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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอภิบาล ในดานการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานขอมูล คนหา และแกไขขอมูลสําหรับบริการแก
ชุมชน และเกษตรกร และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกตใชในหนวยงานอื่นได ทั้งนี้
ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมุงเนนการจัดเก็บ ขอ มูล และการประมาณการผลผลิต เชน ขอมูลปจจัยการผลิตทาง
การเกษตรการประมาณการผลผลิตพืช และการประมาณการผลผลิตสัตวการศึก ษาในครั้ง นี้ พัฒ นาบน
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 โดยใชโปรแกรมภาษา SQL โปรแกรม Quantum GIS เปนเครื่องมือสราง
ฐานขอ มูล และใชโปรแกรมภาษา PHP ในการติดตอฐานขอ มูล และออกแบบเว็บเพจ จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผูใชงานระบบและผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยวิธี Black
Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.75 จากคะแนน
เต็ม 10สรุปไดวา ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชงานไดในระดับดี
คําสําคัญ: ปจจัยการผลิต, ประมาณการผลผลิต, ฐานขอมูล, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
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Abstract
The objectives of this research were to develop an information system using in
extension promotion and supporting agencies, and to manage ability for searching,
storingand editing data for community services and farmers. Moreover, information
technology system development orapplications in other agencies were also studied.
Specifically theaim was toenhance data storage and productivity estimates; for example,
production factors, crop yield and animal production in estimates. This system was
developed on Windows 7 using the database established with SQL, Program Quantum GIS.
The PHPlanguage program was used for database connecting and web design. An evaluation
of the information system efficiency was undertaken by users and system professionals using
Black Box Testing method. The result averaged 8.75 (out of 10) indicating that the
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information system for the procurement management is effective and highly applicable to
working conditions.
Keywords: Production factor, productivity estimates database, geographic Information
system
บทนํา
การผลิตทางการเกษตรเปนกิจกรรมการเกษตรที่ตองประสบปญหาอยูมาก เริ่มตั้งแตการพิจารณา
เลือกปจจัยการผลิต กระบวนการเพาะปลูก การดูแลการจัดการ ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว และการจําหนาย
ผลผลิต ลวนแลวแตเปนปญหาที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยการผลิตเพราะเปนบันไดขั้นแรกที่จะกําหนด
ประสิทธิภาพในขั้นตอนตางๆของ การผลิต และนําไปสูการไดมาซึ่งผลผลิตทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
จากขอมูลทั่วไป พบวาเกษตรกรยังมีการทําการเกษตรแบบตามกระแสอยู กลาวคือใครปลูกพืชหรือ
เลี้ยงสัตวชนิดอะไรแลวขายไดดี ก็แหกันทําตามกันโดยไมไดคํานึงถึงปจจัยการผลิตและทรัพยากรที่มีอยู มีการ
ใชตนทุนในการทําการเกษตรที่สูงขึ้น การไดผลผลิตที่ตกต่ํา นําไปสูสภาวะการไมคุมทุนหรือขาดทุน และเปน
สาเหตุหลักทําใหเกิดภาระหนี้สินเพราะวารายไดของเกษตรกรที่ไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรนั้นไม
เพียงพอตอรายจายของเกษตรกร ทําใหตองมีการกูยืมและภาระหนี้สินตามมา
การศึกษาและพัฒนาเพื่อตอบปญหาที่แทจริงใหแกเกษตรกร และชุมชน โดยเฉพาะการใชปจจัยและ
ทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตร ถือวาเปนตัวแปรหลักที่นําไปใชเพื่อประเมินผลผลิต รายรับ รวมทั้งผล
กําไร-ขาดทุนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการที่จะไดผลผลิตจากการทําการเกษตรนั้นตองมีปจจัยการผลิตที่ดีรวมกับการ
จัดการที่ดีของเกษตรกรดวย ปจจัยการผลิตในที่นี้ครอบคลุมถึงสภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ
ปริมาณน้ําฝน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ฯลฯ) ภูมิประเทศ (ดิน ความอุดมสมบูรณของดิน ความลาดชัน
ของพื้นที่ แหลงน้ํา ฯลฯ) การจัดการ (แรงงาน อุปกรณดานเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ปุย สารเคมีตางๆ
ฯลฯ) ตลอดจนความเสี่ ยงต างๆ เชนภั ยธรรมชาติ การระบาดของโรค ป จ จัย เหล านี้ ลวนแลว แตเ ปน มี
ความสําคัญตอการผลิตพืชของเกษตรกร
การที่เกษตรกรสามารถตัดสินใจไดวาจะปลูกพืชชนิดใด จะเลี้ยงสัตวชนิดใด และใชปจจัยการผลิตใด
ในปริมาณที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ทําการการเกษตรจะชวยใหเกษตรกรบริหารจัดการดานตางๆ ได สามารถวาง
แผนการผลิต และสามารถประมาณการผลผลิตของตัวเองได อันเปนการจัดการดานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ
การนําปจจัยดังกลาวมาวางแผนเพื่อใหใชเกษตรกรใชปจจัยการผลิตที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น
สามารถดําเนินการได หากเลือกใชเครื่องมือประกอบการตัดสินใจที่ดีและเปนระบบ ทั้งนี้ระบบสารสนเทศการ
ผลิตทางการเกษตร จะสามารถตอบโจทย เรื่อ งการใชท รัพยากรตางๆ การจัดการทางการเกษตร การ
ประมาณการผลผลิต เพื่อนําไปสูการแกไขผลผลิตตกต่ํา ไดผลผลิตไมไดตามเปาหมาย เกิดภาวะการขาดทุน
โดย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) และการเชื่อมตอดวย
