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Abstract  
This research is to develop the organic farming database system of Maejo 

University, web application platform and information system for organic agriculture 
management. The data was collected from document and experts of the Institute of 
Product Quality and Standardization (IQS) and other sources. It is developed by 
ASP.NET language, Microsoft SQL Server database management. For analysis and 
design system use the system development life cycle or SDLC, data flow diagram or 
DFD to support system design, entity relationship model or ER-Model to design the 
database and the site map of website. 

The results of the system found that the web application consists of 2 main 
parts: 1) the front-end page part for general user to display information about the 
history, organic farming information, organic farming news, organic farming research 
and the link organic farming websites 2) the back end part for the administrator who 
manage the content of the system, the database and website structure. The URL of 
web browser as https://om.mju.ac.th, The results of the satisfaction assessment in 
the website using by collecting data from 100 persons were at high level of overall 
satisfaction with the mean score of 4.08 and standard deviation of 0.46. It indicates 
that this developed system can work with even more efficiency and easy to use. 
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บทคัดย่อ 
ระบบงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ันและระบบสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการเกษตรกรรมอินทรีย์ 
โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษารวบรวมจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และแหล่งความรู้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบงานพัฒนาขึ้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET 
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server วิเคราะห์และออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้  โดยใช้หลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Circle: SDLC) ใช้แผนภูมิการไหลของข้อมูล (DFD) ช่วยออกแบบระบบการท างาน การใช้อีอาร์
โมเดล (ER-Model) ช่วยออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้างและส่วนประกอบของผังเว็บไซต์  
 ผลของการพัฒนาระบบงาน พบว่า ได้เว็บแอพลิเคช่ันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วน
แสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Front End) เพื่อใหบุ้คคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา ข้อมูลเกษตรกรอินทรีย์ ข่าว/บทความเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ และเว็บไซต์
เกษตรอินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้องและ 2) ส่วนการจัดการข้อมูลส าหรับผู้ดูแลระบบ (Back End) เป็นส่วนท่ีใช้
ในการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูล จัดการข้อมูลลงในฐานข้อมูลและโครงสร้างเว็บไซต์ การเข้าถึง
เว็บไซต์ https://om.mju.ac.th  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ โดยเก็บข้อมูล 
จ านวนท้ังส้ิน 100 คน พบว่ามีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉล่ีย 
4.08 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 แสดงว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมานี้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับมากและสามารถน าไปใช้งานจริงได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: เกษตรอินทรีย์, ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ 
 
1. บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีส่วนแบ่งในตลาดสินค้าอาหารโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วย
จุดเด่น ของข้อได้เปรียบทางด้านการเกษตรท้ังในด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ จึงเป็นแหล่งผลิต
วัตถุดิบอาหารท่ีส าคัญ โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารเป็นอันดับท่ี 14 ของโลก 
ด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 9 แสนล้าน ถึง 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 -8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
การจ้างงานสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมท้ังหมดโดยในปี พ.ศ. 2555 มีการจ้างงานกว่า 900,000 คน 
ท่ัวประเทศ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารของไทยต้องเผชิญ   กับความท้าทายท่ีส่งผลต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งเกิดจากข้อจ ากัดภายในและปัจจัยภายนอก เนื่องจาก
อุตสาหกรรมอาหารของไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมชุมชนท่ีมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายและต้ังกระจัดกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ในการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย  ขาดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม อีก
ท้ังคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ยังไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารของไทยยังต้องเผชิญ
แรงกดดันท่ีส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกลดลง เช่น ความเข้มงวดของประเทศคู่
ค้าเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การก าหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์และ
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กรรมวิธีการผลิต รวมถึงการควบคุมวัตถุดิบ  และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  อีกท้ังยังมีแรงกดดันจาก
ประเทศคู่แข่งท่ีมีศักยภาพสูงขึ้นในการผลิตอาหารแปรรูป 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีประเทศไทยจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อาหารอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นน้ า (ผู้ผลิตด้านการเกษตร) กลางน้ า (ผู้แปรรูป) และปลายน้ า          
(ผู้จ าหน่ายสินค้า) ไปสู่การผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหารท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้าง
เครือข่ายรวมกลุ่มในการพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความแตกต่างและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดห่วงโซ่อาหาร (สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์, 2559) 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโครงการของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีท างานร่วมกับเครือข่ายภาคีจากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดันใน
ประเด็นเรื่องเกษตรอินทรีย์และความปลอดภัยทางอาหารในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เชียงใหม่ เมืองแห่ง
อาหารปลอดภัยปี 2560” ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2555 ในการอนุมัติวงเงินเพื่อขับเคล่ือนนโยบายอาหาร
ปลอดภัย ภายใต้กรอบการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังโครงการนี้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนและส าคัญของรัฐบาลสมัยนั้น 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความพร้อมและความเช่ียวชาญทางด้าน
การเกษตรมายาวนาน และมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ช้ันน าของประเทศไทยและ
ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี “Maejo 
go Eco” เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น Eco University ท่ีบูรณาการการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ โดยมีหัวใจอยู่ท่ีความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีเป็นสุข ในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และองค์กรภาคีได้ร่วมก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในจังหวัดแบบครบห่วงโซ่ ต้ังแต่ระดับต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ การ
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงบประมาณ และมีกรอบระยะเวลาในการด า เนินการ 5 ปี ต้ังแต่ปี 2557 ถึง 
2561 เป้าหมายของโครงการคือ 

1. เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรอินทรีย์ (Chiangmai organic hub) 
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ (Organic education 

hub) 

โดยโครงการได้บูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
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 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการขับเคล่ือนเรื่องเกษตรอินทรีย์ 
ประกอบด้วย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร และ สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัด
เชียงใหม ่

 สร้างเกษตรกร เครือข่าย และผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ท าให้เกิดตลาดอินทรีย์ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 แห่ง และ ภายนอกมหาวิทยาลัย อีก 2 

แห่ง 
 ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส าหรับบริโภคในเชียงใหม่ท้ังสดและแปรรูปเพิ่มข้ึน 

(ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 2559) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์ท่ีต้องการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อสาธารณะชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ 2557 – 2561, 
ที่มา : http://www.organic.mju.ac.th/wtms_about.aspx , เข้าถึง : 15 ก.ค. 2562 

http://www.organic.mju.ac.th/wtms_about.aspx
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3. วิธีด าเนินการ 
3.1. การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเกษตรอินทรีย์ 

3.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับขั้นตอนการท างานจาก
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  อาทิเช่น ประวัติความเป็นมา ข้อมูลเกษตรกรอินทรีย์ ข่าว/บทความเกษตรอินทรีย์ 
งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ และเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3.1.2 ท าการปรับปรุงและอัพโหลดรูปภาพต่าง ๆ ของระบบ เช่น รูปภาพของ
เกษตรกรอินทรีย์ 

3.1.3 สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
เจ้าหน้าท่ีจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และ ท า
การรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ  

3.1.4 ท าการเรียบเรียง และจัดพิมพ์ข้อมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได้ 
3.1.5 ท าการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เกษตรอินทรีย์  โดยท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถาบัน
บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ในอินเทอร์เน็ต  และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
ออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  โดยใช้หลักการตาม
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Circle: SDLC)  ท าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานเพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับระบบงานท่ีจะพัฒนา โดยใช้เครื่องมือท่ีช่วย
ในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น อีอาร์โมเดล (Entity Relationship Model: ER-Model)    

3.1.6  ท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกษตรอินทรีย์  โดยน า
ระบบท่ีได้  วิเคราะห์และออกแบบมาท าการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application   
 เพื่ อ ใช้ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอิน เทอร์ เน็ต   โดยจะแบ่ งการท างานออกเป็น ส่วนหลัก ๆ   
 ได้ 2 ส่วน ดังนี้ 

3.1.6.1 Front End เป็นส่วนท่ีแสดงผลข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา, ข้อมูลเกษตรกรอินทรีย์ ข่าว/บทความเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ และ
เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้อง ให้กับผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ท่ัว ๆ ไป 

3.1.6.2 Back End เป็นส่วนท่ีใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลและ
โครงสร้างเว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้ใช้ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

3.1.7  ท าการติดต้ังระบบในเครื่องแม่ข่ายท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล ส านักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3.1.8  ท าการทดสอบระบบโดยมีการน าเข้าข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงาน หลักเกณฑ์การด าเนินงานในการทดสอบระบบและการสืบค้นฐานข้อมูล 

