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การพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
จารุกิตติ์ สายสิงห์*
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาระบบ
ตามทฤษฎี SDLC กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพระบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมจำนวน 5 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ ระบบสนับสนุนและบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และแบบประเมินประสิทธิภาพระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระบบสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร ที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น ประกอบด้ ว ย 1) ระบบสิ น ค้า
2) ระบบบัญชี 3) ระบบพนักงาน 4) ระบบตรวจสอบวันหมดอายุสินค้า 5) ระบบคืนสินค้า 6) ระบบวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า
7) ระบบรายงาน ซึ่งทั้งหมดสามารถใช้งานได้จริง ผู้ใช้งานระบบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลระบุ
ได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งระบบดังกล่าวได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของระบบเป็นเชื่อมโยงในทุกฟอร์ม
ส่งผลให้การใช้งานง่ายและตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ จากผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( )=4.69,
S.D. = 0.29)
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Abstract
The objectives of this research were (1) to develop the supporting systems and agriculture
products management; and (2) to evaluate the efficiency of the supporting systems and agriculture
products management. The research developed the system based on SDLC Theory. The sample consisted
of 5 computer experts and participants who involved with the products of agriculture. The research
instrument was the supporting systems and agriculture products management and the assessment system.
Statistics this research was average and standard deviation (S.D.).
Research findings were as follows:
1. The supporting systems and agriculture products management was able to work. System users
and the others who related to the system were able to access to the information and the created system
functions connected to every form of using therefore the working system was easy and effectively
responsible in use.
2. The system assessment from the experts affected to overall assessment was in maximum:
( ) = 4.69, S.D. = 0.29.
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บทนำ
โลกของการขายสินค้าในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ทำให้ธุรกิจค้าขายหลายประเภทจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นทันตามความต้องการของ
ผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย การใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการนั้น จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น
และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจการหรือธุรกิจนั้นๆ
ให้มีความคล่องตัว และสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีมากมาย
หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นแบบบริโภค แบบเพาะปลูก แบบ
บำรุงผลผลิต หรือแม้แต่กำจัดวัชพืชทางการเกษตร และ
อื่นๆ เป็นต้น การจัดเก็บหรือจัดการกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
นั้นสามารถดำเนินการได้ ยาก และขาดความถูกต้องและ
แม่นยำ ห้างร้านหรือบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูล หรือบริหารจัดการข้อมูลด้าน
ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว การตรวจเช็คปริมาณ
ผลิตภัณฑ์คงคลังไม่แม่นยำ สาเหตุเพราะหมวดหมู่มีจำนวน
มาก ผลิตภัณฑ์มีจำนวนมาก การจดจำหรือการจัดเก็บข้อมูล
ไม่ไปในทางที่ถูกต้อง หากมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยใน
การจั ดการ และบริ หารจั ดการข้ อมู ล อาจส่ งผลให้ การ
ดำเนินการด้านข้อมูล หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ประเภท
ได้ว่าประเภทไหน สินค้าอะไรมีปริมาณมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ยังจะสามารถวิเคราะห์ผลต้นทุน หรือกำไรของ
การดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้
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จากปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบสนับ สนุ น
และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขึ้นเพื่อให้การ
ดำเนินงานในการบริหารจัดการข้อมูล ข้อมูลบัญชีการ
ขายสินค้าและสั่งซื้อสิ นค้า ข้อมูลตรวจสอบการบัน ทึก
เตือน ข้อมูลคืนสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลด้าน
รายงานต่างๆ
เว็บแอปพลิเคชัน คือ Web Application (เว็บแอป
พลิเคชัน) คือ Application (แอปพลิเคชัน) ที่ถูกเขียน
ขึ้นมาเพื่อเป็น Browser (เบราเซอร์) สำหรับการใช้งาน
Webpage (เว็บเพจ) ต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่
ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล
ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้า
