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การอุดมศึกษา ประจําป 2554 นอกจากนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณ นางไพรวัลย คาคลอง เกษตรอําเภอเมือง
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ภาพรวมดานการเกษตร แผนยุทธศาสตรดานการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย จากความรวมมือดังกลาวทํา
ใหไดระบบที่ตรงตามความตองการและสอดคลองกับการใชงานของผูใช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยใน
การอนุเคราะหเครื่องมือและสถานที่ในการทําการวิจัย ซ่ึงคณะผูวิจัยจะนํางานวิจัยนี้ไปใชเพ่ือใหเกิด
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาบริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ในการผลติสารสนเทศเพื่อนําเสนอขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพรอมทั้งพยากรณ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลาของพื้นที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงมีขัน้ตอน
การดําเนินการวิจัย คือ การศึกษาบริบทของการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย  และพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
โดยใชเคร่ืองมือในการวจัิย คือ การสํารวจพื้นที่จริง การสัมภาษณ  แบบสํารวจขอมูลเชิงคุณลักษณะ GPS  
แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใชงานระบบ ทําใหไดผลการวิจยั ดังนี้  

บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีการทาํการเกษตรที่ถือวา
เปนพืชเพื่อการคาที่สําคัญ คือ ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส และหมอน ปจจุบัน
โดยรวมมีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งอําเภอ  คิดเปนรอยละ 82.48 โดยแนวโนมการขยายพื้นที่เพาะปลูกมีอัตราที่ไม
แนนอน ทั้งนีข้ึ้นอยูกับปจจัยในเรื่องของปริมาณน้าํฝน การสงเสริมการเพาะปลูกของภาครัฐ ปริมาณน้าํใน
แหลงน้ํา ตลอดจนแนวโนมราคาของผลผลิต  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อการคา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
ที่พัฒนาขึน้มคีวามสามารถในการทํางาน คือ  การตรวจสอบสิทธิผูใชที่เกี่ยวของกับระบบ การเก็บขอมูล
พ้ืนฐานการเกษตร การสอบถามขอมูลการเกษตร การคาดการณผลผลิตการเกษตรตามชวงเวลา และผลิต
สารสนเทศทั้งในรูปแผนทีแ่ละขอมูลคุณลกัษณะ โดยไดมีการออกแบบสถาปตยกรรมระบบแบบโปรแกรม
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ประยุกตบนเวบ็ (Web Application) ซ่ึงระบบพัฒนาโดยใชภาษา PHP และ Java Script ในการตดิตอกับ
ระบบจัดการฐานขอมูล MySql เชื่อมโยงกับแผนทีข่อง Google Map มีผลการประเมินความสามารถใน
การใชงานไดของระบบโดยผูใชงานระบบ คือ เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
ผูบริหาร/หัวหนาการเกษตรดวยแบบสอบถาม พบวา โดยรวมผูใชมีความพอใจความสามารถในการใชงาน
ไดของระบบอยูในเกณฑดี คือ มีคาเฉลี่ย 3.67    

การคาดการณปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการคาในแตละชวงเวลาสามารถคนหาพรอม
แสดงสารสนเทศทีน่ําเสนอการคาดการณปริมาณผลผลิตการเกษตรในรูปแบบของแผนที่และรายงาน ซ่ึง
ผูใชสามารถกาํหนดเงื่อนไขของการคาดการณไดตามชวงเวลาที่ตองการ จากนัน้ระบบจะทําการคํานวณ
และแสดงขอมูลตําแหนงแปลงเพาะปลูกพืชแตละรายการบนแผนที ่ พรอมรายละเอียดของการเพาะปลูก
และตัวเลขคาดการณปริมาณผลผลิตของการเพาะปลูกแตละรายการที่พรอมเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเวลา
นั้นไดเมื่อทําการทดสอบความเชื่อถือไดของการคาดการณปริมาณผลผลิต มีความคาดเคลื่อนของปริมาณ
ผลผลิตไมเกิน 10 % 
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Abstract 

This paper aims to study the commercial agricultural community context and develop 
the geographic information system (GIS) for commercial crop productions in Muang district, 
Buri Ram province. The system provides the information of the planted area and estimate the 
volume of crops productivity during the required period. The research tools are the locations 
surveying, interviews, non-spatial data survey, GPS, system performance estimation survey and 
developed the system using system development life cycle (SDLC). The research results are 
following: 

The commercial agricultural community context in Muang district, Buri Ram province 
has the important economic plants such as rice, sugar cane, cassava, rubber tree, eucalyptus 
and mulberry. The current planted areas of them are approximately 82.48% of all. The trend 
of planted area expansion is uncertain because it depends on the rainfall, the cultivation 
promotion from the public sector, the volume of water from water supplies as well as the trend 
of productivity price. 

The developed system functions are a user authentication, stored agricultural basic 
data, agricultural information queries, agricultural productivity estimation including the 
information production in both map and attribute data formats. The system architecture is 
designed base on Web-based applications, developed using Java Script, PHP and MySql 
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database management system with links to the Google Map. The evaluation results of the 
system usability by the operational users, the agricultural technical officer and the agricultural 
administrative officer by questionnaires found that the overall user satisfaction in the good level 
with an average of 3.67. 

The volume estimation of commercial agricultural crops during the period of the system 
can find and produce the information to show in the forms of maps and reports. The user can 
select the conditions of the estimation during the required period, the system will calculate and 
display the location on the map with details of the cultivation and estimate the productivity for 
each crop items that can be harvested during that time. When testing the reliability of the 
productivity estimating, an error of no more than 10%. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญ 

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เนนนโยบายใหเกษตรกรเปนศูนยกลางใน
การพัฒนา โดยใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง ความไมประมาท ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกัน ตลอดจนการใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ โดยจะใหการดําเนินงานเปนไปอยางรอบคอบ ระมัดระวังอยางเปนขั้นตอนมี
การกระจายความเสี่ยงหรือสรางเครือขายเพื่อใชปองกันใหรอดพนจากวิกฤตดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนโดยเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินนอยจะสงเสริมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม   ผลิตเพื่อเปนฐานใหพึ่งตนเองได เกษตรกรขนาดกลางหรือเกษตรกรกาวหนา
สงเสริมการสรางเครือขาย  ดําเนินการรวมพลังชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน   
กลุมเกษตรกรหรือสหกรณใหความสําคัญกับการผลิตจากองคความรู  และวิทยาการสมัยใหมที่
ผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่นเปนตัวขับเคลื่อน    สําหรับเกษตรกรราย
ใหญหรือเกษตรพาณิชยเนนการอํานวยความสะดวกทางการคาและพัฒนาการผลผลิตใหมี         
คุณภาพตรงกับความตองการของผูบริโภค (แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10(2550-2554), 2550)  ภาคเกษตรเปนสวนหนึ่งในโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การผลิตสินคาเกษตรจึงมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจในรอบ 5 ปที่
ผานมา สินคาเกษตรมีอัตราการขยายตัวของเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากราคาที่เกษตรกร
ขายไดอยูในเกณฑดี จูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก (ตัวชี้วัด เศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศไทย ป 2552, 2552)  

จังหวัดบุรีรัมย เปนอีกจังหวัดที่ประชากรรอยละ 89  ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีพื้นที่
การเกษตรประมาณ 4,528,833 ไร หรือรอยละ 69.71 ของพื้นที่จังหวัด (สํานักงานเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย, 2553)  แผนยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ป 2550-2555  มีประเด็นหลักในการพัฒนาสังคม
เกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาปจจัยพื้นฐานการเกษตร สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมีคุณภาพ ตลอดจนการสงเสริมดานการตลาดของผลผลิตทาง
การเกษตร (สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย, 2553)  อําเภอเมืองบุรีรัมยเปนจุดยุทธศาสตรดานการเกษตรที่
ใหญที่สุดของจังหวัดบุรีรัมยมีเนื้อที่ 437,807 ไร แบงเขตการปกครองเปน 18 ตําบล 323 หมูบาน 
ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม ปลูกขาว ยางพารา ปลูกออย มีพื้นที่การเกษตร 
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374,769 ไร มีแรงงานดานการเกษตร 61,434 คน (สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย, 2553) ดวยการ
เพาะปลูกและผลิตพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ปจจุบันยังขาดขอมูลใน
การตัดสินใจในการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการสงเสริมดานการตลาดของผลผลิตทาง
การเกษตร  ทําใหบางชวงเวลามีผลผลิตออกมาจํานวนมากเกินกวาความตองการบริโภค สงผลให
ผลผลิตมีราคาตกต่ําไมคุมคากับการลงทุน หรือบางชวงเวลาตองมีการนําเขาจากแหลงอื่น เนื่องจาก
เกษตรกรในพื้นที่ผลิตผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการ   หนวยงานภาครัฐยังขาดระบบสารสนเทศ
ที่สามารถรวบรวมขอมูลเกษตรกร  พื้นที่การเพาะปลูก  รวมถึงปริมาณผลผลิต ที่สามารถนํามา
ประมวลผลและแสดงสารสนเทศที่ใชสําหรับการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรถูกออกแบบมาเพื่อใชรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล
ภูมิศาสตรที่มีความสามารถในการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งการสืบคนขอมูล และผลิต
สารสนเทศซึ่งอยูในรูปของแผนที่และขอมูลเชิงคุณลักษณะ   การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการดานการเกษตรมีหลายลักษณะ เชน การประเมินที่ดินสําหรับหา
ความเหมาะสมของพืช  การกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร การวิเคราะหพื้นที่
เสี่ยงภัยแลง  การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย เปนตน   

การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาเพื่อใชรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลภูมิศาสตร
การผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงคุณลักษณะของการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  รวมทั้งการผลิตสารสนเทศและ
การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับขนาดพื้นที่เพาะปลูก  การกระจายของพื้นที่ ปริมาณผลผลิต ฤดูกาลปลูก
และเก็บเกี่ยวของพืชแตละชนิด ผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะเปนประโยชนทั้งตอเกษตรกรและ
หนวยงานตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนในการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการ
สงเสริมดานการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรของอําเภอและจังหวัดตอไป   
 

1.2  คําถามการวิจัย 
1.2.1 บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมยมีแนวโนมการ

ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกไปในทิศทางใด  
1.2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมยจะมีรูปแบบใด  
1.2.3 ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

จะมีปริมาณที่แตกตางกันอยางไร   
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษาบริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
1.3.2 เพื่อสรางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
1.3.3 เพื่อผลิตสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพรอมทั้งคาดการณ

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย   
 

1.4  ขอสมมติฐานงานวิจัย     
1.4.1 จากการศึกษาเบื้องตน บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมยมีแนวโนมจะขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น  
1.4.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมยที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการทํางานอยูในระดับดี 
1.4.3 ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

จะมีปริมาณที่แตกตางกัน   
 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงการวิจัยดงันี ้

1.5.1 ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีพื้นที่ประมาณ 718.235 ตารางกิโลเมตร หรือ 

437,807 ไร แบงการปกครองออกเปน 18 ตําบล 323 หมูบาน 
1.5.2 ขอบเขตดานปริมาณ   

1) ศึกษาบริบทชมุชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดบุรีรัมย  
2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่จัดทาํขึ้น ประกอบดวย  

- ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ไดแก แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองระดับ
ตําบล ระดับหมูบาน แผนทีแ่สดงเสนทางคมนาคม  และแผนที่แสดงพิกัดที่ผลิตพืชผลทางการ
เกษตรเพื่อการคา 

- ขอมูลคุณลักษณะ(Attribute Data) เปนขอมูลที่อธิบายลักษณะของขอมูล
ทางพืน้ทีซ่ึ่งอางอิงกับตําแหนงพิกัด  ไดแก ขอมูลเกษตรกร  ขอมูลเกีย่วกับการเพาะปลูก เชน 
เกษตรกร วนัที่เพาะปลกู ชนิดพืชผล ขนาดพื้นที่ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร  ระยะเวลาเก็บเกี่ยว เปนตน 
ขอมูลพืน้ที่การเพาะปลกู  และขอมลูปริมาณผลผลิต 
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3) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยใชซอฟตแวร คือ  MapServer PHP 
MySQL ArcView 3.2a   Visual Basic.NET 

4) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนี้จะนําเสนอขอมูลผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
5) สารสนเทศทีน่าํเสนอขอมูลพื้นที่เพาะปลกู / สารสนเทศแสดงปริมาณผลผลิต

ทางการเกษตรในแตละชวงเวลา 
1.5.3 ขอบเขตเชิงคุณภาพ 

การศึกษาบริบทของอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เกี่ยวกับสภาพทั่วไป  ขนาดและ
ที่ต้ัง ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงน้ํา อาชพี และสภาพทางเศรฐกิจ 

1.5.4 ขอบเขตดานเวลา 
ขอบเขตดานเวลาของขอมูลเชิงพืน้ที่ และขอมูลเชิงคุณลักษณะ ใชขอมูลปลาสุดที่

แตละหนวยงานจัดทาํขึ้น   
 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
1.6.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา หมายถึง 

ระบบสารสนเทศที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใชรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลภูมิศาสตรการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรเพื่อการคาทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงคุณลักษณะของการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรเพื่อการคา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  รวมทั้งการผลิตสารสนเทศและการ
สืบคนขอมูลเพื่อประโยชนตอเกษตรกร และผูบริหารในการตัดสินใจกําหนดทิศทางในการบริหาร
จัดการพื้นที่การเกษตร 

1.6.2 พืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา หมายถึง พืชเศรษฐกิจของอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ไดแก ขาว พืชสวน พืชไร และพืชอ่ืน  

1.6.3 พืชสวน หมายถึง ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาลมน้ํามัน พืชผัก ไมดอกไมประดับ และ
หมอน  

1.6.4 พืชไร หมายถึง มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
1.6.5 ไมดอก หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อใชประโยชนจากดอก จะมีลักษณะดอกสวยงาม มี

ทั้งไมยืนตนขนาดใหญ ไมพุม และไมลมลุก บางชนิดมีดอกสวยงาม ติดทรงตน นิยมปลูกประดับ
ตกแตงอาคารสถานที่ เชน เข็ม ชวนชม ดาวกระจาย บานชื่น พุทธรักษา โปยเซียน บางชนิดปลูก
เพื่อตัดดอกนํามาใชประโยชน เรียกวา ไมตัดดอก เชน กุหลาบ ดาวเรือง หนาวัว เบญจมาศ 
กลวยไม เปนตน ที่ปลูกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
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1.6.6 ไมประดับ หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใชประโยชนจากรูปราง รูปทรง สีสันของลํา
ตน และใบสวยงามแตกตางกัน มีทั้งไมยืนตนขนาดใหญ ไมพุม และไมลมลุก เชน ปาลมตาง ๆ 
ขอย สนชนิดตาง ๆ เทียนทอง สาวนอยประแปง เฟรนชนิดตาง ๆ เปนตน ที่ปลูกในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย 

1.6.7 พืชผัก หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้น เพื่อใชเปนสวนตาง ๆ เชน ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด 
และหัว เปนอาหาร พืชผักสวนใหญเปนไมลมลุก มีการเจริญเติบโตเร็ว อายุส้ัน เชน คะนา ผักบุง 
ขิง ขา ตะไคร ผักกาด พริก มะเขือ ฟกทอง แตงกวา เปนตน สวนผักที่เปนพืชยืนตน มีอายุยืนนาน 
ไดแก ชะอม กระถิน มะรุม ผักหวาน มะกรูด และขี้เหล็ก เปนตน ที่ปลูกในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

1.6.8 พื้นที่ทําการเกษตร หมายถึง พื้นที่ที่เปน พื้นที่นา พื้นที่ทําสวน พื้นที่ทําไร พื้นที่
เลี้ยงสัตว พื้นที่ประมง และการเกษตรอื่น  

1.6.9 อําเภอเมืองบุ รี รัมย  หมายถึง   อําเภอที่ เปนศูนยกลางของจังหวัดบุ รี รัมย 
ประกอบดวย 18 ตําบล 323 หมูบาน 

1.6.10 ชั้นขอมูล(Layer) หมายถึง การจัดกลุมของขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิง
คุณลักษณะ โดยถูกจัดใหเปนกลุม ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใช  ดังนี้ ขอมูลที่ต้ัง ขอมูล
เสนทางคมนาคม(เสนทางรถไฟ, ถนน)   

1.6.11 ขอมูลเชิงพื้นที่(Spatial data)  หมายถึง ขอมูลที่ใชแทนวัตถุตาง ๆ ที่อาจมี
ลักษณะเปน จุด(point) เสน(line) และเสนรูปปด(polygon) ซึ่งจะถูกอางอิงตําแหนงพิกัดจากพื้น
โลกอาจประกอบ  ดวยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ  

1.6.12 ขอมูลเชิงคุณลักษณะ(Attribute data) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
ประจําขอมูลของพื้นที่เพาะปลูกหนึ่ง ๆ    
 
1.7 ประโยชนที่ไดรับ  

1.7.1 ไดขอมูลบริบททางการเกษตรของอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยเพื่อการนําไปใช
ประโยชนในการจัดทําสารสนเทศตอไป 

1.7.2 ไดระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อนําเสนอขอมูลพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการคาที่คาดวาจะผลิตได ในแตละชวงเวลาที่กําหนด 



 6

1.7.3 ไดขอมูลเพื่อใชประชาสัมพันธในการสงเสริมพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
เพื่อการคาที่เปนที่ตองการและขาดแคลน ในแตละชวงเวลาที่กําหนด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

1.7.4 ไดขอมูลเพื่อใชประชาสัมพันธในการจํากัดพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อ
การคาที่คาดวาจะมีปริมาณมากเกินไป ในแตละชวงเวลาที่กําหนด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

1.7.5 ชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยมีการวางแผนเพาะปลูกใหไดผลผลิตที่
พอเพียงและไมมากเกินไป ในแตละชวงเวลา 

1.7.6  ไดสารสนเทศที่ใชในการประกอบการตัดสินใจบริการจัดการดานการเกษตรที่
ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได 
 
 



บทที่  2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อ
การคา ในเขตพื้นที่อําเภอเมอืง จงัหวัดบุรีรัมย  คณะผูวิจยัไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย  ดังตอไปนี ้

2.1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
2.2.  พืชผลทางการเกษตร   
2.3.  บริบทของพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย   
2.4.  การเกษตรในพื้นที่อําเภอเมอืง จงัหวัดบุรีรัมย 
2.5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ  

 

2.1 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (Geographic Information System : GIS)  
มีผูใหความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไวหลากหลาย ดังจะยกตัวอยางตอไปนี้ 
ศรีสอาด ต้ังประเสริฐ (แปลจาก Peter A.Burrough, 2537) ไดแปลความวา GIS คือ 

เครื่องมือชุดหนึ่งที่มีความสามารถสูงในการเก็บรวบรวม บันทึก คนคืน เปลี่ยนแปลง และแสดง
ขอมูลพื้นที่จากโลกที่เปนจริง เพื่อวัตถุประสงคเร่ืองหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ 

สรรคใจ กลิ่นดาว (2542) กลาววาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนระบบสารสนเทศที่
ออกแบบขึ้นมาเพื่อใชรวบรวม  จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลภูมิศาสตร รวมทั้งการคนคืนขอมูล  และ
การแสดงผลขอสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนทั้งระบบฐานขอมูลที่มี
ความสามารถในการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่โดยอยูในรูปของแผนที่เชิงเลข  ขอมูลเชิงคุณลักษณะ 
และระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหขอมูลเหลานั้นไดผลออกมาเปนขอสนเทศแลวนําไปใชประโยชน 
ในการตัดสินใจตอไป 