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ที่สามารถแสดงและประมวลผลขอมูลตางๆ ที่เกษตรกรและ/หรือชุมตําบลมีอยู
จะเปนเครื่อ งที่ชวยใหผูเ กี่ยวขอ งสามารถตัดสินใจไดวาจะบริหารจัดการใชปจจัยและทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกษตรกรสามารถผลิตทางการเกษตรไดอยางคุมทุนและเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหตนเองและชุมชนไดเปนอยางดี
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการผลิตทางการเกษตรของกลุมตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่
ชุมชนที่ไดกําหนดไว
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือโปรแกรมสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถกําหนดการใชปจจัยการผลิตให
เกิดประโยชนสูงสุด
3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือโปรแกรมสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถประมาณการผลผลิตทางการ
เกษตรของตัว เองได โดยเครื่องมือหรื อ โปรแกรมดั ง กลาวสามารถเพิ่ม เติม และปรับ ปรุง ข อ มูล นําเขาได
ตลอดจนสามารถรายงานผลในรูปแบบที่นําไปใชประโยชนตอเกษตรกร ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของไดใน
ระดับดี
วิธีการศึกษา
1 ตัวอยางที่ทําการศึกษา
เกษตรกรใน 25 ตําบลของจังหวัดอุบลราชธานี และเกษตรกรใน 19 ตําบลของจังหวัดยโสธรโดย
กําหนดใหมีจํานวนตัวอยางเกษตรกรจากแตละตําบลไมนอยกวา 60 ราย รวมทั้งสิ้น 2,640 ราย
2 เครื่องมือที่ใชและการเก็บรวบรวมขอมูล:
2.1 แบบสอบถามดานการจัดการเกี่ยวกับการเกษตรทําการออกแบบแบบสอบถาม เพื่อจัดเก็บขอมูล
รายละเอียดตางๆ เชน ขอมูลเกษตรกรและขอมูลครัวเรือนของเกษตรกร พื้นที่ถือครองและการใชประโยชน
ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเกษตรของครัวเรือน ชนิดและพันธุพืชที่เพาะปลูก เปนตน ฯลฯ
2.2 ภาพถายทางอากาศและแผนที่ที่เกี่ยวของอบรมหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับภาพถายทางอากาศ
และแผนที่ที่เกี่ยวของ การระบุจุดที่ตั้ง/ขอบเขตของแปลงเกษตรกรจากภาพถายทางอากาศ ทําการสํารวจ
พิกัดตําแหนงแปลงเพาะปลูกพืชโดยใชอุปกรณ GPS (ในบางกรณีศึกษา)
2.3 ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต ปจจัยการ
ผลิต และประมาณการผลผลิตพืช โดยทําการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม/ระบบฯ ดานภูมิสารสนเทศ และ
โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต ปจจัยการผลิต และประมาณการผลผลิตพืช ภายใตวัตถุประสงคและ
ขอตกลงรวมระหวางเกษตรและผูทําวิจัย
3 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมประมวลผลเบื้องตน
โปรแกรมทางดานภูมิสารสนเทศ และโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต ปจจัยการผลิต และประมาณ
การผลผลิตพืช ภายใตวัตถุประสงคและขอตกลงรวมระหวางเกษตรกรและผูทําวิจัย (กําหนดและใหเพิ่มเติม
ภายหลังจากการลงสํารวจภาคสนาม)
4. จัดทําคูมือและอบรมการใชงาน
จัดทําการอบรมและใหดาวนโหลดคูมือการใชงานระบบใหกับเจาหนาที่แตละองคการบริหารสวน
ตําบลที่รวมงานวิจัย
5. ประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
โดยวิธี Black Box Testing เพื่อตรวจสอบความถูกตองและคนหาขอผิดพลาดของการทํางานของ
ระบบที่พัฒนาขึ้น นําขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มาวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชการหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปดวย การสมัครสมาชิก การประมาณการผลผลิตพืชและ
สัตว ปจ จัยการผลิต และรายงานผลในรูป แบบสถิติทั้ง ในระดับ จัง หวัด ระดับ อําเภอ ระดับ ตําบล ทั้ง นี้
บุคคลทั่วไปที่ไมไดเ ปนสมาชิก จะไมส ามารถเขาไปประมาณการผลผลิตได แตจ ะสามารถดูร ายงานได
จากผลการสํารวจความคิดเห็น พบวาดานความสามารถของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.62 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.91 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ระบบสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชไดเปนอยางดี ในดานความถูกตองในการทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.77 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ระบบสามารถทํางานได
อยางถูกตอง ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานความสะดวก และงายตอการใชงาน
ระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.92 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพดาน
ความสะดวกในการใชงานอยูในระดับดี การออกแบบระบบทั้งในเรื่องของหนาจอ สี และตัวอักษรที่ใชงายตอ
การใชงานของผูใชระบบ ดานความรักษาความปลอดภัยของระบบ มีคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินดานความ
ปลอดภัยของระบบ เทากับ 9.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพ
ดานความปลอดภัยของระบบอยูในระดับดีมาก ระบบถูกออกแบบมาใหมีการกําหนดสิทธิ์ในการใชงานดังนั้น
ผูใชงานจะเขาใชงานในสวนที่ระบบกําหนดใหเทานั้น
ระบบจะไมอนุญาตใหผูใชงานเขาใชงานในสวนที่ผูใชระบบไมไดรับผิดชอบ ดังนั้นระบบจึงมีความ
ปลอดภัยสูง ดานผลลัพ ธและรายงานผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.91 แสดง
ใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพดานการรายงานผลอยูในระดับดี เนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบรายงานที่
หลากหลาย และแยกการรายงานออกเปนสวนๆ ชัดเจน และไดถูกออกแบบมาใหใชงาน ผูใชระบบสามารถ
เขาถึงรายงานไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งรายงานสรุป และการคนหาขอมูลตางๆ