เว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน
Internet (อินเทอร์เน็ต)และ Intranet (อินทราเน็ต) ใน
ความเร็ วต่ ำได้ ข้ อ ดี ข อง Web Application (เว็ บ แอป
พลิเคชัน) นั้น คือ ในส่วนของการใช้งานที่สามารถใช้งาน
ได้ง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลา ถ้าหากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ต้องการใช้ Web browser (เว็บเบราเซอร์) ก็สามารถ
ใช้แอพพลิเคชั่นประเภทนี้ได้ รวมถึงมีการอัพเดทแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลต
ฟอร์ (Web-application, 2019)
ภาษา PHP คื อ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ใ นลั ก ษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพน
ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผล
ออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมา
จากภาษาซี ภาษาจาวาและภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษาพีเอชพี
นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้
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นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียนเว็บเพจที่มีการตอบโต้ได้
อย่างรวดเร็ว (PHP., 2019)
ฐานข้อมูล PHP My Admin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนา
โดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
MySQL แทนการคีย์คำสั่ง เนื่องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่
เป็น MySQL บางครั้งจะมีความลำบากและยุ่งยากในการใช้
งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL
ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการตัว DBMS ที่เป็น MySQL ได้
ง่ า ยและสะดวกยิ ่ งขึ ้ น โดย PHP My Admin ก็ ถ ื อ เป็ น
เครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง PHP My Admin
เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา PHP ซึ่งใช้จั ดการ
ฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทำ
การสร้างฐานข้อมูลใหม่หรือทำการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และ
ยังมี function ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ query ข้อมูล
ด้ วยภาษา SQL พร้ อมกั นนั ้ นยั งสามารถทำการ insert
delete update หรือแม้ใช้คำสั่งต่างๆ เหมือนกับกันการใช้
ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล PHP My Admin เป็น
โปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งทีใ่ ช้ในการจัดการ
ข้ อมู ล MySQL ผ่ าน web browser ได้ โดยตรง PHP My
Admin ต ั วนี้ จะทำงานบน Web Server เป ็ น PHP
Application ที ่ ใช้ ควบคุ มจั ดการ MySQL Server (Data
Base of PHP MyAdmin, 2019)
วงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life
Cycle : SDLC) คื อ วงจรการพั ฒนาระบบ (System
Development Life Cycle : SDLC) คื อ กระบวนการทาง
ความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดย
ระบบที่จะพัฒนาอาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือนำ
ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นภายในวงจรนี้
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จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ ได้แก่ ขั้นตอนการ
สำรวจระบบ (System investigation) ขั้นตอนการวิเคราะห์
ระบบ (System Analysis) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (System design) ระยะการสร้ า งและ
พัฒนา (Implementation Phase) การทดลองใช้และติดตั้ง
ระบบ (System implementation) และการบำรุ งรั ก ษา
ระบบและการประเมิ นผล (System maintenance and
review) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้ นตอนต่ างๆ
แตกต่างกันไปตาม Methodology ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
ได้ประยุกต์ ใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System
development life cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems
Planning) 2) ขั ้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ร ะบบ (Systems
Analysis) 3) ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Systems Design)
4) ขั ้ น ตอนการพั ฒ นาระบบ (Systems Development)
5) ขั ้ นตอนการติ ดตั ้ งและดำเนิ นการใช้ ระบบ (Systems
Implementation & Operation) (Pakdeewatthanakul.
2008. Chalee and Theprit, 2001 : 38 – 80)
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัต ถุโดยใช้ยูเ อ็ม แอล
(Unified Modeling Language : UML) ในปัจจุบันเป็น
วิธีที่นิยมกันมากและมีแนวโน้มที่จะทดแทนการออกแบบ
ระบบแบบเดิม กระบวนการพั ฒนาระบบตามแบบวิธี
Rational Unified Process ห ร ื อ Rational Objectory
Process เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา
ระบบทั้งหมด โดยการพิจารณาทั้งงานด้านการบริหารและ
งานด้านเทคนิค กระบวนการพัฒนาจะมีลักษณะการทำซ้ำ
(Iterative) และการเพิ่มขึ้น (Incremental) ดังนั้นงานที่ทำ
จะไม่มีมากในคราวเดียวกันในตอนสุดท้ายของโครงงาน แต่
จะมีการแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ (Phase) ในช่วงของการ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
Volume 17 Number 2 July – December 2020