อุทัย สุขสิงห (2547) ไดใหความหมายวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง ระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรที่ทําหนาที่จัดการขอมูลของสรรพสิ่งตาง ๆ บนโลกใหอยูในระบบ
ขอมูลเชิงพื้นที่ โดยขอมูลแตละชนิดมีการอางอิงพิกัดตําแหนงและอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล เปน
การผสมผสานกระบวนการวิเคราะหรวมกันระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับระบบขอมูลแผนที่ 
(geographic information) และระบบฐานขอมูล (database system) 

วิเชียร ฝอยพิกุล (2550) ไดสรุปความหมายที่แสดงผลลัพธวาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
คือ ระบบที่จัดเก็บบันทึกขอมูล นําเขาขอมูล และปรับปรุงขอมูลใหมีความสามารถในการวิเคราะห
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และแสดงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นที่และเชื่อมโยงผสมผสานทั้งขอมูลพื้นที่และขอมูลคุณลักษณะเก็บไวเปนฐานขอมูล สามารถ
ดัดแปลง แกไขและวิเคราะห แสดงผล รวมทั้งการนําเสนอขอมูล เพื่อแสดงใหเห็นมิติความสัมพันธ
ของขอมูลพื้นที่ เพื่อใหระบบนี้เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ใชเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจนําไปประยุกตใชวางแผน การดําเนินงานตลอดจนใชในการติดตามผล ซึ่งมี
สวนชวยใหเกิดความเขาใจปญหาประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาเกี่ยวกับการวางแผนการใช
ทรัพยากรพื้นที่  

จึงสรุปไดวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการผสมผสาน
และเชื่อมโยงขอมูลทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลคุณลักษณะดวยระบบคอมพิวเตอรใหเปน
สารสนเทศที่มีความสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ อีกทั้งยังมีชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การรักษาขอมูล การวิเคราะห การคนคืนและการแสดงผลขอมูล เพื่อใชให
สอดคลองตามวัตถุประสงคของการใชงาน ทําใหสามารถแปลและสื่อความหมายนําไปใชงานได
งาย ใชประกอบการตัดสินใจแกปญหา นําไปประยุกตใชวางแผนการดําเนินงานตลอดจนใชในการ
ติดตามผลการทํางาน   

2.1.1 องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร   
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ การ

นําเขาขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแสดงผลขอสนเทศ (สรรคใจ กลิ่นดาว, 
2542) 

1) การนําเขาขอมูล (Data input) เปนองคประกอบที่มีหนาที่ในการแปลงขอมูลที่มี
อยูแลวใหอยูในรูปที่สามารถใชกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรได ขอมูลภูมิศาสตรที่มีอยูแลวอาจ
อยูในรูปแผนที่ ตาราง รูปถายทางอากาศ  ภาพดาวเทียม เปนตน กระบวนการนําเขาขอมูล
ภูมิศาสตรบางชนิดสามารถกระทําไดโดยตรง เชน ขอมูลภาพดาวเทียมซึ่งเปนขอมูลเชิงเลข    
เปนตน   

2) การจัดการขอมูล (Data management) เปนองคประกอบที่มีหนาที่ในการ
จัดเก็บและแกไขขอมูลจากฐานขอมูลมีวิธีการหลากหลายที่ใชในการจัดการขอมูลใหอยูในรูป
แฟมขอมูลที่คอมพิวเตอรสามารถอานได มีการจัดการโครงสรางขอมูล และการเชื่อมโยง
แฟมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ   

3) การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) เปนกระบวนการทีป่ฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอสนเทศ  การวิเคราะหขอมูลนั้นจะตองวิเคราะหทัง้ขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงคณุลักษณะ   
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องคประกอบการวิเคราะหขอมูล ควรมีฟงกชันที่อํานวยความสะดวกในการโอนยายขอมูลไปสู
ระบบอื่น หรือนําขอมูลจากซอฟตแวรอ่ืนมาสูระบบ  

4) การแสดงผล (Data display)  มีหนาที่ในการนําเสนอผลตอผูใชในรูปของแผนที่  
ตาราง  คําบรรยาย  โดยใหปรากฏทั้งบนสําเนาถาวร (hard copy) และภาพบนจอคอมพิวเตอร
และ/หรือแฟมขอมูลในรูปสําเนาชั่วคราว (soft copy) 

การจะสรางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเรา
จะตองรูถึงองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

2.1.2 การใชงานระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถนําไปประยุกตใชกับงานตาง ๆ ไดหลากหลาย

ทําใหไดขอสรุปวา การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชนั้นมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ 
ดังนี้ (สรรคใจ  กลิ่นดาว, 2542) 

1) เพื่อจัดการกับขอมูลเชิงพื้นที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปรียบ เสมือนเปน
เครื่องมือที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในการจัดการกับขอมูลเชิงพื้นที่ ขอมูลในระบบจะอยูใน
รูปแบบเชิงเลข (Digital format) ตารางสถิติหรือรูปแบบอื่น ขอมูลจํานวนมากเหลานี้ยังสามารถ
แกไขและคนคืนไดในเวลารวดเร็ว และประการสําคัญการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเสียคาใชจายตอหนวยพื้นที่นอยกวาการจัดการดวยระบบอื่น 

2) เพื่อวิเคราะหและใชผลการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการหรือ
ละเวนการปฏบัิติการใด ๆ ผลของการวิเคราะหจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่จะนาํไปใชในการ
ตัดสินใจอยางถูกตองจะประกอบดวยปจจยัตาง ๆ  คือ ชดุขอมูล  การจดัการขอมูล  แบบจําลอง 
ซึ่งมีรายละเอยีด ดังนี ้

(1) ชุดขอมูล ขอมูลที่จะจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะแสดงถึงสิ่งที่
ปรากฎบนพื้นผิวโลก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และแสดงเพียงสวนหนึ่งของขอมูลที่มีอยูจริงบนพื้นโลก
เทานั้น เพราะไมสามารถรวบรวมขอมูลทั้งหมดไดเนื่องจากคาใชจายในการรวบรวมขอมูลจะสูง
และขอมูลที่มีมากเกินไปอาจกอใหเกิดปญหาในการใชขอมูลได  ดังนั้นจึงควรรวบรวมเฉพาะ
ขอมูลที่จําเปนและมีคุณภาพคือ ควรเปนขอมูลที่ละเอียด  ถูกตอง  สมบูรณ และทันสมัย  

(2) การจัดเก็บขอมูล  นับวาเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคญัในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  เพราะถามกีารรวบรวมขอมูลและนํามาจัดเก็บโดยปราศจากการจัดการที่ดี
แลวการคนคนืหรือการเรียกใชตองใชเวลานานก็เทากับขอมูลนั้นไมมคีา และไมสามารถนาํไปใช
ประโยชนไดทนักับเหตุการณ  หากมกีารจัดเก็บอยางเปนระบบ  สามารถคนคนื เรียกใชไดอยาง
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รวดเร็วก็สามารถนาํไปใชประโยชนไดทนัตอเหตุการณ ดังนัน้ การจัดเก็บและการจัดการขอมูลจึงมี
ความสาํคัญในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งจะทําไดอยางมีระบบโดยใชฐานขอมูล 

(3) แบบจําลอง (Model) คือ การสรางเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อคาดการณวาจะเกิด
เหตุการณหรือปรากฎการณอะไรขึ้นบนพืน้ผิวโลก  แบบจําลองจะมคีวามถกูตองเพียงใดสวนหนึ่ง
ข้ึนอยูกับขอมลูที่ไดคัดเลือกมาจัดเก็บไว  รวมทัง้วิธกีารในการจัดเกบ็ขอมูลเหลานัน้ดวย  

2.1.3  การวิเคราะหขอมูลเชิงพืน้ที่  
         การวิเคราะหขอมูลเชิงพืน้ทีเ่ปนวตัถุประสงคหลักที่สําคัญของการใชงานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรซึ่งจะมลัีกษณะทัว่ไปของขอมูลเชิงพื้นที่ และมฟีงกชันงการใชงานที่สําคัญ
คือ (สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) 

