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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกร และเพื่อหาประสิทธิภาพ

ของการประยุกตใชระบบสารสนเทศในกลไกการตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ โดยใชการวิจัย

เชิงปฏิบัติการในการศึกษาสถานการณในชุมชน และนําความรูที่มีอยูไปใชแกปญหาตามบริบทของพื้นที่ 

อนัจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงวิธกีารทําเกษตรของกลุมเกษตรกรผูผลิตทเุรยีนหลงลับแล โดยดําเนินการวิเคราะห

ระบบและออกแบบฐานขอมูลสําหรับการรวบรวมขอมูลเกษตรกร ผลผลิตทุเรียนหลงลับแล การรวมกลุม

เกษตรกร ชองทางการตลาด และขอมูลการติดตอส่ือสาร และสงเสริมเกษตรกรใหใชระบบทํางานดวยตนเอง 

เพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ที่จะสนับสนุนความสามารถ

ของเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถได

ผลการศึกษาพบวาการออกแบบระบบฐานขอมูลสามารถแยกเปนโปรแกรมยอย 8 โมดูล คือ 

1) โมดูลบริหารจัดการขอมูลสมาชิก 2) โมดูลจัดการพ้ืนที่แปลงเพาะปลูกทุเรียน 3) โมดูลจัดการขอมูลผลผลิต
ทุเรียนรายป 4) โมดูลรายงานผลและติดตามขอมูล 5) โมดูลรายงานเอกสารและสั่งพิมพเอกสาร 6) โมดูล

ระบบจดัการขอมลูสาํหรบัสมาชกิระบบ 7) โมดลูจัดการขอมลูสําหรบัผูดแูลระบบ และ 8) โมดลูระบบวเิคราะห

ความเคล่ือนไหวการใชระบบ สวนดานการออกแบบแอปพลิเคชนัสามารถแบงกลุมผูใชได 4 กลุม คอื 1) ผูบรหิาร
ขอมูล 2) ผูบริหาร, หัวหนากลุม 3) เกษตรกร และ 4) บุคคลทั่วไป ผลการพัฒนาระบบมีความสมบูรณอยูใน

ระดับมากที่สุด สามารถใชงานไดในทุกโมดูลและมีเสถียรภาพในการประมวลผล และผลการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ระบบมีจุดเดนในการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของ
ผูใชงานท่ีสามารถสนับสนุนผูใชเปนระดับสมาชิก กลุม และสิทธ์ิการใชทัง้ระบบ จงึสามารถบริหารจดัการสมาชิก

ไดอยางอิสระ ควรพัฒนาตอในดานการประกอบการตัดสินใจ ซึ่งมีความพึงพอใจนอยที่สุดเนื่องจากขอจํากัด
ดานการสํารวจขอมูลทําใหขอมูลไมสมบูรณไมเพียงพอตอการสนับสนุนการตัดสินใจได

คําสําคัญ: ฐานขอมูลเกษตรกร ทุเรียนหลงลับแล กลไกการตลาด

วันรับ: 7 ธันวาคม 2561
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Abstract
The purpose of this study were to design and develop the farmer database and 

determine the effectiveness of the information systems in long-lablae durian market mechanism, 

Uttaradit Province. By using Action Research to study the situation of the community and 

identifies needed information for solve problems in the community context. There has been 

change in the agricultural methods of the farmer groups. By system analysis and database 

design for collecting farmers data, durian production, Farmers grouping, Marketing, and 

communication information. And user support to use database system. To analyze quantitative 

data to appropriate technologies for the community. To support the ability of farmers in 

long-lablae durian market mechanism, Uttaradit Province.

The study was found that the farmer database system consisted of 8 modules: 1) user 

management module 2) the farm durian management module 3) durian data management 

module 4) reporting and tracking information 5) reporting module 6) documentation Module 

7) user management for administrator modules 8) analysis system module. The applications 

can be divided into 4 groups of users: 1) system administrators 2) group managements 

3) farmers and 4) guests. Results of the system are complete at a highest level. Can be used 

application has stability in processing. The applications Information systems are satisfied overall 

are high level, the good module is access information method for support user as groups, and 
the system can be management as groups. The further development in the Decision Support 

system which resulting in incomplete information, because limitations of the survey and the 

data was insufficient to decision support.