Prawarun Agr. J. Volume 17(2) 2020, 299-310
สร้ า งระบบ (Construction Phase) การทดสอบ และ
การรวบรวมส่วนย่อยเข้ากับระบบรวม จะมีการทำซ้ำ
หลาย ๆ ครั้ง เพื่อจะให้ได้โปรแกรมที่มีคุณภาพ และตรง
ตามความต้ อ งการ ในการทำซ้ ำ แต่ ล ะร อบ จ ะ
ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ (Analysis) การออกแบบ
(Design) การเขีย นโปรแกรมที ่ใ ช้ใ นการสร้า งและการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ (Implement) และการทดสอบระบบ
(Testing) (Danwiriyakul. T., 2006)
Intue (2008) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การ
ดำเนินการขายสินค้าของร้าน @ ไม้เอกมีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการระบบ
การขายสิน ค้ าและพัฒ นาระบบฐานข้ อมูลของร้า น @
ไม้เอก เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการดำเนินการขาย
สินค้า โดยมีขอบเขตการศึกษาทางด้านระบบฐานข้อมูล
สินค้าคงคลัง ระบบการขายสินค้าให้กับผู้ขายสินค้า และ
ระบบการผลิตเอกสารและ รายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
การขายสินค้าและสินค้าคงคลัง ซึ่งระบบนี้ทำงานบน
เ ค ร ื อข่ า ยอิ นเ ทอร์ เน็ ต โ ด ย ถู กพั ฒนา ขึ ้ น บน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี โปรเฟสชันเนล โดยใช้
ภาษาพี เอช พี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล มาย เอส คิว แอล เป็นเครื่องมือใน
การจัดการฐานข้อมูลผลการศึกษา พบว่า สามารถนำ
ระบบดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการการขาย
สินค้าของร้าน @ ไม้เอกแทนระบบการทำงานด้วยมือ
ได้ผลเป็นความพึงพอใจในการใช้ระบบใน ระดับที่ดี
Ngam Som. (2010) ได้ พ ั ฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื ่ อ การจั ด การร้ า นสะดวกซื ้ อ เพื ่ อ พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื ่ อ การจัดการร้ านสะดวกซื ้ อ ระบบนี ้ถูก
พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัต ิการวินโดวส์เอ็ กซ์ พี โดยใช้
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โปรแกรม(Delphi7) ในการพั ฒ นาระบบส่ ว นติ ด ต่ อ
ประสานผ่านเครือข่าย และใช้ฐานข้อมูล ไมโครซอฟต์เอส
คิ ว แอลเซิ ร์ฟ เวอร์ 2005 เป็ น เครื ่อ งมือ ในการจัดการ
ฐานข้อมูล ทำงานบน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์
2003 เป็นเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ร้าน สะดวกซื้อ เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของ
ร้านสะดวกซื้อ ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ ส่วนกำหนดผู้ใช้
ส่วนการซื้อ ส่วนสินค้าคงคลัง ส่วนการขาย และส่วนของ
บัญชี ซึ่งสามารถรองรับ การทำงานของผู้ใช้ 3 กลุ่มคือ
ผู้ดูแลระบบ เจ้าของกิจการ และพนักงานขายหน้าร้าน
จากการประเมินผลโดยการตอบแบบสอบของผู้ใช้งานทุก
คน สามารถสรุปผลการประเมินระดับ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบฯ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
Sila-ard (2008) ได้ทำสารนิพนธ์เรื่องการพัฒนา
ระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนงานด้าน
การขาย กรณีศึกษาบริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จำกัด
เพื ่ อ จั ด ทำแหล่ งข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปให้ พ นั ก งาน และยั งเป็ น
แหล่ งข้ อ มูล ที่ แ สดงถึ งการรายงานผลสถานะงานขาย
ให้กับผู้บริหารโดยใช้การออกแบบระบบฐานข้อมู ลบน
เว็บไซต์ในการจัดเก็บข้อมูลของสินค้าและลูกค้า เพื่อลด
เวลาในการรายงานข้อมูลสถานะงานเข้าส่วนกลางของ
พนักงานขายผ่านทางระบบเว็บไซต์ ผลการทดลองพบว่า
พนักงานขายสามารถส่งข้อมูลให้ลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้อง
กลับมาค้นหาข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลักถึงแม้จะ
อยู่นอกสถานที่ซึ่งระบบเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 120 นาที แต่
ระบบที่พัฒนาใช้เวลาเพียง 15 นาที ก็สามารถส่งข้อมูล
เพิ ่ ม เติ ม ให้ ล ู ก ค้ า ได้ และเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพจากการ
รายงานผลการติดตามสถานะได้ทันที
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สิ่งที่ได้จากการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ คือ ส่งผล
ให้ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สามารถบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล ในภายในได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สะดวก และ
รวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจสามารถตรวจสอบและ
วิเคราะห์โอกาสความก้าวหน้าของธุรกิจได้
ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ระบบสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การผลิ ตภั ณฑ์ ท างการ
เกษตร และเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพการทำงานของ
ระบบสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การผลิ ตภั ณฑ์ ท างการ
เกษตร

บริหารจัดการผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่าง
น้อย 3 ปี

วิธีดำเนินการวิจัย

กำจัดวัชพืชทางการเกษตร และอื่นๆ เป็นต้น การจัดเก็บหรือ

3. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ศ ึ ก ษาดำเนิ น การวิ จ ั ย พั ฒ นาระบบ
สนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมี
วิธีการขั้นตอนการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ และกำหนด
ปัญหาที่จะพัฒนาระบบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่
เป็นแบบบริโภค แบบเพาะปลูก แบบบำรุงผลผลิต หรือแม้แต่
จัดการกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นสามารถดำเนินการได้ยาก

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
1.2 แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของ
ระบบสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การผลิ ตภั ณฑ์ ท างการ
เกษตร

และขาดความถู กต้ องและแม่ นยำ ห้ างร้ านหรื อบริ ษ ัทที่
ดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูล

2. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร คือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วย
1) ผู้มีความเชี่ยวชาญด้ านคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิ
ตั้งแต่ปริญญาโท จำนวน 3 คน
2) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร จำนวน 2 คน ที่มีประสบการณ์ด้านการ

การนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการจัดการ และบริหารจัดการ
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หรือบริหารจัดการข้อมู ลด้านต่างๆ ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว การตรวจเช็คปริมาณผลิตภัณฑ์คงคลังไม่แม่นยำ
สาเหตุเพราะหมวดหมู่มีจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์มีจำนวนมาก
การจดจำหรือการจัดเก็บข้อมูลไม่ไปในทางที่ถูกต้อง หากมี
ข้อมูล อาจส่งผลให้การดำเนินการด้านข้อมูล หรือเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ประเภทได้ว่าประเภทไหน สินค้าอะไรมี
ปริมาณมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังจะสามารถวิเคราะห์
ผลต้นทุน หรือกำไรของการดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรได้
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2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1 โดย
วิเคราะห์
2.1 รวบรวมข้ อ มู ล และความต้ อ งการ ในการ
รวบรวมข้อมูลและความต้องการ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความ
ต้องการและรายละเอียดของผู้ใช้งานของระบบ วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสอบถามถึงความต้องการ
ของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
โครงสร้างของระบบและความสัมพันธ์ในการทำงานใน
ขั ้ น ตอนต่ า งๆ ในระบบ เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบ
ปฏิบัติงานจริงและลักษณะของระบบงานที่ควรจะมีเพิ่ม
เข้าไป ทำให้การออกแบบสามารถทำให้แม่นยำและตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.2 การกำหนดความต้องการใหม่ระบบสนับสนุน
และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่พัฒนาขึ้น
สามารถที่จะประมวลผลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว มี
ฟังก์ชันในการเรียกดูข้อมูลแต่ละด้านของผลิตภัณฑ์อย่าง
ชัดเจน เพื่อช่วยผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามด้านที่
ต้องการ จากการศึกษาความเป็นไปได้แล้วนั้น จึงทำการ
ออกแบบโดยอาศั ย หลั ก การทฤษฎี UML (Unified
Modeling Language) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานใหม่ เพื ่ อ ให้ เ ข้ า ใจและเห็ น ภาพ
ระบบงานใหม่ โดยในการวิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็น 4
ส ่ ว น ค ื อ Use Cass Diagram, Activity Diagram,
Sequence Diagram และ Class Diagram
หลังจากได้ดำเนินการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์
ความต้ อ งการของระบบจึ ง ได้ ท ำการออกแบบ
ความสัมพันธ์ในการทำงานของระบบไว้ดัง Fig 1
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3. ออกแบบระบบโดยทำการออกแบบ

Fig.1 Working relationship with agricultural
product support and management system
4. พัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามขั้นตอนการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงได้ทำการทดสอบ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Testing) ขั้นตอนการทดสอบการ
ใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
4.1 การทดสอบขั้นแอลฟ่า (Alpha Test) และ
4.2 การทดสอบขั้นเบต้า (Beta Test)
5. การติดตั้งใช้งานระบบและเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 นำระบบที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น ไปนำเสนอและให้
ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้
5.2 ทดสอบการใช้ ง านระบบ และประเมิ น
ประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์
5.3 รวบรวมข้อมูลคะแนนและข้อคิดเห็นที่ได้จาก
การทดสอบประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์
5.4 ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ก ้ ไ ขต า ม ข ้ อค ิ ด เ ห ็ นแ ล ะ
ข้อเสนอแนะตามความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ
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5. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
ทางสถิติ
6. สรุปผลการทดลอง
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ (Srisa-ard. B., 2002)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยทีส่ ุด