ลักษณะทั่วไปของขอมูลเชิงพื้นที่  การประกอบแบบจําลองเชิงพื้นที่เปนการสราง
ส่ิงที่ใชเปนตัวแทนปรากฎการณที่เราสนใจ ซึ่งวิธีการที่จะชวยใหเขาใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ไดดีที่สุดคือ การผสมผสานขอมูลที่เกี่ยวของเชิงพื้นที่ เชน ขอมูลประชากร เสนทางคมนาคม ส่ิง
ปกคลุมพื้นผิว ทรัพยากรปาไม หรือแหลงน้ํา เปนตน ภายในชั้นขอมูลเหลานี้อาจแสดงลักษณะ
แทนดวยจุด เชน การแสดงตําแหนงของสิ่งปลูกสราง อาคาร สถานีตรวจวัดน้ําฝน-น้ําทา หรือที่ต้ัง
จังหวัด ลักษณะเสน เชน ถนน แมน้ํา แนวสงกาซธรรมชาติ สวนอาณาบริเวณเปนขอบเขตที่
คํานวณวัดเปนพื้นที่ได เชน ขอบเขตการปกครอง ขอบเขตลุมน้ํา ขอบเขตปาไม เปนตน ความโดด
เดนของขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  คือ สามารถสํารวจตรวจคนในเชิงโตตอบ 
(Interactive) ผานระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวร โดยวัตถุประสงคของการประกอบแบบจําลอง
เชิงพื้นที่โดยทั่วไปก็เพื่อใหเกิดความเขาใจพื้นที่มากยิ่งขึ้น ลักษณะของขอมูลที่จัดเก็บภายในระบบ
สารสนเทศสวนใหญสรางขึ้นจากการจําลองสภาพที่ปรากฎการณจริงของพื้นที่ และจัดการใหอยู
ในรูปขอมูลภูมิศาสตรอยางเปนระบบเพื่อใหการเรียกใชงานสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ในปจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยีทําใหกระบวนการสรางฐานขอมูลและการจัดการสามารถ
กระทําไดงายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ภายในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขอมูลจะถูกจัดเก็บแยก
เปนชั้น นิยมเรียกวา ชั้นแผนที่ (Map layers) ที่พรอมใชงาน โดยทั่วไปจัดเก็บตามกลุมความ
คลายคลึงกันของขอมูล เชน ขอมูลดานอุทกวิทยา (ขอมูลเสนทาง การระบายน้ํา แหลงน้ํา และชั้น
น้ําใตดิน) ขอมูลลักษณะการใชประโยชนที่ดิน (พื้นที่อยูอาศัย เกษตรกรรม ปาไม ส่ิงปลูกสราง)ส่ิง
สําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ ขอมูลเชิงพื้นที่จะถูกเชื่อมโยงความสัมพันธกับขอมูล
ลักษณะประจํา เมื่อเขาสูกระบวนการทํางานในคอมพิวเตอรจะชวยใหตอบคําถามไดงายขึ้น  
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ฟงกชันของการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่  ในการวิเคราะหปญหาตั้งแตระดับงายไป
ถึงยาก ซึ่งโดยทั่วไปเปนการแสดงผลระหวางความสัมพันธของทอพอโลยีกับขอมูลลักษณะประจํา 
โดยไมตองผานขั้นตอนการทํางานที่ยุงยาก เชน การระบุลักษณะประจําของกราฟก การวัด
ระยะทาง การคํานวณพื้นที่ เปนตน หรือแมกระทั่งการวิเคราะหที่มีความซับซอนมากขึ้น การ
คนหาผลการซอนทับปจจัย การวิเคราะหเสนทางเขาถึงที่ใกลที่สุด การประเมินคาใชจายในการ
เดินทาง การวิเคราะหพื้นที่เหมาะสมในการสรางสิ่งปลูกสราง หรือการพยากรณแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลง  เปนตน  รูปแบบการทํางานโดยผูใชงานจะเปนฝายตั้งคําถามและเลือกใช
ความสามารถในการทํางานของระบบ ฟงกชันการทํางานหลักของระบบ สามารถแบงออกตาม
ลักษณะการทํางานได 4 กลุมหลัก คือ การคนหาขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial search) การซอนทับเชิง
พื้นที่ (Spatial overlay) การสรางแนวกันชน (Buffer operation) และการประมาณคาเชิงพื้นที่ 
(Spatial interpretation)  

1) การคนขอมูลเชิงพื้นที่ ถือเปนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ ซึ่ง
นักวิ เคราะหตองการทราบขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจโดยการตั้งเงื่อนไข 
(Condition) แนวโนมการเปลี่ยนแปลง (Trends) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Pattern) การประกอบ
แบบจําลอง (Modeling) ทั้งนี้การคนขอมูลเชิงพื้นที่ แบงไดดังนี้ 

(1) การคนหาจากขอมูลลักษณะประจํา เปนการคนหาโดยตั้งคําถามให
ระบบชวยสอบถาม (Query) ซึ่งอาจเปนคําถามอยางงาย โดยระบุส่ิงที่ตองการถามจากลักษณะที่
ผูศึกษาทราบ ผลที่ไดจะถูกแสดงใหเดนชัดในกราฟกหรือแผนที่ ทําใหผูสอบถามสามารถทราบ
ขอมูลที่ตองการคนคืน รวมถึงตําแหนงที่ต้ังตามระบบพิกัด การคนหาอาจเพียงตองการทราบ
ขอมูลรายละเอียดของสิ่งที่ถาม หรือเพื่อแกไข ปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน   

(2) การคนหาจากขอมูลเชิงพื้นที่  เปนการคนหาขอมูลโดยเลือกจากสวนที่
เปนขอมูลกราฟก เพื่อแสดงขอมูลรายละเอียดของสิ่งที่ตองการทราบ วิธีการคนหาลักษณะนี้มี
หลายรูปแบบ เชน การเลือกดูเฉพาะตําแหนงที่สนใจ การเลือกโดยอาศัยชั้นขอมูลอ่ืน (Select by 
theme/ Select by location) การสรางความเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) เปนตน  

(3) การคนหาจากขอมูลเชิงพื้นที่รวมกับขอมูลลักษณะประจํา เปนการใชงาน
ที่ใกลเคียงกับลักษณะความเปนจริง ที่บางครั้งอาศัยการสอบถามจากขอมูลเชิงพื้นที่หรือขอมูล
ลักษณะประจําอยางเดียวยังไมเพียงพอ จึงตองบูรณาการระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูล
ลักษณะประจํา 
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2) การซอนทับเชิงพื้นที่ ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่สวนใหญ ผู ศึกษา
จําเปนตองวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยมากกวาหนึ่งปจจัย วิธีการที่นิยมใชตอบโจทย
ปญหาเชิงพื้นที่ลักษณะดังกลาว คือ “การซอนทับชั้นขอมูล” ซึ่งเปนการกระทําระหวางชั้นขอมูล
มากกวาหรือเทากับ 2 ชั้นขอมูลข้ึนไป ตามเงื่อนไขที่ไดจากการวิเคราะหแบบคณิตศาสตรหรือ
ตรรกศาสตร เพื่อไดมาซึ่งผลลัพธที่ตองการบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แตละชั้นขอมูลจําเปนตองมีระบบ
พิกัดตรงกัน ผลจากการซอนทับจะไดชั้นขอมูลใหมที่สามารถตอบโจทยที่ผูศึกษาตองการ 

3) การสรางแนวกันชน  หลักการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่อีกประเภทที่นิยมใชกัน
มาก คือ ฟงกชันการหาพื้นที่ใกลเคียงของวัตถุ ซึ่งจัดอยูในกลุม “ฟงกชันความใกลเคียง” 
(Neighborhood function) ฟงกชันดังกลาวนอกจากใชตอบคําถามวาตําแหนงไหนอยูที่ใดแลว ยัง
ตอบไดวามีส่ิงใดอยูใกลกับวัตถุเปาหมายอีกดวย วิธีการของฟงกชันความใกลเคียงประกอบไป
ดวย การคํานวณคาที่อยูใกลเคียง (Proximity computation) การคํานวณพื้นที่สวนที่ขยายออก 
(Spread computation) และการคํานวณเพื่อคนหา (Seek computation)  

4) การประมาณคาในชวงเชิงพื้นที่ (Spatial interpolation) เปนการพยากรณ
แนวโนมความเปลี่ยนแปลงที่ยังไมเกิดขึ้น รวมไปถึงการประมาณคาขอมูลที่ขาดหายไป การ
ประมาณคานอกจากใชเพื่อวิเคราะหหาคาที่สูญหายแลว ยังใชเพื่อจําลองความสัมพันธระหวาง
ขอมูล จึงพบวามีการใชวิธีประมาณคากับขอมูลหลายประเภท  

ปจจุบันมีการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชในงานหลายดาน ซึ่งจะ
ชวยแกปญหาหรือเพิ่มความสะดวกสบาย และเตรียมสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ   สําหรับ
งานวิจัยนี้เปนการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชในดานการเกษตรผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยมีระบบการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต การประมวลผลเพื่อคาดการณผลผลิต 
การคนคืนสารสนเทศและแสดงผลขอมูลเพื่อเปนการเตรียมสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจในการ
วางแผนงานของผูบริหาร วรรณกรรมในสวนตอไปที่ทําการศึกษาคือเร่ืองของพืชผลทางการเกษตร 

 
2.2 พืชผลทางการเกษตร   

ภาคการเกษตรเปนภาคที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนอยางมากในการที่จะแกไขปญหา
ความยากจน เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีฐานะ
ยากจน การวางแผนทางการเกษตรเพื่อสงเสริมและสรางรายไดใหกับเกษตรกรจึงถือวาเปนสิ่งที่
ทุกภาคสวนควรพิจารณาใหความสําคัญกับการผลิตพืชผลทางการเกษตร ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญ
คือ 
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2.2.1 ทางเลือกผลติผลทางการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดทําการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที่จะพฒันาให

ประชาชนที่อยูบนภาคการเกษตรเพิ่มสัดสวนในรายไดประชาชาติใหประเทศไทยเปนครัวโลกและ
เกษตรกรผูผลิตมีความมั่นคงทางรายได โดยการปรับโครงสรางการผลิตในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมและ
มีปญหาทางดานราคาไปสูกิจกรรมการเกษตรอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ควบคูไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การตลาด รวมทั้งการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ดังนั้นเกษตรกรจะตองเขาใจและรูจักใชขอมูลขาวสารเศรฐกิจ 
การเกษตรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความคิดริเร่ิมและตัดสินใจวางแผนการผลิตดวย
ตนเอง โดยมีเจาหนาที่ของรัฐคอยใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาอยางใกลชิด เพื่อลดความเสี่ยง
ในการประกอบอาชีพทางเกษตรใหเหลือนอยที่สุด เกษตรกรจําเปนตองอาศัยขอมูลสวนประกอบที่
สําคัญมาประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งขอมูลหรือความรูที่เกษตรควรทราบในการประกอบอาชีพ
การเกษตร คือ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

1) ศักยภาพของพื้นที่และคุณสมบัติของสินคาที่จะผลิต ไดแก สภาพที่ดิน ลักษณะ
การถือครองที่ดิน  ชนิดของดิน  ปริมาณน้ําฝนและการกระจายตัวของฝน  แหลงน้ํา เนื้อที่
เพาะปลูกและผลผลิตเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต คุณสมบัติของพืชและสัตว เปนตน 

2) ความพรอมของเกษตร ไดแก เงินทุน แรงงาน  
3) ขอมูลดานการตลาดและราคา ตองรูวาตลาดตองการสินคาอะไร ปริมาณเทาไร 