Keywords: Farmers Database System, Long-lablae Durian, Market Mechanism

บทนำ
ทุเรียนหลงลับแลเปนพืชเศรษฐกิจที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมทุเรียนเพาะเมล็ดของจังหวัดอุตรดิตถ 

ในป 2520 และจดทะเบียนรับรองพันธุวันที่ 20 กันยายน 2521 ในชื่อ “ทุเรียนหลงลับแล” ซึ่งมีเอกลักษณ
ในรสชาติที่หวานหอมมันอรอย ไดรับความนิยมจากผูซื้ออยางกวางขวาง (สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ, 2558) 

การวางขายในตลาดจะมีราคาสงูเมือ่เทียบกบัทเุรยีนพนัธุอืน่ และราคาจะแตกตางกนัออกไป เนือ่งจากการขาย
ทเุรยีนท่ีมพีอคาคนกลางจํานวนมากท่ีมกีารกําหนดราคาขายสูงกวาปกติ ทาํใหเกิดชองวางระหวางการขายทุเรียน

จากผูผลิตถึงผูบริโภค ทําใหเกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาขายท่ีเหมาะสมได และสงผลใหผูบริโภคตองซ้ือ

สนิคาบริโภคในราคาท่ีสงูกวาปกติ อนัทําใหเกดิความเสียเปรียบทางกลไกการตลาดทุเรยีนหลงลับแล ปญหาเกิด
จากขาดการเชื่อมโยงขอมูลในการติดตอซื้อขายระหวางผูผลิต ผูขาย และผูบริโภค ขาดการบันทึกขอมูลที่

เปนระบบ ทาํใหเกดิความไมสมดุลของขอมูลขาวสาร ขาดขอมูลสนับสนุนระบบและกลไกการตลาด ไมสามารถ
ประเมินขีดความสามารถของผูผลิต และยังไมมีการรวบรวมองคความรูในการประกอบการธุรกิจเกษตร
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ทุเรียนหลงลับแล ซึ่งขอมูลเหลานี้จะนํามาชวยสนับสนุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการผลิต กลไกการตลาด 

และการควบคุมคณุภาพของทุเรยีนหลงลบัแล ใหเกดิแนวคิดการคาทีเ่ปนธรรมเพ่ือลดปญหาดังกลาวได

ระบบสารสนเทศเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลรวมกันได โดยที่จะ

ไมเกิดความซํ้าซอนของขอมูล และสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะเปน

มาตรฐานเดียวกัน มีความถูกตองเชื่อถือได และสามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลได สารสนเทศ

เปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชนอยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามา

ใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่นๆ ตลอดจนการนําขอมูลท่ีตองการออกมาใชใหทันตอเหตุการณ 

และสามารถเชือ่มโยงขอมลูกนัไดอยางทัว่ถงึ เพ่ิมความสะดวกในการเขาถงึขอมลูของผูใชทกุกลุมทกุชนชัน้และ

ทกุสถานที ่การนาํระบบสารสนเทศมาใชกบักลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรยีนหลงลบัแลจงึเปนเรือ่งทีส่าํคญั ทีจ่ะทําให

เกิดการเรียนรูของผูประกอบการธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล ซึ่งยังตองสงเสริมความรูใหมในดานตางๆ คือ 

การจัดการผลผลิต การรวมกลุมของเกษตรกร และการดูแลรักษา (วจี ปญญาใส, 2561)

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียน

หลงลับแลจังหวัดอตุรดิตถ โดยการพัฒนาระบบฐานขอมลูเกษตรกรผูปลกูทเุรยีนหลงลับแล การรวมกลุมเครือขาย
ผลผลติทเุรยีนหลงลบัแล ชองทางตลาดสาํหรบัทเุรียนหลงลบัแล และขอมลูการตดิตอส่ือสารระหวางเกษตรกร 

รวมกับการบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอนกับการวิจัย และนําองคความรูไปบริการวิชาการในทองถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการในระบบธุรกิจเกษตร สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและองคความรู ภายใตแนวคิดการคาที่เปนธรรม เพื่อเปนการลดความเสียเปรียบของเกษตรกร

ในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมลูเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ 
2. เพือ่หาประสิทธภิาพของการประยุกตใชระบบสารสนเทศกับกลุมเกษตรกรในกลไกการตลาดทุเรยีน

หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยนักวิจัยทําหนาที่เปน

ที่ปรึกษาดานกระบวนการทํางาน และสงเสริมผูปฏิบัติสะทอนผลและคิดวิเคราะหพัฒนาปรับปรุงการทํางาน

ดวยตนเอง มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้

1. กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ไดแก กลุมเกษตรกรภายในจังหวัดอุตรดิตถ กลุมนักวิชาการในสถานศึกษา กลุมภาครัฐที่เกี่ยวของ และ

ผูใชทั่วไป โดยมีคุณสมบัติคือ เปนผูใชระบบฐานขอมูลเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล

ภายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 110 คน แบงเปนกลุมเกษตรกรภายใน 3 ตําบล คือ 
1) ตําบลแมพูน 2) ตําบลนานกกก และ 3) ตําบลดานนาขาม จํานวน 60 คน กลุมนักวิชาการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 20 คน กลุมภาครัฐที่เกี่ยวของ จํานวน 20 คน และกลุมผูประกอบการหรือนักธุรกิจ 
จํานวน 10 คน
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลและแหลงขอมูล

 ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้

 2.1 ขอมูลเบ้ืองตน (Primary Data) เปนขอมูลโดยตรง มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบงไดเปน 

2 ลกัษณะคือ 1) การสํารวจพ้ืนท่ีทีศ่กึษา โดยเดินทางไปสํารวจกลุมเปาหมายในพ้ืนทีเ่พือ่สงัเกตขอมลูโดยท่ัวไป 

สําหรับใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2) การสัมภาษณ การสอบถามบุคคล

ที่เกี่ยวของ การจัดกลุมสนทนา (Focus Group) และการประเมิน โดยใชแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 

แบบบันทึก และแบบประเมินผล

 2.2 ขอมลูขัน้ทีส่อง (Secondary Data) เปนการศกึษาคนควารวบรวมขอมลูจากหนงัสอืบทความ 
ตํารา เอกสารตางๆ รวมทั้งทางวิจัยที่เกี่ยวของกับบริบทของเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัด

อุตรดิตถ

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

 การประเมนิความพงึพอใจในการใชระบบฐานขอมลูเกษตรกรในกลไกตลาดทเุรียนหลงลบัแลจงัหวดั

อตุรดติถ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชหลกัการวดัคุณสมบัติ
ที่ดีของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะตองมีลักษณะที่ครอบคลุมมิติทั้ง 4 ไดแก มิติดานเวลา (Time) มิติดานเนื้อหา 

(Content) มิติดานรูปแบบ (Format) และมิติดานกระบวนการ (Process) แบบสอบถามที่ใชแบงเปน 

จํานวน 3 ชุด ดังนี้
 ชดุที ่1 เปนขอคําถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

วฒุกิารศกึษา สถานภาพ อาชีพ ซึ่งมีลักษณะขอคําถามเปนคําถามแบบสอบถามรายการ (Check List)
 ชุดที่ 2 คําถามประเมินความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียน

หลงลับแล แบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scales) โดยแบงเปน 4 ดาน คือ

  ดานที่ 1 ดานการออกแบบ ไดแก ความสวยงาม การใชสี และการส่ือความหมาย ความ
ทันสมัย และนาสนใจของเว็บไซต การจัดวางรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน ขนาดตัวอักษร 

และรูปแบบตัวอักษรอานไดงายและสวยงาม ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆ ความ
เหมาะสมของเมนูการใชงาน

