผู้ที่สนใจสามารถน�ำระบบไปพัฒนาต่อยอด
ได้ (6) พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่สามารถ
ท�ำงานได้หลายระบบปฎิบัติการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงระบบได้สะดวกยิ่งขึ้น (7) สามารถน�ำ Google Map
API มาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบแผนที่ออนไลน์และแสดง
ฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีโ่ รงงานฮาลาล รูป ข้อความและรายละเอียด
โรงงานฮาลาลผ่าน Google Map
การพัฒนาระบบในแต่ละครัง้ ระบบจะมีทงั้ ข้อเด่น
และข้อจ�ำกัดแตกต่างกัน ผู้พัฒนาระบบสามารถเลือกใช้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เครือ่ งมือได้ตามความเหมาะสมและความถนัดในการพัฒนา
ส่วนระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีข้อจ�ำกัด เช่น แผนที่
Google Map API มีระยะเวลาในการใช้งานฟรี ส่วนการ
พัฒนาระบบแบบเว็ปแอบพลิเคชัน มีข้อจ�ำกัดในการใช้งาน
เชิงพื้น ไม่เหมือนการพัฒนาระบบแบบ Native App และ
การเลือกพัฒนาระบบในรูปแบบ Open Sources อาจจะ
มีคุณสมบัติที่ถูกจ�ำกัดบางฟังก์ชันท�ำให้การพัฒนาระบบไม่
ได้เต็มประสิทธิภาพทีต่ อ้ งการ และบางเครือ่ งมืออาจใช้งาน
ยาก ต้องใช้ประสบการณ์และความช�ำนาญของนักพัฒนา
ระบบมากกว่าทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่
ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล ต�ำแหน่ง พิกัด ในระบบ Mobile
Application
2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีส่ ถาน
ประกอบการทุกประเภทที่ได้การรับรองมาตราฐานฮาลาล
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