Figure 1 Use Case Diagram
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Table 1 Results of system evaluation.
ความคิดเห็น
System capabilities.
1. Overall satisfaction on the system capability.
2. Searching ability.
3. Speed of processing.
Total
System accuracy.
1. Validity of the results.
2. Accuracy of data recording.
3. Accuracy of information processing.
4. Correspondence with requirement.
5. Accuracy of data for decision making.
Total
Convenience and ease of use.
1. Ease of use.
2. Page design.
3. Page color.
4. Font Format.
Total
ความคิดเห็นดานความปลอดภัยของระบบ
1. Suitability of access rights.
2. Suitability of security system.
Total
ความคิดเห็นดานผลลัพธและการรายงานผล
1. Match with demand.
2. Precision
3. Ease of understanding.
Total
Average

X

SD

Meaning

8.56
8.48
9.04
8.62

0.91
0.90
0.88
0.90

Good
Good
ดีมาก
Good

8.73
9.03
8.71
8.73
8.65
8.77

0.84
0.91
0.99
0.86
0.78
0.88

Good
Very good
Good
Good
Good
Good

8.57
8.75
8.61
8.75
8.67

1.03
0.96
1.00
0.70
0.92

Good
Good
Good
Good
Good

9.01
9.03
9.02

0.87
0.81
0.84

Very good
Very good
Very good

8.80
8.70
8.55
8.68
8.75

0.94
0.86
0.93
0.91
0.89

Good
Good
Good
Good
Good
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Figure 2 Main menu

Figure 3 The screen shows details of crop field by Quantum GIS
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วิจารณและสรุปผล
1.
ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตรที่พัฒนาขึ้น ชวยใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
1.1 การจัดการขอมูล การประมวลผล และรูปแบบรายงาน ทําใหผูบริหาร สามารถเขาถึงขอมูล
ไดสะดวกรวดเร็ว สามารถลดปญหาตางๆ ของหนวยงานได
1.2 ระบบชวยลดระยะเวลาการทํางาน
ของบุคลากรไดมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดทํารายงานตางๆ
1.3 สามารถนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของแตละชุมชนได
1.4 การจัดเก็บขอมูลเปนระบบ และมีความปลอดภัยของขอมูลดีกวาแบบแฟมขอมูลที่ใชรวมกัน
ทําใหลดปญหาการสูญหายของขอมูล เนื่องจากระบบเก็บขอมูลในเครื่อง Server สวนกลาง
1.5 สะดวกตอการใชงาน เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้น เปนระบบออนไลน ดังนั้นผูใชงานสามารถ
ใชงานไดบนเครือขายอินเตอรเน็ต
2. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.75 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 อยูในระดับดี ดังนั้นสามารถสรุปไดวาระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร ที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี สามารถนําไปใชงานได
กิตติกรรมประกาศ
ในการดําเนินการวิจัยนี้จะไมสามารถดําเนินการสําเร็จไดหากไมไดรับการสนับสนุนจาก
1.โครงการนําเขาขอมูล การใชป ระโยชนเ ชิงพื้นที่ร ายแปลง มาตราสวน 1:4000 คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.โครงการปรับ ปรุง ฐานขอมูล จดทะเบี ยนชาวไรออยและหัว หนากลุ ม ชาวไรออย คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการออยและนาตาลทราย
3.โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.องคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมโครงการ ทั้ง 44 ตําบล
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