3.1.9  ท าการเผยแพร่ข้อมูลและระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้และ ระบบ Search Engine บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Google Search 
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3.2. การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบ

ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เก็บตัวอย่างจากผู้บริหาร จ านวน 1 คน บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 22 คน บุคลากรภายนอกท่ีสนใจทางด้านเกษตรอินทรีย์ จ านวน 22 คน 
และนักศึกษาสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน  55 คน การให้
คะแนนเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 
ของ Likert (1932 อ้างถึง ใน บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ให้คะแนนตามล าดับท่ีเลือกตอบตาม
รายข้อ ดังนี้ 

5 = มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 = มีความพึงพอใจมาก 
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง  
2 = มีความพึงพอใจน้อย 
1 = มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

การวิเคราะห์สรุปผลการประเมินด้วยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใช้
บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Arithmetic 
Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ค่าเฉล่ียกลาง (Mid -point) เป็นเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2535: 100) โดยก าหนดค่าเฉล่ียกลางไว้ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
4. ขอบเขตของโครงการ 

ในการศึกษาครั้ งนี้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  โดยศึกษาเฉพาะใน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น   มีการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  โดยมีการน าเข้าข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ท่ีเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการทดสอบระบบการสืบค้นฐานข้อมูล  โดยท าการติดต้ังระบบใหม่อัพ
โหลดไฟล์เว็บต่าง ๆ พร้อมข้อมูลและรูปภาพของเกษตรกรอินทรีย์ไปบันทึกเก็บไว้ท่ี  Web Hosting 
ท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อไป 
 
5. ผลการด าเนินงาน 

5.1 ด้านการออกแบบระบบการท างาน 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการท างาน  

โดยน าเครื่องมือเข้ามาช่วยในการออกแบบและพัฒนาระบบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย ์

5.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด เป็นแผนภาพท่ีแสดงถึงขอบเขตของ

สารสนเทศนั้น  ซึ่งแผนภาพระดับนี้จะยังไม่กล่าวถึง สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล (Data Store Symbol) 
โดยจะเป็นมุมมองระดับสูงว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างติดต่อกับระบบ โดยมีการรับและส่งข้อมูลใด
กับระบบ  (นภัทร รัตนนาคินทร์, 2560) ดังภาพท่ี 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 แผนภูมิการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่า แผนภาพการไหลของข้อมูล  เป็นเครื่องมือท่ีใช้เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลและการ
ประมวลผลต่าง ๆ ในระบบสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลท่ีใช้เป็นส่ือ ท่ีช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้
โดยง่าย  และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเอง  หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับ
โปรแกรมเมอร์ หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ (นภัทร รัตนนาคินทร์, 2560) ดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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การสืบค้น แสดงผล เริ่มจากผู้ใช้เข้าไปในระบบเพื่อท าการค้นหาข้อมูลท่ี
ต้องการ เช่น  ข่าว/บทความเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ งานวิจัย วิดีโอ เกษตรอินทรีย์  หรือ ค้นหา
รายช่ือเกษตรกรอินทรีย์ เป็นต้น เมื่อใส่ค าค้นหาไปแล้ว ระบบจะท าการค้นหา และแสดงข้อมูลท่ี
ต้องการ  ส่วนการจัดการข้อมูลในส่วนของผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าการเพิ่ม/ลบ/
แก้ไข/ค้นหา ข้อมูลเกษตรอินทรีย์  เริ่มจากผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท าการเข้าระบบด้วยชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ Login User Name และ Password ของผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้า
ไป เมื่อระบบท าการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว จึงสามารถเข้าไปท าการจัดการข้อมูลท่ีต้องการได้ 

5.2 ด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
ขั้นตอนนี้ มีการน าเอาโมเดลข้อมูลเชิงสัมพันธ์อี-อาร์โมเดล (Entity Relationship 

