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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้พื้นท่ี และการอนุรักษ์พนัธ์ุไม้ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาพรรณไมต่้างๆ ภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก จ านวน 165 ชนิด 
โดยแบ่งออกเป็น 27 พื้นท่ี ในการเก็บข้อมูล ผู ้วิจ ัยได้บันทึกข้อมูลของพรรณไม้ และถ่ายภาพ
รายละเอียดส่วนต่างๆ ของพรรณไม ้เช่น ใบ ดอก ผล และล าตน้ พร้อมทั้งจดัเก็บพิกดัของพรรณไม้
ส าคญั พรรณไมท่ี้ควรไดรั้บการอนุรักษ ์และพรรณไมท่ี้มีค่าทางเศรษฐกิจ จ านวน 22 ชนิด เพื่อน ามา
ก าหนดจุดท่ีตั้งตน้ไมแ้ต่ละตน้ในแผนท่ี โดยใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ ในการปักหมุดแทนพรรณไมแ้ต่ละ
ชนิด 

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ และพฒันาระบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 
MySQL และ ภาษา PHP และไดใ้ชโ้ปรแกรม Net Bean IDE เพื่อจดัการแสดงแผนท่ีพรรณไม ้

จากการส ารวจและจดัเก็บพิกัดของพรรณไม้ พบว่าพรรณไม้ท่ีมีจ  านวนต้นมากท่ีสุด คือ     
ตน้สัก รองลงมา คือ ตน้ทองกวาว และตน้โพธ์ิ พรรณไมท่ี้มีอยู่ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีจ  านวน
พรรณไมล้ะ 1 ตน้ คือ ตน้ตะเคียนทอง สมอพิเภก ง้ิวแดง มะตูม ขะจาว และ Baobab 

 ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบ โดยเจา้หน้าท่ีกองอาคารสถานท่ีและ
สาธารณูปการ ส านกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 26 คน ผลการประเมินพบวา่มีผูใ้ชฐ้านขอ้มูล
ความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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Abstract 

 This study aimed at developing a database of plants in Chiang Mai University in order to be 
a guideline for area planning and plant conservation. The researcher studied 165 different kinds of 
plants found in Suan Sak area of Chiang Mai University. The research was divided to 27 areas for 
collecting data. The researcher recorded and took photos on the details of plants, such as leaves, 
flowers, fruits, and trunks. Moreover, the positions of 22 kinds of important plants, plants that 
should be conserved and economics plants were recorded to specify the location of each plant in the 
map by using different symbols to symbolize each plant.  

 Furthermore, database was designed and developed by using MySQL program and PHP 
language. For the map displaying plants, NetBean IDE program was used. 

 From the survey and record of position of plants, plants that found the most were Teak, 
Bastard Teak, and Bodhi Tree, respectively. However, there were several kinds of trees that found 
only one; Iron Wood, Beleric Myrobalan, Red Cotton Tree Flowers Dried, Bael, Indian Elm and 
Baobab.  

 In terms of the user satisfaction 26 staffs of Buildings, Grounds and Utilities Division: 
BGUD, Chiang Mai University had high level of satisfactions towards the system.   

 