  ดานที่ 2 ดานประสิทธิภาพ ไดแก ความถูกตองของการประมวลผล การคํานวณและ
รายงานตางๆ ความรวดเรว็ในการตอบสนองของระบบ ความเหมาะสมของขัน้ตอนการบนัทกึขอมลู การกาํหนด

สิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน การกําหนดความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลบนเว็บไซต การคนหาขอมูล

มีความยืดหยุน และมีวิธีการคนหาที่หลากหลาย ความเหมาะสมในการใชระบบสื่อสาร
  ดานที่ 3 ดานประโยชน ไดแก สงเสริมการสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร เกิดการ

สรางเครือขายในจังหวัดอุตรดิตถ ระบบฐานขอมูลชวยสรางแหลงขอมูลท่ีสะดวกในการเรียกใชขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว ระบบฐานขอมูลชวยประกอบการตัดสินใจดานการผลิต การจําหนายทุเรียนหลงลับแล และสามารถ

ใชระบบเปนศูนยกลางในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลของเกษตรกรได

  ดานที่ 4 ดานระบบสนับสนุนผูใชบริการ ไดแก ระบบมีการใชงานงาย ไมซับซอน ระบบ
มกีารติดตอสือ่สารกับสมาชิกไดอยางรวดเร็วทนัเหตุการณ ระบบมีความยืดหยุนรองรับกบัผูใชงานไดในอนาคต
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 ชุดที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความตองการใชระบบสารสนเทศของผู ตอบแบบสอบถาม 

เปนคําถามปลายเปด (Open Ended)

  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามกําหนดชวงคะแนนเฉล่ียโดยใชเกณฑของเบส (Best, 

1970) และตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใหคะแนนตามวิธกีารของโรวิเนลลี

และแฮมเบิลตัน (Rainelli & Hambleton) ซึ่งใหคะแนนตามวิธีของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2547) จากนั้น

นําผลการพิจารณามาคํานวณหาคา IOC โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ มีคา 0.60 ถงึ 1.00 แสดงวาขอคําถาม

ที่ใชมีความสอดคลองกับจุดประสงคทุกขอ และนําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมผูใชสารสนเทศท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางเพื่อหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และนําแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูลกับ

กลุมตัวอยางตอไป

4. การวิเคราะหขอมูล

 การวเิคราะหขอมลูเชงิปรมิาณโดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู ทาํการวเิคราะหขอมลูตางๆ ทีเ่กบ็รวบรวม

ขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (�͞�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย
ผลการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล แบงตาม

ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้

1. กลุมขอมูลในการวิจัย

 จากการสํารวจพื้นท่ีศึกษาในพื้นท่ีตําบลแมพูล ตําบลนานกกก และตําบลดานนาขาม โดยสํารวจ
กลุมตัวอยางเพื่อสังเกตขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายทุเรียนหลงลับแล สําหรับใชเปนแนวทาง

ในการสรางระบบฐานขอมูล ประกอบดวยกลุมขอมูลดังตอไปนี้ 1) ขอมูลสมาชิกระบบและเกษตรกร 2) ขอมูล
กลุมเครือขายความรวมมือ 3) ขอมูลผลผลิตทุเรียนหลงลับแลรายป 4) ชองทางตลาดสําหรับทุเรียนหลงลับแล 

5) ปญหาและอุปสรรคในการผลิต 6) ขอมูลการติดตอสื่อสารระหวางเกษตรกร ผูประกอบการ และผูบริโภค 
และ 7) ขอมูลขาวสารและกิจกรรม การรวบรวมขอมูลดังกลาวจะทําใหเกิดขอมูลสมาชิกและเครือขายที่มี

การทํางานประสานงานกันไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง เกิดความรวมมือในดานธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล 

อํานวยความสะดวกดวยระบบสารสนเทศท้ังในดานการสํารวจ การผลิต การคาขาย และการส่ือสาร อีกทั้ง

เปนศูนยกลางในการเผยแพรองคความรู ขาวสาร และกิจกรรมความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดข้ึน