Model) หรือ E-R Model มาใช้เพื่อการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual level) 
เป็นโมเดลท่ีใช้อธิบายความสัมพันธ์ของเอนทิต้ีต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูล (ภาพสัญลักษณ์ E-R Model 
ช่วยอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์) (นภัทร รัตนนาคินทร์, 2560) และสร้างแบบจ าลองของ
ระบบสารสนเทศ  โดยท าให้อยู่ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)  ท่ีมี
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในลักษณะตารางสองมิติ  ประกอบด้วย แอททริบิวต์ท่ี
แสดงคุณสมบัติของรีเลช่ันหนึ่ง ๆ    โดยท่ีรีเลช่ันต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการท ารีเลช่ันให้เป็นบรรทัด
ฐาน (Normalized)  มีการใช้พจนานุกรมข้อมูลจะเป็นตัวบอกคุณลักษณะของข้อมูลท่ีใช้ในองค์กร 
และเป็นตัวส าคัญส าหรับนักวิเคราะห์ระบบ ในการพัฒนาระบบ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้ทีมงาน และ
ผู้ใช้ระบบทุกคนพูดถึงข้อมูลตัวเดียวกัน  เมื่อข้อมูลนั้นอยู่ในสถานการณ์ท่ีต่างกัน (ชาคริต กุลไกรศรี, 
2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4  แสดง E-R Model ของระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 

https://om.mju.ac.th/NewsOrganic.aspx
https://om.mju.ac.th/NameVDOOrganicMJU.aspx
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ในส่วนของการสร้างแบบจ าลองของระบบสารสนเทศ แบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนการจัดเก็บข้อมูลเกษตรอินทรีย์ และส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ได้แสดงรายช่ือตาราง 
ค าอธิบาย และประเภทของตารางท้ังหมด ได้ด้วยตารางท่ี 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 รายชื่อตารางในส่วนการจัดเก็บข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
ล าดับ ชื่อตาราง ค าอธิบาย ประเภท 

1 Organic_MJU เป็นตารางหลักในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ตารางหลัก 
2 Organic_Local เป็นตารางข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตารางอ้างอิง 
3 Organic_Type เป็นตารางข้อมูลประเภทเกษตรอินทรีย์ ตารางอ้างอิง 
4 Organic_News เป็นตารางข้อมูลข่าว/บทความ ตารางอ้างอิง 
5 Organic_WebSite เป็นตารางข้อมูลเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ ตารางอ้างอิง 
6 Organic_Vdo เป็นตารางข้อมูลวิดีโอเกษตรอินทรีย์ ตารางอ้างอิง 
7 
8 

Organic_Research 
Organic_Photo 

เป็นตารางข้อมูลงานวิจัยเกษตรอินทรีย์ 
เป็นตารางข้อมูลรูปภาพเกษตรอินทรีย์ 

ตารางอ้างอิง 
ตารางหลัก 

9 Organic_Weboard เป็นตารางข้อมูลกระดานสนทนา ตารางหลัก 
10 Person_Admin เป็นตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ ตารางหลัก 

 
5.3 ด้านการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 

เป็นการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์   ซึ่งมี
กระบวนการท่ีเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ ยวข้อง ตลอดจนภูมิความรู้ของนักจิตวิทยา นัก
การศึกษา นักออกแบบกราฟิก ช่างเทคนิค ผู้เช่ียวชาญด้านมนุษย์วิทยา นักออกแบบสถาปัตยกรรม
ข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่วมกันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2552) 

โดยมีการออกแบบใน 2 ส่วน ดังนี้ 
5.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ 
5.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
 

5.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพโลโก้   ช่ือเรื่อง (Title) 
 
 

ลิงค์ภายในส าคัญอื่น ๆ  

 
 

เน้ือหา (Content) และภาพกราฟิก 

ภาพที่ 5   การออกแบบโครงสร้างหลักของระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย ์
 

 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ideaasset
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5.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ เป็นแผนผังแสดงการเช่ือมโยงท้ังหมดภายใน
เว็บไซต์ (รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ และ เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, 2562) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้วิจัยได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่  ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage) และส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.4 การออกแบบส่วนการแสดงผล 
ในการออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้วิจัยได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่  ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage) และส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.4.1 ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage) 
ด าเนินการช่ือจดโดเมน https://om.mju.ac.th/ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หลัก 

ซึ่งเป็นส่วนท่ีแสดงข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์ ส าหรับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ การค้นหาเกษตรกรอินทรีย์ ข่าว/บทความ หรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

 

ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
ก าหนดสิทธิการใช้งาน 

 

จัดการข้อมูลผลการด าเนินงาน 
จัดการข้อมูลรูปภาพ, VDO 
จัดการข้อมูลข่าว/บทความ, เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย ์

หน้าหลัก 

เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานท่ัวไปท่ีสนใจ 

ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประวัติความเป็นมา 
ข้อมูลเกษตรกรอินทรีย์ 
ข่าว/บทความ, งานวิจัย  
หรือเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องฯ 