คุณภาพที่ตองการเปนอยางไร ตองการสินคาในชวงไหน ตลาดไหนใหราคาดีที่สุด รวมทั้งการหา
ขอมูลเพื่อขยายตลาดตอไป 

4) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน เมื่อเกษตรกรมีขอมูลที่พรอมแลว การ
ตัดสินใจที่จะผลิตสินคาชนิดนั้นควรจะตองวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนเสียกอนวามีผลกําไร
คุมกับการลงทุนหรือไม 

5) กระบวนการตัดสินใจ เมื่อรวบรวมขอมูลที่ตองการไดแลว การตัดสินใจขั้น
สุดทายที่จะดําเนินการเพาะปลูก หรือทํากิจกรรมเกษตร    เกษตรกรจะตองเปรียบเทียบตนทุน 
รายจาย และผลตอบแทนที่ไดรับวาเหมาะสมเพียงใด สมควรที่จะดําเนินการในกิจกรรมนั้นหรือไม 

2.2.2 การแสดงผลขอมูลการผลิตพืชผลการเกษตรดวย GIS  
นิคม  สรรพวัตร อางถึงในพงษอินทร  รักอริยะธรรม (2546) ไดกลาววา การจัดทํา

และการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (The GIS Information Architecture of the 
DOAE) และขอมูลสถิติสามารถใชประโยชนในการแสดงผลขอมูลการผลิต การเชื่อมโยงขอมูล
การตลาด เชน ราคาพืชผล การประยุกตใชขอมูลเขตสงเสริมการเกษตร การวางแผนบริหารจัดการ
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การผลิตและการตลาดไดโดยวิธีการสํารวจจัดทําขอมูล  และนําฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรมาพิจารณารวมกันวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งจะมีปจจัยเงื่อนไขที่
กําหนดอยู การจัดทําเขตสงเสริมการเกษตร มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) กําหนดสมมติฐาน (Assumption) ระบุเงื่อนไข (Criteria) จําแนกสภาพพื้นที่ 
2) นโยบายแผนชาติ สัมมนา สัมภาษณ สอบถาม ตรวจเอกสาร มีแผนที่ภูมิ

ประเทศ การสํารวจภาคสนาม การมีสวนรวมของตัวแทนเกษตรกรผานเจาหนาที่เกษตร 
3) วิเคราะหพื้นที่ 
4) กําหนดพื้นที่ ระบบภาค  พิจารณาและใชความตองการของพืช (crop 

requirement) 
5) ระบุพืชระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
6) เตรียมพื้นที่ 
7) ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
8) กําหนดเขตสงเสริมระดับอําเภอ 
ในการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลสถิตินั้นเพื่อการแสดงผล

ขอมูลการผลิต การเชื่อมโยงขอมูลดานการตลาด การประยุกตใชขอมูลเขตสงเสริมการเกษตร 
และการใชในการวางแผนการบริหารจัดการ 

2.2.3 ปจจัยที่มีผลตอการคาดคะเนผลผลิตทางการเกษตร   
ในการคาดคะเนผลผลิตทางการเกษตร  หากจะใหไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยํา 

จําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ กอนที่ทําการคาดคะเนผลผลิต  ซึ่งปจจัยที่ควรศึกษามีดังนี้คือ  
(กรมสงเสริมการเกษตร, 2546) 

1)  สภาพภูมอิากาศ 
(1) ปริมาณน้าํฝนของปที่ผานมาหากปริมาณน้ําฝนของปทีผ่านมานอย ก็จะมี

ผลกระทบทําใหการสะสมอาหารของไมผลนอย จะสงผลใหการออกดอกในฤดูกาลที่จะทาํการ
คาดคะเนนอยกวาปกต ิ

(2) สภาพแหงแลงหรือฝนทิง้ชวงในกรณีสภาพอากาศในปที่ผานมามีความ
แหงแลง ฝนทิง้ชวง อีกทัง้ปริมาณน้ําฝนต่าํมาก ยอมสงผลกระทบตอการสะสมอาหารของพืชและ
สงผลใหไมผลมีการออกดอกติดผลนอยในฤดูกาลตอไป 
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2) สภาพพืน้ที ่
(1) สภาพพื้นที่ หมายถึง สภาพความสูงต่ําของพื้นที่ ซึ่งจะสงผลพืชผลมีการ

ออกดอกติดผลแตกตางกัน สภาพที่ดอนดินจะมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํากวาดินในที่ลุมซึ่ง
เกิดจากการทับถมของดินตะกอนอุดมสมบูรณไปดวยธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชมาก ดังนั้น
พืชผลแปลงที่ปลูกบนที่ดอนจะมีผลผลิตนอยกวาพืชผลที่ปลูกในที่ลุม 

(2) ความอุดมสมบูรณของดิน พืชผลที่ปลูกในดินที่อุดมสมบูรณดวยธาตุ
อาหารที่เปนประโยชนยอมจะมีผลผลิตมากกวาพืชผลที่ปลูกในที่ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

3) วิธีการเพาะปลูก 
(1) วิธีการเพาะปลูก ในการปลูกพืชผลซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบยก

รอง และไมยกรอง จํานวนตนซึ่งไมเทากันและการใหผลเมื่อมีอายุมากขึ้นในปริมาณตางกันเพราะ
ในรองสวนอาจมีปญหา พื้นที่หลังรองซึ่งเปนที่หาอาหารของพืชผลมีจํานวนจํากัด จึงทําใหตนไม
ทรุดโทรมเร็วกวาพืชผลที่ปลูกแบบไมยกรองซึ่งเปนพื้นที่ดอน 

(2) ปญหา พื้นที่หลังรองซึ่งเปนที่อาหารของพืชผลมีขนาดจํากัด จึงทําใหตนไม
ผลมีสภาพทรุดโทรมเร็วกวาพืชผลที่ปลูกแบบไมยกรองซึ่งเปนพื้นที่ดอน 

(3) ระยะปลูก ในระยะที่ตางกัน ในชวงระยะเริ่มตนของการใหผลยอมให
ผลผลิตแตกตางกันแตในระยะเติบโตเต็มที่ผลผลิตอาจไมแตกตางกัน แปลงใดที่ระยะการปลูกชิด
กวาก็ยอมจะใหผลผลิตมากกวาแปลงพืชผลที่ปลูกหางกวาแตในระยะหลังอาจมีการแตกตางกัน 

4) สภาพความสมบูรณของพืชที่คาดคะเน 
ความสมบูรณทางลําตน กิ่งใบที่ไดจากการสรางและสะสมอาหารในชวงฤดูกาล

ที่ผานมา ถาสมบูรณมากก็ยอมสงผลทําใหสามารถออกดอกติดผลในปริมาณที่มากกวาพืชผลที่ไม
แข็งแรง มีขนาดเล็ก   

5) อายุของพืช 
(1) ชวงแรกการออกดอกติดผลหลังจากปลูก ซึ่งการใหผลในระยะแรกจะมี

ปริมาณคอนขางนอย ทั้งนี้เพราะตนพืชยังคงมีการเจริญเติบโตทางดานลําตน กิ่งกานสาขา
มากกวาการสรางดอกและผล หลังจากเวลาผานไปจะทําใหไดผลิตมากขึ้น  

(2) ชวงหลังการออกดอกติดผลพืชผลบางชนิดก็เร่ิมใหผลลดลงรวมทั้งมีขนาด
เล็กลงอีกดวยและตนพืชก็อาจจะตายในที่สุด 
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6) การใชเทคโนโลยี 
หมายถึง การที่เกษตรใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการผลิตอยางถูกตอง 

และเหมาะสมก็จะทําใหมีผลผลิตมากกวาแปลงที่ปลอยตามธรรมชาติ ซึ่งในการคาดคะเนผลผลิต
ในพื้นที่เกษตรที่มีการใชเทคโนโลยีจึงควรตองมีการหาสัดสวนทําการเฉลี่ยเพื่อใหไดตัวเลขที่
ถูกตองใกลเคียงความจริงมากที่สุด 

7) พันธุที่ใชทําการเพาะปลูก 
พันธุที่ตางกนัก็ยอมทําใหมีโอกาสในการออกดอกติดผลตางกนั พันธุทีอ่อกดอก

ติดผลดียอมใหผลผลิตมากกวาพนัธุที่ออกดอกและติดผลยากกวา 
8) สภาพการออกดอกติดผลในฤดูกาลที่ผานมา 

ถาในปที่ผานมาพืชผลใหผลผลิตนอยก็จะมีโอกาสใหผลผลิตสูงขึ้นในปตอมา
ในทางกลบักนัถาในปที่ผานมาใหผลผลิตมากก็จะสงใหมีผลผลิตนอยในปตอมาได ทัง้นี้เพราะพชื
สูญเสียอาหารสะสมไปมากในปที่ผานมาซึง่มักจะพบกับ พืชผลขนาดใหญ เชน มะมวง กระทอน 
เปนตน 

9) อุณหภูมิ 
โดยปกติแลวพืชผลในประเทศไทยหลายชนิดจะออกดอกไดหลังจากไดรับ

อุณหภูมิตํ่าในชวงเวลาที่เหมาะสม  
10) การระบาดของศัตรูพืช 

 ในพืน้ที่ใดก็ตามหากมีศัตรูพืชระบาดในระดับที่มีความเสียหายหรือเสยีหาย
โดยสิ้นเชงิก็อาจสงผลกระทบตอผลผลิตโดยรวมของพืน้ที่บริเวณนัน้ได 

11) ภัยธรรมชาติ 
ปญหาภัยธรรมชาติที่สงผลตออัตราผลผลิตอาจเปน สภาวะน้ําทวม สภาวะ

แหงแลง ซึ่งมผีลตอการคาดคะเนผลผลติได 
 

2.3 บริบทของพืน้ที่อําเภอเมอืง จังหวัดบุรีรัมย  
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 ประวัติความเปนมากลาวโดยยอ จาก