2. ความตองการในการใชระบบ
 การสํารวจความตองการในการใชระบบ โดยวิธีการประชุมรวมกับกลุมแกนนําในการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล และผูมีสวนรวมในการใชระบบฐานขอมูล ผลจากการสํารวจมีความตองการในการใชระบบ 

(User Requirement) ดังนี้
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ผูบริหารขอมูล

เกษตรกร บุคคลทั่วไป

ผูบริหาร,
หัวหนากลุม

• สารสนเทศ
• รายงานการใขระบบ
• ระบบติดตาม

• ขอมูลเกษตรกร
• กลุม/เครือขาย
• ผลผลิต
• การตลาด
• ปญหา
• ขาวสาร

• จัดการขอมูลระบบ
• จัดการขอมูลหนวยงาน
• จัดการขอมูลผูใช
• สํารองขอมูลขาวสาร

• ขอมูลเกษตรกร
• ผลผลิตรายป
• รายงานสารสนเทศ
• ขาวสาร

• รายงาน
• สรุปผล
• ขาวสาร

• รายงาน
• ขอมูลสรุปผล
• ขาวสาร
• สภาพปญหา • กลุม/เครือขาย

• ขาวสาร

• สถติิ
• การเอกสาร

ระบบฐานขอมูลศักยภาพเกษตรกร
ในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล

0

ภาพท่ี 1 Context Diagram: ระบบฐานขอมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล

 ภาพที่ 1 แสดงการความสัมพันธระหวางผูใชกับระบบฐานขอมูล จากความตองการในการใชระบบ

ฐานขอมูลสามารถแยกผูใชได 4 กลุม คือ ผูบริหารขอมูล หัวหนากลุมเกษตรกร เกษตรกร สมาชิกระบบผูผลิต
ทุเรียนหลงลับแล และผูใชทั่วไป ซึ่งมีกิจกรรมในการใชระบบฐานขอมูลแสดงดังภาพ

3. การออกแบบระบบฐานขอมูล
 จากการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจพื้นท่ีศึกษา และความตองการในการใชระบบของผูใชที่

เก่ียวของ สามารถออกแบบระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธไดดังนี้

ภาพท่ี 2 ER Diagram: การออกแบบโครงสรางฐานขอมูล
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จากภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธของขอมูล (ER Diagram) เปนการออกแบบการจัดเก็บขอมูล และ

สรางความสัมพันธของขอมูลตามลักษณะการใชงาน และการทํางานของเว็บแอปพลิเคชัน

4. การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน

 ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับระบบฐานขอมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียน

หลงลับแล ไดดังนี้

ภาพท่ี 3 DFD Diagram Level 0: การออกแบบระบบ

 ฐานขอมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลประกอบไปดวยโปรแกรมยอยทั้งหมด 8 โมดูล 

ดังน้ี 1) ระบบจัดการสมาชิกและเครือขาย 2) ระบบจัดการพ้ืนที่แปลงเพาะปลูกทุเรียน 3) ระบบจัดการขอมูล

ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลรายป 4) ระบบรายงานผลและติดตามขอมูล 5) ระบบรายงานเอกสารและส่ังพิมพ
เอกสาร 6) ระบบจัดการขอมูลสําหรับสมาชิกระบบ 7) ระบบจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ และ 8) ระบบ

วิเคราะหความเคลื่อนไหวการใชระบบ
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5. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยเลือกใชโปรแกรมภาษา PHP และสรางฐานขอมูลประเภท MYSQL 

เพื่อความยืดหยุนในการพัฒนาระบบ และรองรับการใชงานของผูใชไดอยางงาย (Accessibility) โดยมี

ผลดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้

ภาพท่ี 4 หนาแรกของระบบ (Homepage)

 จากภาพท่ี 4 แสดงหนาแรกระบบสารสนเทศสําหรับบุคคลทั่วไป ประกอบดวยเมนูหลักของระบบ 

และขอมลูสารสนเทศท่ีสรปุเปนภาพรวมใหสามารถเห็นความเคล่ือนไหวของระบบได ประกอบดวย สรปุขอมลู