Fig. 2 Main page form of agricultural

นอกจากนี้ระบบสามารถแจ้งให้ผู้ใช้งานระบบทราบ
ถึงขายการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมใน
การซื ้อ ขายในระบบ ดั ง Fig 4 และระบบยังแสดงการ
แจ้งเตือนยอดจำนวนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีจำนวน
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น และ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขึ้น และสามารถ
ใช้งานได้ตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ ดังนี้ ผู้ใช้งานระบบ
สามารถทราบข้อมูลภาพรวมของผลิตภัณฑ์ หรือทราบ
ข้อมูลจำนวนสินค้าต่างๆ ได้ดัง Fig 2 นอกจากนี้สามารถ
เพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่ หรือเพิ่มจำนวนสินค้าในรายการ
สินค้า ได้ดัง Fig

Fig.3 Agricultural product data form
product support and management system
ต่ำกว่าที่ตั้งแล้ว ให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ เพื่อดำเนินการ
จัดหาหรือเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดนั้นเข้ า สู่
ระบบเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป ดัง Fig 5
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Fig.4 Adding form on each side

2. ผลการทดลองใช้ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผู ้ ว ิ จ ั ย นำระบบสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น นำเสนอต่ อ
Table 1 System performance assessment results
ลำดับ
รายการประเมิน
1
การประเมินด้านการทำงานของระบบ
2
ประเมินด้านความสามารถในการใช้งานของระบบ
3
การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้รับจากระบบ
4
การประเมินด้านความปลอดภัย

Overall
จาก Table 1 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅= 4.69, S.D.=0.29) และ
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Fig.5 Stock list notification form

ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ จำนวน 5 คน พิ จ ารณาเพื ่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบสนับสนุนและบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

4.70
4.77
4.80
4.50
4.69

S.D.
0.41
0.25
0.27
0.50
0.29

ระดับผลประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมิน
สูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านผลลัพธ์ที่ได้รั บจาก
ระบบ (𝑥̅= 4.80, S.D.=0.27)
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วิจารณ์การวิจัย
1. การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผลการวิจั ยและพั ฒนาระบบสนั บสนุ นและบริ หาร
จั ดการผลิตภั ณฑ์ ทางการเกษตร สำเร็ จสมบู รณ์ได้ทั้งนี้
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาของการทำงาน
ในแต่ละขั้นตอนว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง จากนั้นทำการพัฒนา
ระบบขึ้นตามกระบวนการโดยใช้ ทฤษฎี SDLC และทฤษฎี
UML ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ไขไปพร้อมๆ กับการเขียนโปรแกรม จากนั้นนำระบบที่
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพของการทำงานระบบในแต่ละด้ าน
และทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะจึงส่งผลให้การ
พัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรสำเร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัย Ngam Som. (2010) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการร้านสะดวกซื้อ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื ่ อการจั ดการร้านสะดวกซื ้อ ระบบนี ้ ถ ู กพั ฒนาขึ ้นบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดยใช้โปรแกรม (Delphi7)
ในการพัฒนาระบบส่วนติดต่อประสานผ่านเครือข่าย และใช้
ฐานข้อมูล ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 เป็น
เคร ื ่ องม ื อในการจ ั ดการฐานข ้ อม ู ล ทำงานบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 เป็นเครื่องแม่ข่าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน สะดวกซื้อ เป็นระบบที่
ใช้ในการจัดการข้อมูลของร้านสะดวกซื้อ ประกอบด้วย 5
ส่วนคือ ส่วนกำหนดผู้ใช้ ส่วนการซื้อ ส่วนสินค้าคงคลัง ส่วน
การขาย และส่วนของบัญชี ซึ่งสามารถรองรับ การทำงาน
ของผู ้ ใช้ 3 กลุ ่ มคื อ ผู ้ ด ู แลระบบ เจ้ าของกิ จการ และ
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พนักงานขายหน้าร้าน จากการประเมินผลโดยการตอบแบบ
สอบของผู้ใช้งานทุกคน สามารถสรุปผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฯ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
2. การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเกษตร ผลการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุน
และบริ ห ารจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พบว่าระบบมีประสิทธิภาพการ
ทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้วิจัยได้นำ
กระบวนการ ทฤษฎี SDLC และทฤษฎี UML มาช่วยใน
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานตามขั้นตอนการ
ทำงาน จากนั ้ น นำไปพั ฒ นาเมื ่ อ เสร็ จ สมบู รณ์ แ ล้ วนำ
ระบบที่พัฒนาขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ทำ
การทดลองใช้ งานระบบสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การ
ผ ล ิ ต ภั ณฑ์ ทา งกา รเกษตรแ ละทำการประเมิ น
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบในแต่ละด้าน พบว่า
ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
(𝑥̅) = 4.69) ผลการวิ จ ั ย พบว่ า สามารถนำระบบ
ดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ผู้ใช้งานระบบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามความต้องการและสะดวก
และรวดเร็ว ซึ่งระบบดังกล่ าวได้อ อกแบบให้ผู ้ ใช้ งาน
เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของระบบเป็นเชื่อมโยงในทุกฟอร์ม
ส่งผลให้การใช้งานง่ายและตอบสนองความต้องการใช้งานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
Baochamchoi. (2011) วิจัยเรื่ององค์ประกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
Volume 17 Number 2 July – December 2020