จดหมายเหตุประชุมพงศาวดารที่ 7 กลาววาใน พ.ศ. 2319 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดโปรดเกลาฯ 
ใหสมเด็จพระยามหากษัตริยศึกยกทัพมาปราบพระยานางรอง ไดเดินทัพมาพบเมืองรางที่ลุมน้ํา
หวยจระเขมาก มีชาวเขมรตั้งบานอยูบริเวณบานโคกหัวชาง บานทะนาน (บริเวณขางวัดกลาง
บุรีรัมย) สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี จึงไดโปรดเกลาฯ ใหเจาเมืองพุทไธสงสมันเปนเจามืองใน
ขณะนั้น ซึ่งแตเดิมเรียกวา “เมืองแปะ” ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
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ร.ศ. 118 (พ.ศ.2442) มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนเปนเมือง “บุรีรัมย” ดังที่เปนอยูในปจจุบัน  
อําเภอเมืองบุรีรัมย มีพื้นที่ประมาณ 718.235 ตารางกิโลเมตร หรือ 437,807 ไร คิดเปนรอยละ 
14.7 ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย  การปกครอง แบงออกเปน 19 ตําบล 323 หมูบาน 18 ชุมชน 
จํานวนเทศบาล 3 แหง จํานวนประชากร 183,113 คน 48,895 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 
2554) (ฝายบริหารงานปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย, 2553)   

2.3.1 สภาพภูมิประเทศ ภมูิอากาศ 
อําเภอเมืองบรีุรัมย มีสภาพพืน้ทีเ่ปนที่ราบสูง อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 160 

เมตร ทางดานทิศใตที่ต้ังของอําเภอเมืองบุรีรัมย มีแหลงหนิตัดอุตสาหกรรม มพีืน้ทีก่วางประมาณ 
30 ตารางกิโลเมตร ดินสวนใหญเปนดนิชดุรอยเอ็ด มีความอุดมสมบรูณตํ่า ระบายน้ําไดดี บางสวน
เปนดินชุดบุรีรัมย และดินชุดโคราช สามารถทําการเกษตรและเลี้ยงสัตวได แตคอนขางแหงแลง  ไม
มีแมน้ําไหลผาน มีเพยีงลาํหวยขนาดเลก็ คือ ลําหวยจรเขมาก และลาํตะโคง และอางเก็บน้ํา 2 แหง 
คือ อางเก็บน้าํหวยจรเขมาก และอางเก็บน้ําหวยตลาด 

ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภมูิเฉลี่ยประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 32.6 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิตํ่าสดุเฉลี่ย 21.6 องศาเซลเซยีส เดอืนที่มีอากาศรอนมากที่สุด 
คือ เดือนเมษายน ซึง่เคยมอุีณหภูมิสูงสดุถึง 41.6 องศาเซลเซียส สวนเดือนที่มอีากาศหนาวที่สุด 
คือเดือนมกราคม ซึ่งเคยมีอุณหภูมิตํ่าสุด 6.4 องศาเซลเซียส 

2.3.2 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทรัพยากรดิน สภาพดนิสวนใหญเปนดินชุดรอยเอ็ด ดินบางสวนเปนดินชุดบุรีรัมย

และดินชุดโคราชปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินรวน ดินทรายรวน หรือดินรวนเหนียว
ปนทรายเหมาะสําหรับการทาํนา การปศุสัตว  ดินชุดสตึก เกิดจากตะกอนเกาลาํน้าํ เปนดนิทีม่ี
การระบายน้าํดี น้ําซมึผานไดปานกลางเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินทรายรน ดินรวนปนดนิ
เหนยีว หรือดินเหนียวรวน เหมาะสาํหรับการปลูกพชืไรปานกลางถึงเร็ว เนื้อดินเปนดนิรวนปน
ทราย ดินทรายรวนเหนียวปนทราย เหมาะสําหรับปลูกพืชไร 

ทรัพยากรปาไม อําเภอเมืองบุรีรัมย มพีื้นที่ปาไมทั้งหมด 43,458 ไร แบงเปน ปาไม
สงวนแหงชาต ิและปาเตรียมการสงวนแหงชาติเขากระโดง 

ทรัพยากรแรธาตุ ไดแก หนิบะซอลท เปนหนิทีม่ีคุณภาพดีทีสุ่ดแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งไดจากภูเขาไฟที่ดับแลวในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย ใชประโยชนในอตุสาหกรรม
กอสราง 
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2.4 การเกษตรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย   
จากขอมูลพืน้ฐานการเกษตรอําเภอเมืองบุรีรัมย ประจาํป 2553 อําเภอเมืองบุรีรัมยมีพืน้ที่

การเกษตรกรรมทั้งสิน้ 380,938 ไร แยกเปน (สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองบุรีรัมย, 2553) 
- พื้นที่นา  จํานวน  355,769  ไร 
- พืชสวน  จํานวน           5,289 ไร 

+ ไมดอก  จํานวน                    95 ไร  
+ พืชผัก  จํานวน          1,237 ไร 

-  พืชไร   จํานวน          7,820 ไร 
-  พืน้ที่เลีย้งสัตว  จํานวน          1,832 ไร 
-  พืน้ทีก่ารเกษตรอื่น    จํานวน          8,896 ไร 
-  สวนยางพารา  จํานวน          1,689 ไร 

การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรสวนใหญเปนการปลูกขาวนาป ผลผลิตที่ไดไมแนนอน 
เนื่องจากสวนใหญเปนพื้นที่อาศัยน้ําฝน แมแตในเขตชลประทานก็จะปลูกขาวครั้งเดียว สวน
พืชผักจะสามารถปลูกไดตลอดทั้งปถาเปนพื้นที่เขตชลประทาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา ในเขตอําเภอเมือง
บุรีรัมย จะเปนระบบสารสนเทศที่ชวยในการผลิตสารสนเทศเพื่อชวยในการวางแผนและแกปญหา
ดานการผลิตพืชผลการเกษตรใหกับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยใหมีแนวทางการ
เพาะปลูกไดดีข้ึนแนวทางหนึ่ง 
 
2.5 งานวจิัยที่เกีย่วของ 
            การศกึษาวิจัยไดมกีารศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรปุได ดังนี ้

เมธี เอกะสิงห (2548 : บทคัดยอ) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตรมี
วัตถุประสงคเพื่อบูรณาการองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการสําคัญที่กําหนดคุณสมบัติโดยรวมของ
ระบบเกษตร และเพื่อคาดการณผลลัพธของระบบอันเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบสวน
ตาง ๆ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร มีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน 
ไดแก ฐานขอมูล แบบจําลองหรือระบบการวิเคราะหการตัดสินใจ และสวนที่ส่ือสารกับผูใช 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแนวคิดและสถานภาพการพัฒนาแบบจําลองระบบพืชและ
การวิเคราะหการตัดสินใจในระดับสากล ซึ่งถือวาเปนหัวใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ตลอดจนหลักในการพิจารณาเลือกใชวิธีการดังกลาวในลําดับชั้นตาง ๆ ของระบบเกษตร พรอมทั้ง
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แสดงตัวอยางการนํามาพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตรและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

เฉลิมพล สําราญพงษ และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาระบบการบูรณาการขอมูล
เชิงพื้นที่ในระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ(รสทก.) ซึ่ง
ระบบเรียกใชเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะเปนสวนเชื่อมโยง
ระหวางผูใชกับขอมูลเชิงพื้นที่ และผลลัพธจากการวิเคราะหสถานการณ ซึ่งมีขอจํากัดที่สําคัญของ
ระบบดังกลาวคือเมนูโตตอบกับผูใชเปนภาษาอังกฤษ มีองคประกอบของการใชงานซับซอน
ตองการเวลาในการเรียนรูมาก การเลือกพื้นที่ และชั้นขอมูลที่พัฒนาโดยหลายหนวยงานเพื่อ
วิเคราะหรวมกันในงานบูรณาการทําไดไมสะดวก ทําใหเปนอุปสรรคในการระดมความคิด การ
วางแผน ตลอดจนการใชขอมูลเชิงพื้นที่ในกระบวนการตัดสินใจ ดังนั้นจึงไดพัฒนาระบบสนับสนุน
การวางแผนทรัพยากรเกษตรและการบริการ(รสทก.) ที่สามารถทํางานรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ 
โดยเปนระบบที่สามารถนําเขาขอมูลไดหลายรูปแบบ มีหนาตางอํานวยความสะดวกในการใชเปน
ภาษาไทย มีเครื่องมือการใชงาน แสดงขอมูลที่จัดเก็บไว สืบคนขอมูลอรรถาธิบาย และขอมูลเชิง
พื้นที่ การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ตลอดจนการแสดงผลการวิเคราะหในรูปแผนที่ และตารางพรอม
ทั้งพิมพแผนที่ไดตามตองการ จึงสามารถนํา รสทก. ไปใชประโยชนในงานบูรณาการขอมูล
ทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด หรืองานจัดการทรัพยาการ
ธรรมชาติที่ใชลุมน้ําระดับตาง ๆ เปนกรอบในการดําเนินงาน 

ณัฐ นันติ (2548 : บทคัดยอ) การศึกษาและประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการปลูกลําไยเพื่อการแบงปนขอมูลระหวาง
กัน รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการวางแผนจากการที่มีจํานวนเกษตรกรผูปลูกลําไยเพิ่มข้ึนมาก
ในแตละป จนทําใหผลผลิตลนตลาด และนํามาซึ่งราคาผลผลิตตกต่ํา โดยระบบนี้สามารถเปน
ตนแบบในการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในพืชชนิดอื่น หรือพื้นที่ อ่ืนในประเทศ 
รวมทั้งสามารถนําไปตอยอดพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจแกผูบริหารได  ข้ันตอน
การศึกษาเริ่มจากการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมบันทึกและ
จัดการฐานขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงบรรยาย การปอนขอมูลจากการสํารวจ การนําเขา
ขอมูลโดยใชโปรแกรม ArcView การวิเคราะหขอมูล อภิปรายผลการวิเคราะห และทําการนําเสนอ 
เผยแพรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกผูสนใจผานทางเว็บไซต 

ชรัตน มงคลสวัสด์ิ และคณะ (2552) การศึกษาและวิจัยเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกยางพารา
ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําโขง ดวยขอมูลภาพถายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่ง
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ภาพถายดาวเทียมที่ใชในครั้งนี้ไดแก ภาพถายดาวเทียม SPOT สรางสีผสมเท็จ 3 ชวงคลื่น ไดแก 
Near Infrared (0.79-0.89) Shortwave Infrared (1.58-1.75) และชวงคลื่นสีแดง (0.61-68) โดย
การวิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพาราดวยวิธีแปลภาพดวยสายตาโดยตรงจากจอภาพ พรอมกับ
ตรวจสอบเบื้องตนกับภาพถายดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงที่ใหบริการผาน Internet โดยทําการ
จําแนกอายุของยางออกเปน 3 ชวง ไดแก ยางพาราอายุนอยกวา 5 ปยางพาราอายุ 5-10  ปและ
ยางพาราอายุมากกวา 10 ป จากผลการศึกษาพบวามีพื้นที่ปลูกยางพาราในลุมน้ําโขงทั้งหมด 
29,184,058.52ไร ซึ่งมีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนอยางมาก ซึ่งจากพื้นที่ปลูก
ยางพารามีพื้นที่ปลูกยางใหมหรือยางอายุนอยกวา 5 ปมากที่สุดจํานวน 601,953.62 ไร รองลงมา
เปนยางอายุ    5-10 ปและมากกวา 10 ป ตามลําดับ ในบริเวณจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยมี
การกระจายของพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด และพบวาในลุมน้ําหวยคอง  ลุมนาหวยอี๋ และลุมน้ํา
โขงสวนที่ 7 มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด การทดสอบศักยภาพของดาวเทียม THEOS  ในการ
วิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพารา พบวาภาพถายดาวเทียม THEOS สามารถนํามาวิเคราะหพื้นที่ปลูก
ยางพาราได โดยสามารถจําแนกชวง อายุของยางพาราไดและตอยอดกับขอมูลที่มีอยูไดเปนอยาง
ดีและเปนที่นาพอใจ  การบูรณาการขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่ปลูก
ยางพาราดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถเปนขอมูลเพื่อวางแผนในการพัฒนาประเทศได
เปนอยางดีเนื่องจาก ขอมูลเชิงพื้นที่สามารถแสดงถึงพื้นที่ปลูกยางพาราตามรายลุมน้ําหรือราย
จังหวัดไดสามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว สะทอนถึงสถานการณที่แทจริง เปนขอมูลสําหรับติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และบอกถึงความสัมพันธกับพื้นที่และแหลงน้ํา 
หมูบาน หรือชุมชน สามารถนําขอมูลไปบูรณาการใหตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ธราพงษ เพ็ชรประยูร (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การบริหารและพัฒนาพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
ออกแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อการบริหารและ
พัฒนาพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยทําการศึกษาสถานภาพ ปญหา และ
ความตองการระบบสารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดผลการศึกษาการออกแบบ
ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Shapefile  จํานวน 58 แฟมขอมูล และขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม ที่
จัดเก็บเปนฐานขอมูลเชิงบรรยายจํานวน 3 แฟม ซึ่งจะเปนขอมูลที่มีความจําเปนในการวางแผน
พัฒนาพื้นที่หรือทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดานการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับเรียกใช
ขอมูล วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอผลลัพธ ไดผลการพัฒนาเปนแผนที่ ตาราง กราฟ ใน
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ลักษณะที่สะดวกแกการใชงาน โดยภาษาที่ใชในการพัฒนา คือ ภาษาเอวินิว และใชโปรแกรม 
ArcView เปนตัวขับเคลื่อนระบบ และผลการประเมินการใชงานโปรแกรมประยุกต โดยผูเชี่ยวชาญ
และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พบวา โปรแกรมประยุกตที่พัฒนาขึ้น
สามารถใชเปนเครื่องในการนําเสนอขอสารเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การ
บริหารและพัฒนาพื้นที่ได และเจาหนาที่ที่ไดทดลองใชโปรแกรมประยุกต สวนใหญมีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก 

สถาพร ไพบูลยศักดิ์ และคณะ (2550 : บทคัดยอ) วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อสราง
แผนทางเลือกการใชที่ดินในลุมน้ําชี ดวยการบูรณาการชั้นขอมูลความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ
ปลูกพืชหลัก ภายใตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยเหตุที่ลุมน้ําชี มีทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุน
ดานการเกษตรมีนอยและมีขอจํากัดมากขึ้นกอใหเกิดมีการใชที่ดินผิดประเภทหรือไมตรงกับ
ศักยภาพของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น การศึกษาจึงไดเสนอแผนทางเลือกการใชที่ดินขึ้นมาก และไดใช 
GIS เปนเครื่องมือ วิธีการศึกษาโดยประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับปลูกพืชตามแนวทางของ FAO 
เพื่อจําแนกระดับความเหมาะสมของที่ดินไว 4 ระดับ ไดแก ระดับความเหมาะสมมาก ปานกลาง 
เล็กนอย และไมเหมาะสม พืชที่ใชในการประเมินคุณภาพที่ดินมีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก ขาว ออย 
มันสําปะหลัง และยางพารา ชั้นขอมูลผลลัพธที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมแตละพืชถูก
นํามาซอนทับพรอมกัน และคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมระดับมาก และปานกลาง มาจัดทําแผน
ทางเลือกการใชที่ดินของลุมน้ําชี ผลการศึกษาพบวา สามารถสรางแผนทางเลือกการใชที่ดินได
มากกวาหนึ่งทางเลือก เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง สามารถปลูกพืชไดมากกวา
หนึ่งชนิด แผนการใชที่ดินที่สรางขึ้นมานี้ จึงมีความยืดหยุนคอนขางมาก เกษตรสามารถเลือกพืชที่
ตองการปลูกไดมากกวาหนึ่งชนิด ตามราคาผลผลิตที่ผันผวนตลอดเวลา และเปนแผนการใชที่ดิน
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ดวย อันที่จะชวยลดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการ
ผลิตลงได และยังทําใหทรัพยากรมีความยั่งยืนตอไป 

 ชรัตน มงคลสวัสด์ิ  และคณะ (2550 : บทคัดยอ) มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญรองจากขาวและออย ซึ่งผลผลิตมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากกวา 
50% ของประเทศ และเปนอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมันสําปะหลังสามารถปลูกและ
ใหผลผลิตไดดีในดินทุกชนิด แตกระนั้นผลผลิตตอไรก็ยังอยูในเกณฑตํ่า ดังนั้นการประเมินที่ดิน
สําหรับปลูกมันสําปะหลังจึงมีความจําเปน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหในเชิง
บูรณาการพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในการวิเคราะหเพื่อทําการกําหนดหนวยที่ดินที่มี
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ความเหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง โดยทําการวิเคราะหความตองการ และเปรียบเทียบกับ
หนวยที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งหนวยที่ดินหรือคุณภาพที่ดินที่กําหนดความเหมาะสม
ตอการปลูกมันสําปะหลังประกอบดวย ความเปนประโยชนของน้ํา (W) คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน (H) ดัชนีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช (NAI) ความเปนเกลือของดิน(S) และภูมิ
ประเทศของพื้นที่ (T) ซึ่งสรางเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของคุณภาพที่ดินทั้ง 5 ประเภท โดยจัดการ
ขอมูลเปน 5 ชั้น และทําการวิเคราะหแบบซอนทับตลอดจนกําหนดอัตราของปจจัยจากปจจัย
วินิจฉัยของคุณภาพที่ดิน และวิเคราะหทดสอบแบบจําลองที่ใชหลายซ้ํา และปรับเปลี่ยนอัตราของ
ปจจัยและตรวจสอบความถูกตองภาคสนามแลวเลือกเอาแบบจําลองที่ดีที่สุดซึ่งความเหมาะสม
ของดิน = W x H x NAI x S x T พบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 170,000 
ตร.กม. มีความเหมาะสมสําหรับมันสําปะหลังในระดับเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ13.08, 18.06, 9.03 และ 40.66 ของพื้นที่ทั้งภาค 
ตามลําดับ ซึ่งมีความถูกตองตามการคํานวณดัชนีคัปปาเทากับ 0.88 ผลที่ไดรับนอกจากแสดงเนื้อ
ที่ความเหมาะสม แลวยังแสดงในลักษณะแผนที่ที่มีขอบเขต รวมถึงคุณภาพที่ดิน แตละประเภทใน
หนวยที่ดินตลอดจนการเก็บขอมูลเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่เชื่อมโยงกับขอมูลคุณลักษณะซึ่งใช
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการใชที่ดินทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด 

โดยสรุปในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพืชผลการเกษตรเพื่อการคา อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ทําใหรูถึง
ความหมาย องคประกอบ และการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พืชผลทางการเกษตร บริบท
ของพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมย และการเกษตรในพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมย ซึ่งจะทําใหเกิดความ
ชัดเจนและเขาใจหลักการทํางานของระบบมากขึ้น  ตลอดจนไดมีความรูจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเพิ่มแนวทางในการทํางานวิจัย 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย  

 
 การวิจยัการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา 
ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย   มกีระบวนการและวิธีดําเนนิการวิจัยเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการวิจยั ดังนี ้

3.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
3.2 พื้นที่ศึกษา 
3.3 ระเบียบวิธวีิจยั 