เกษตรกร สรุปขอมูลผลผลิตทุเรียนรายป ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวของระบบ และสถิติการใชระบบ
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ภาพท่ี 5 ระบบจัดการขอมูลเกษตรกร

ภาพที ่5 แสดงการแกไขขอมลูสวนตวัของสมาชกิหรอืเกษตรกร ไดแกขอมลูประวตัสิวนตวั ขอมลูติดตอ

สื่อสาร ขอมูลความปลอดภัยในการใชระบบ

ภาพท่ี 6 ระบบจัดการขอมูลผลผลิตทุเรียนหลงลับแลรายป

ภาพที่ 6 สารสนเทศสรุปผลผลิตทางการเกษตร จะเปนการนําเสนอขอมูลในภาพรวมในระดับอําเภอ 

ตําบล เพื่อแสดงขอมูล ปริมาณการผลิต ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว ปริมาณการขาย ราคาขาย
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ภาพท่ี 7 สารสนเทศสนับสนุนการผลิต

 สารสนเทศสนบัสนนุการผลติของเกษตรกรและชองทางตลาดสาํหรบัทุเรยีนหลงลบัแล ขอมลูสวนนีไ้ด

จากการสํารวจเกษตรกรในดานตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการผลิต และระบบจะประมวลนําเสนอสารสนเทศในลักษณะ
รูปกราฟ ตัวเลข รอยละ และเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางและแนวโนมขอมูล

 สารสนเทศดานปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ขอมูลจากการสํารวจเกษตรกรในแตละราย 

เมือ่มีการบนัทึกขอมูลเขาระบบ ระบบจะรวบรวมปญหาและอุปสรรคทัง้หมดในรายปนัน้นาํเสนอใหผูใชสามารถ
ศึกษาขอมูลไดงายขึ้น สารสนเทศดานนี้จะเปนชองทางในการสงเสริมหรือสนับสนุนกระบวนการผลิตทุเรียน 

โดยรวบรวมจดุเดน หรอืลกัษณะพเิศษทีเ่กษตรกรตองการพฒันาหรือสรางคณุคาใหกบัผลผลติ ระบบจะสามารถ
สรุปรายงานตามเงื่อนไข โดยสามารถแยกขอมูลไดตามอําเภอ ตําบล หมูบาน หรือเกษตรกรรายบุคคล 

โดยสามารถสั่งพิมพรายงานทางเครื่องพิมพได

6. ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยการทดสอบแบบกลองดํา (Black Box Test) ที่ใชการ
ทดสอบการทดสอบฟงกชันตางๆ โดยไมคํานึงถึงคําสั่งภายในโปรแกรมตามความตองการของผูใชงาน และ

ประเมนิความถกูตองของขอมลูผลลพัธทีไ่ด ผลการทดสอบโดยรวมทัง้ระบบอยูในระดบัมากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่ 4.73 

คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.67 ประเมนิเปนประสทิธภิาพโดยรวมของระบบเทากบัรอยละ 95 สามารถนาํระบบไป
ประยุกตใชงานไดโดยมีความผิดพลาดเพียงเล็กนอย โดยผลการทดสอบที่ดีที่สุดคือขอมูลพื้นที่แปลงเพาะปลูก

ทุเรียน มีผลการทดสอบอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 สวนการทดสอบขอมูล

ผลผลิตทุเรียนรายปอยูในระดับนอยสุด คาเฉลี่ย 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 เพราะขอจํากัดของ
การประมวลผลขอมูลเชิงตัวเลขทําใหขอมูลไมสมบูรณทั้งหมด

 ผลการประยุกตใชระบบฐานขอมลูดวยวธิกีารทดลองกับกลุมตวัอยางทัง้หมด 110 คน เพือ่ประเมิน
ความพึงพอใจโดยใชวิธีการวัดคุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดี ซึ่งมีลักษณะที่ครอบคลุมมิติทั้ง 4 ดาน ไดแก 
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มิติดานเวลา (Time) มิติดานเนื้อหา (Content) มิติดานรูปแบบ (Format) และมิติดานกระบวนการ (Process) 