Prawarun Agr. J. Volume 17(2) 2020, 299-310
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองค์ประกอบที่มีผล
ต่อการใช้งานเว็บไซต์ ด้านเว็บเพจ ด้านรายการแสดงสินค้า
และบริการ
ด้านทางเลือกในการชําระค่าสินค้าและบริการ ด้าน
ระบบรักษาความปลอดภัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Srinuanpan et al. (2018) วิจัยเรื่องการพัฒนาฟิเจอร์บน
ตลาดกลางออนไลน์ เพื ่ อส่ งเสริ มสิ นค้ าชุ มชนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช พบว่า ความสำคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดออนไลน์ 6P ประกอบด้วยด้านสินค้าและบริการ
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านความ
เป็นส่วนตัว และด้านความปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญต่ อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคระดับมาก ใน
การพัฒนาตลาดออนไลน์จะสามารถตอบสนองต่อทุกปัจจัย
นอกจากนี้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบรายด้านมี
ดังนี้ การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้รับจากระบบอยู่ในระดับ
มากที ่ ส ุ ด (𝑥̅= 4.80, S.D.=0.27) การประเมิ น ด้ า น
ความสามารถในการใช้งานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ = 4.77, S.D.=0.25) การประเมิ นด้ านการทำงานของ
ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.70, S.D.=0.41) และการ
ประเมินด้านความปลอดภัยอยู่ ในระดั บมาก (𝑥̅= 4.50,
S.D.=0.50) ตามลำดับ และสอดคล้องกับ Chanthapassa.
(2019) ได้ พ ั ฒนาระบบสารสนเทศการบริ หารงานบุ คคล
โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัย สภาพก่อนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและ
ขาดทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ สารสนเทศงานบุคคล
ที ่ ม ี อยู ่ ไม่ ถ ู กต้ องสมบู รณ์ ข้ อมู ลไม่ เป็ นปั จจุ บ ั น การ
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ดำเนินงานยังจัดกระทำมือมีการดำเนินการล่าช้า ไม่ทันกับ
ความต้องการและการเรียกใช้ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การดำเนินการ และไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษา หลังการ
ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลตาม
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้กลยุทธ์ในการ
พัฒนา คือการประชุมปฏิบัติการและการนิเทศ มาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการใช้โปรแกรม มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ และมีผู้ดูแล บำรุงรักษาระบบ ทำให้ใช้งานได้
อย่ างรวดเร็ ว ทั ้ งนี ้ การพั ฒนาระบบสารสนเทศบรรลุ
เป้ าหมายที ่ วางไว้ ส ามารถนำผลที ่ ได้ ไปประกอบการ
บริหารงาน แต่ยังมีจุดที่จะต้องพัฒนาต่อไป คือต้องมีการ
นิ เทศ และจั ดประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การอย่ างต่ อเนื ่ องและ
สม่ ำ เสมอให้ บ ุ ค ลากร เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดำเนินงานของบุคลากร ตลอดจนต้องพัฒนาโปรแกรมให้
ครอบคลุมทุกงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ ว ิ จ ั ย ขอขอบคุ ณ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ และผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนงานวิจัย
ทำให้เกิดความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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