 

ภาพที่ 6    การออกแบบโครงสร้างเมนูของระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย ์

https://om.mju.ac.th/
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5.4.2 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 8  แสดงการค้นหารายชื่อเกษตรกรอินทรีย์ 
 

ภาพที่ 7   แสดงระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5.4.2 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ   เป็นหน้าจอส าหรับให้ผู้ท่ีดูแลระบบเข้าไป
บริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ผ่านระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้ (Lightweight Directory Access 
Protocol:  LDAP) หรือใช้รหัสผ่านระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. สรุปผล 
6.1  สรุปผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นโปรแกรมท่ีได้พัฒนาขึ้น เพื่อ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ท่ีสนใจท่ัวไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยได้น าเอา
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอ และการจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ได้ดังนี้ 

1. สามารถท่ีจะค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ได้สะดวก รวดเร็ว 
2. สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได้ 
3. โปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อความ , รูปภาพ และเช่ือมโยงไปยัง

เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
4. โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง  
 

ภาพที่ 9  แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
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6.2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ได้น ากระบวนการประเมินท่ีเรียกว่า Affective Test or Acceptance Test มา
ประเมินเพื่อหาความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้งนี้  

การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้ผู้บริหาร จ านวน 1 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 
22 คน บุคลากรภายนอกท่ีสนใจทางด้านเกษตรอินทรีย์ จ านวน 22 คน และนักศึกษาสาขาพืชผัก 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 55 คน ท าการประเมินกรอกแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 4.03 0.62 มาก 
1.  เข้าสู่เว็บไซต์ได้รวดเร็ว 4.12 0.78 มาก 
2.  หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย และ 
     สวยงาม 

3.96 0.68 มาก 

3.  มีรายละเอียดท่ีต้องการครบถ้วน 3.98 0.79 มาก 
4.  มีค าอธิบายแต่ละขั้นตอนท่ีชัดเจน เข้าใจ 
    ง่าย  

3.97 0.78 มาก 

5.  การน าเสนอเนื้อหาเป็นระบบ เรียง 
     ตามล าดับ ขั้นตอน ได้รับความสะดวก 

4.00 0.79 มาก 

6.  ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้องและทันสมัย 4.10 0.70 มาก 
7.  ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ใน 
    การน าเสนอเนื้อหา 

4.03 0.62 มาก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.03  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62   ผู้ใช้บริการให้คะแนน
การประเมินทุกข้อในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ล าดับแรก คือ 1) เข้าสู่
เว็บไซต์ได้รวดเร็ว 2) ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้องและทันสมัย และ 3) ความเหมาะสมของการจัด
หมวดหมู่ในการน าเสนอเนื้อหา  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12, 4.10 และ 4.03 ตามล าดับ 
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6.3  อภิปรายผลการด าเนินงาน 
จากการทดสอบโดยใช้แบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง  ท าให้สามารถสรุปได้ว่า  

ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับมากและสามารถน าไปใช้งานจริงได้ต่อไป 

1. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของระบบ 
6.3 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการท่ีน ามาจัดเก็บและรวบรวม น ามาจาก

หลาย ๆ แหล่งข้อมูล และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

6.4 ข้อมูลรูปภาพเกษตรกรท่ีส ารวจและถ่ายภาพบางรายช่ือมีไม่ครบ   จ าเป็นท่ี
จะต้องอ้างอิงรูปภาพต่าง ๆ เพิ่มเติม  เช่น จากเว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
2.1 สร้างเครือข่ายชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  

เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู้ การด าเนินงานร่วมกัน  
2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถในการรองรับการแสดงผล 

(Responsive Design) ทุกอุปกรณ์ เช่น ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแล๊คซี่ (Samsung Galaxy : 
Androids) เป็นต้น 

2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
เช่น การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี QR CODE เป็นต้น 

2.4 ควรพัฒนาต่อยอดไปสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support 
System)  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีให้ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ด าเนินงานในครั้งนี้ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดี คุณวุฒิพล  คล้าย
ทิพย์ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล คุณจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ ต าแหน่งวิศวกรประจ าสถาบัน
บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-manage.mju.ac.th/person_detail.aspx?pid=MzMzMDgwMDE4NTQ5MA==
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