โดยสํารวจขอมูลแยกตามประเภทผูใชและสิทธิ์ในการใชระบบ พบวาความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉล่ีย 4.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ผูใชระบบมีความพึงพอใจกับการใชระบบเปนสวนมาก 

ระบบมีจุดเดนในการกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.92 

คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.33 เพราะระบบสามารถสนบัสนุนผูใชเปนระดบัสมาชกิ ระดบักลุม และสทิธิก์ารใชงาน

ทัง้ระบบ จงึสามารถบริหารจัดการสมาชิกภายในกลุมไดอยางอิสระ สวนดานการประกอบการตัดสนิใจดานการ

ผลิตและการจําหนายทุเรียนหลงลับแล มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.18 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.09 เนื่องจากการสํารวจขอมูลเปนการประมาณการเพราะขอจํากัดดานการจดบันทึกและการจดจําขอมูล

ของเกษตรกรทําใหขอมูลไมสมบูรณทั้งหมด

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษาสถานการณในชุมชน และนําความรูในดานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใชแกปญหาตามบรบิทของพืน้ทีไ่ด โดยดาํเนนิการวเิคราะหระบบและออกแบบฐานขอมลูสําหรบั
การรวบรวมขอมูลเกษตรกรผูผลผลิตทุเรียนหลงลับแล ที่มีการเชื่อมโยงการทํางานกับเครือขายเกษตรกรอยาง

เปนรปูธรรมโดยใชรปูแบบเครือขายพันธกิจสมัพนัธของมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถเปนแนวทางบริหารจัดการ 

สอดคลองกับแนวคิดการใชระบบสารสนเทศเปนส่ือกลางในการเชื่อมโยงขอมูลสรางศูนยกลางขอมูลในการขับ
เคลื่อนระบบไดอยางยั่งยืน (ฉัตรนภา พรหมมา, 2561) การออกแบบและพัฒนาระบบตามแนวคิดการใชวงจร

การพัฒนาระบบ SDLC สอดคลองกับชมพูนุท สุโขวัฒนกิจ (2551) โดยระบบสามารถแยกเปนโปรแกรมยอย 
8 โมดูล คือ 1) โมดูลบริหารจัดการขอมูลสมาชกิ 2) โมดูลจัดการพ้ืนที่แปลงเพาะปลูกทุเรียน 3) โมดูลจัดการ

ขอมูลผลผลิตทุเรียนรายป 4) โมดูลรายงานผลและติดตามขอมูล 5) โมดูลรายงานเอกสารและส่ังพิมพเอกสาร 

6) โมดูลจัดการขอมูลสําหรับสมาชิกระบบ 7) โมดูลจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ และ 8) โมดูลวิเคราะห
ความเคล่ือนไหวการใชระบบ และกําหนดสิทธิ์ผูใชตามความตองการในการใชระบบไดผูใช 4 กลุมคือ 1) ผูดูแล

ระบบ 2) ผูบริหารกลุม 3) เกษตรกร และ 4) บุคคลทั่วไป
ผลการพัฒนาระบบฐานขอมลูและสารสนเทศทดสอบทางวิศวกรรม โดยใชวธิกีารทดสอบแบบกลองดาํ 

(Black Box Test) (จุฑามาศ กระจางศรี, 2545) ที่ใชการทดสอบความถูกตองของโปรแกรมโดยใชขอมูลในการ
ทดสอบสารสนเทศท่ีไดจากการประมวลผลของระบบ มีผลการทดสอบโดยรวมท้ังระบบอยูในระดับมากท่ีสุด 

มีคาเฉล่ีย 4.73 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 ประเมินเปนประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเทากับรอยละ 95 

สามารถนาํระบบไปประยกุตใชงานไดดมีคีวามผดิพลาดเพยีงเล็กนอย โดยผลการทดสอบทีด่ทีีส่ดุคอืขอมลูพ้ืนท่ี
แปลงเพาะปลูกทุเรียน ผลการทดสอบอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 สวนการ

ทดสอบขอมลูผลผลติทเุรยีนรายปอยูในระดบันอยสดุ คาเฉลีย่ 4.56 คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.81 เพราะขอจาํกดั

ของการประมวลผลเชิงตัวเลขทําใหขอมูลไมสมบูรณทั้งหมด

การสงเสริมเกษตรกรใหใชระบบทํางานดวยตนเอง โดยจัดฝกอบรมและประยุกตใชกับกลุมตัวอยาง 

เพ่ือวเิคราะหขอมลูเชิงปริมาณจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมลู โดยมีการสํารวจขอมลู
แยกตามประเภทและสิทธ์ิในการใชระบบ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชระบบกับผูใชทีเ่กีย่วของจํานวน

ทั้งหมด 110 คน ตามจํานวนกลุมตัวอยาง พบวาความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.59 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในการใชระบบที่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
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โดยสวนมาก จากผลการสํารวจพบวาระบบมจีดุเดนในการกําหนดสทิธิใ์นการเขาถงึขอมลูของผูใชงาน ความพงึพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.92 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 เพราะระบบสามารถสนับสนุนผูใชเปนระดับ

สมาชิก กลุม และรวมทั้งระบบ จึงสามารถบริหารจัดการสมาชิกภายในกลุมไดอยางอิสระ และปจจัย

ดานการประกอบการตัดสินใจดานการผลิต และการจําหนายทุเรียนหลงลับแล มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 เนื่องจากการสํารวจขอมูลเปนการประมาณการเพราะขอจํากัด

ดานการบันทึกและการจดจําขอมูลของเกษตรกรทําใหขอมูลไมสมบูรณทั้งหมด

จากการวจิยัเพือ่สรางระบบฐานขอมลูและประยกุตใชกบัเกษตรกร สามารถสงเสรมิใหเกษตรกรใชระบบ

ฐานขอมูลไดเอง อนัจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงวิธกีารทําเกษตรของกลุมเกษตรกร ในการจัดเก็บขอมลูอยางเปน

ระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใชขอมูลรวมกันได ทําใหกลุมเกษตรกรมีขอมูลท่ีสนับสนุนระบบและ

กลไกการตลาดสามารถเช่ือมโยงขอมลูในการติดตอซ้ือขายระหวางผูผลติและผูบรโิภค และสามารถการประเมิน

ขีดความสามารถของเกษตรกร เพื่อสงเสริมความสามารถของเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัด

อุตรดิตถได

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการทดลองประยุกตใชระบบฐานขอมลูกบักลุมตัวอยาง ทาํใหทราบแนวทางในการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศ มีขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําระบบไปใชดังนี้ 1) ควรมีการพัฒนาระบบสื่อสารในหลายๆ ชองทาง
เพื่อกระตุนการใชงานของสมาชิก เชน ระบบแจงขอมูลผานทางอีเมล การรายงานผลผลิตในสวนราชการ 

2) ควรมกีารประชาสมัพนัธใหหนวยงานอืน่ไดทราบขอมลูอยางทัว่ถงึ 3) การเชือ่มโยงขอมลูกบัหนวยงานราชการ
ใหครอบคลุมทุกหนวยงาน 4) ควรมีผูรับผิดชอบที่ดูแลระบบและตรวจสอบขอมูล 5) พัฒนากลุมเกษตรกรใหมี

มากขึ้นโดยจัดกิจกรรมดานการเรียนรูและการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป ควรมีการพัฒนาระบบงานวิจัยใหครอบคลุมในระดับจังหวัด 
ระดบัภูมภิาค และระดับประเทศ โดยรวมมอืกับหนวยงานราชการรวมออกแบบและพัฒนาเปนโครงการในระดบั

เครือขายที่กวางขึ้น เพื่อใหระบบสารสนเทศสามารถใชกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอื่นๆ ได และเพิ่มชองทาง
ในการส่ือสารอื่นๆ เพิ่มเติมใหสามารถกระตุนผูใชใหใชระบบอยางสมํ่าเสมอ
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