 
3.1 กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 การวิจยัการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา
ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย เปนการวิจัยเพื่อศึกษาบริบทชมุชนการเกษตรเพื่อการคาใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย จากนั้นจงึพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรเพื่อการคาที่สามารถสรางสารสนเทศเพื่อนําเสนอพื้นที่เพาะปลูกพรอมทัง้พยากรณปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบรีุรัมย  การวิจยัในครั้งนี้มีการ
กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังภาพที ่1  
 

ตัวแปรตน                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

-  ประเภทพืชผลการเกษตร 
-  ขอมูลเกษตรกร 
-  ตําบล/หมูบานในอําเภอเมือง   
   บุรีรัมย 
-  ขอมูลการเพาะปลกู 
-  ตําแหนงของพืน้ทีเ่พาะปลูก 
 
        
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิต
พืชผลการเกษตรเพื่อการคาในเขต

อําเภอเมืองบรีุรัมย 
- พื้นที่เพาะปลูก 
   +  ประเภทของพืชผลทางการเกษตร 
   +  ชวงเวลาที่นาํเสนอ 
   +  ตําบล/หมูบาน 
-  ปริมาณผลผลิตทางการ   
   เกษตรในแตละชวงเวลา 

GIS 

Web Application 
Technology 
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3.2 พื้นที่ศกึษา 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  มีพื้นที่ 718,235 ตารางกิโลเมตร หรือ 437,807 ไร คิดเปน

รอยละ 14.7 ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งมีแบงการปกครองออกเปน 19 ตําบล 323 หมูบาน        
18 ชุมชน 3 เทศบาล ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 42 ลิปดา เหนือ ถึง 14 องศา 59 ลิปดา 
เหนือ และระหวางเสนแวงที่ 103 องศา 6 ลิปดา ตะวันออก ถึง 103 องศา 12 ลิปดา ตะวันออก  มี
อาณาเขตทิศเหนือติดตอกับอําเภอบานดาน และอําเภอคูเมือง ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอ
กระสังและอําเภอหวยราช ทิศใต ติดตอกับอําเภอประโคนชัยและอําเภอพลับพลาชัย สวนทิศ
ตะวันตก ติดตอกับอําเภอนางรอง อําเภอลําปลายมาศและอําเภอชํานิ ดังภาพที่ 2 แสดงพื้นที่
อําเภอเมือง ตามเขตการปกครอง (ฝายบริหารงานปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย, 2553)   

 

 
 

ภาพที ่2 พื้นทีอํ่าเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมยแสดงตามเขตการปกครอง 
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3.3 ระเบียบวธิวีจิัย 
ในการวิจัยครัง้นี้เปนการวิจยัเชิงประยุกต (Applied Research) โดยนาํวงจรการพัฒนา

ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มาเปนแนวทางของการพัฒนาระบบ 
3.3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย  

ซึ่งมีการวางแผนขั้นตอนการดําเนินการวจิัย แสดงโดยผังการทํางานไดดังภาพที ่3 

 
ภาพที ่3 ข้ันตอนการดําเนนิการวิจยั 
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ซึ่งการทํางานดังกลาว มีรายละเอียดของการทาํงานในแตละขั้นตอน ดังนี ้
3.3.1.1 ศึกษาบริบทและความตองการของระบบ  

ในการศึกษาบริบทพืน้ที่ศึกษาและความตองการของระบบ   มีข้ันตอน
ของการดําเนนิงานดงันี ้

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลอําเภอเมืองบุรีรัมยจากเอกสารและการ
สัมภาษณเจาหนาที่สํานกังานอาํเภอเมืองบุรีรัมย 

2) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร แบบสํารวจ ขอมูลทุติยภูมิ ของการเพาะปลูก 
การเกษตรกรรมของพื้นที่อําเภอเมืองจงัหวัดบุรีรัมย และปญหาดานการเพาะปลกู จากสํานักงาน
เกษตรอําเภอเมือง และสาํนกังานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย 

3) สํารวจพืน้ที่การเกษตร ขอมลูการเกษตร จากพืน้ที่จริงพรอมทั้ง
สัมภาษณเกษตรกรเกี่ยวกับการทาํเกษตรกรรม การเพาะปลูก และปญหาที่เกิดขึ้น 

4) สัมภาษณความตองการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารทีม่ีตอ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อการคา อําเภอเมืองบุรีรัมย 

5) สรุปบริบทที่ได ปญหาการเพาะปลกู และความตองการที่มีตอระบบ 
3.3.1.2 วิเคราะหและออกแบบโครงสรางโดยรวมของระบบ 

เมื่อทําการศึกษาบริบทของพื้นที ่ หลักการทาํงานของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ความตองการของผูใชที่มีตอการใชงานระบบ นําขอมูลดังกลาวมาทาํการวิเคราะหและ
ออกแบบโครงสรางโดยรวมของระบบโดยใชหลักการเชงิวัตถ ุ และนาํเสนอการทาํงานโดยรวมของ
ระบบ ดวยแผนภาพยูสเคส(Use case diagram)   

3.3.1.3 เก็บรวบรวมขอมูลเชงิพื้นที่และขอมลูคุณลักษณะ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยซึ่งมีขอมลู 2 ลักษณะ คือ 

ขอมูลเชิงพืน้ที ่ และขอมูลคุณลักษณะ  ซึ่งเปนขอมลูทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ และจากการ
สํารวจภาคสนาม โดยมีข้ันตอนของการเกบ็รวบรวมขอมลูดังนี ้

1) รวบรวมขอมูลพืชเพาะปลกู ขอมูลเกษตรกร พื้นที่แหลงเพาะปลกู จาก
ขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองบุรีรัมย และการสํารวจ
พื้นที่จริง  

2) จําแนก/นิยามประเภทพืชผลการเกษตรเพื่อการคา โดยยึดตาม
ประเภทของพืชเศรษฐกิจของแตละพื้นที่ และแหลงเพาะปลูกที่มีพิกัดบนพื้นโลก ซึ่งจะไดรายการ
ของพืชผลการเกษตรเพื่อการคาของอําเภอเมืองบุรีรัมย ดังนี้ 

- ขาว 
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- มันสําปะหลงั 
- ออย 
- พืชผักตาง ๆ 

3) กําหนดขอมูลที่จะนําเขาสูระบบทัง้ขอมูลเชิงพืน้ที่และขอมูล
คุณลักษณะ  โดยคํานงึถงึลกัษณะสําคัญของการเพาะปลูก   

4) สรุปขอมูลเชิงคุณลักษณะทีน่ําเสนอและเปนประโยชนสําหรับการ
วางแผนพฒันาสงเสริมการเพาะปลกู ซึง่จะนํามาจัดทําฐานขอมูล  มดัีงนี้  

- รหัสหมูบาน 
- ชื่อหมูบาน 
- พิกัดหมูบาน 
- รหัสตําบล 
- ชื่อตําบล 
- เลขประจําตัวประชาชนเกษตรกร 
- ชื่อ-สกุล เกษตรกร 
- ที่อยูเกษตรกร 
- รหัสชุดดิน 
- ชื่อชุดดิน 
- รหัสชนิดพชื 
- ชื่อชนิดพืช 
- รหัสพืช 
- ชื่อพืช 
- วันที่เพาะปลกู 
- พิกัดพืน้ที่เพาะปลูก 
- จํานวนวันที่เร่ิมเก็บเกีย่วไดหลังเพาะปลูก 
- จํานวนวันสิน้สุดการเก็บเกีย่วหลงัเพาะปลูก 
- ประมาณการผลผลิตตอไร 

5) สรางแบบสํารวจในการจัดเก็บขอมูล  
6) เก็บขอมูลพืน้ที่การเกษตรในเขตอําเภอเมอืงบุรีรัมย ในการเก็บขอมูล

จะแบงขอมูลออกเปน 2 ประเภท      
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-  ขอมูลเชิงพืน้ที ่ เก็บตําแหนงของขอมลูเชิงพืน้ที่โดยใชเทคโนโลยี
การหาตําแหนงบนพื้นโลกจากดาวเทยีม (Global Positioning System : GPS) โดยเก็บใหอยูใน
ระบบพิกัดภูมศิาสตร (Geographic Coordinate System) 

-  ขอมูลเชิงคณุลักษณะ  เกบ็ขอมูลโดยใชแบบสํารวจ      
3.3.1.4 ออกแบบฐานขอมูลและนําเขาขอมลู 

การออกแบบฐานขอมูลเปนอีกขั้นตอนที่มีความสําคัญของระบบ เพื่อชวย
ใหการเรียกใชฐานขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และลดความซ้ําซอนของขอมูลในฐานขอมูล
หลังจากที่ไดขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหระบบ การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทํา
การออกแบบฐานขอมูลโดยใชโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Model) 
และใชระบบบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL ซึ่งการออกแบบฐานขอมูลและนําเขาขอมูล มี
ข้ันตอนการทํางานดังนี้ 

1) การวิเคราะหหาความสัมพนัธของขอมูลภายในระบบโดยใชแผนภาพ
คลาส (Class diagram)    

2) ลดความซ้ําซอนของขอมูลดวยกระบวนการนอรมอลไลทเซชนั จะทาํ
ใหไดตารางในการเก็บขอมูลที่มีโครงสรางที่สมบูรณ    

3) ทําการตรวจสอบความถกูตองของขอมูลเชิงพืน้ที ่ โดยการอางอิงกับ
แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร รวมกบัการใช GPS    

4) การกําหนดรหสั (Code) ใหกับขอมูลเชิงพืน้ที ่เพื่อใชเชื่อมโยงกับ
ขอมูลเชิงคุณลักษณะ   

5) กําหนดรหัสใหกับขอมูลแตละตาราง ทําการเชื่อมโยงเปนฐานขอมูล
เชิงสัมพันธ และสามารถเชือ่มโยงกับขอมลูเชิงพืน้ที่ไดครบถวน 

6) นําเขาขอมูลสถานที่ตาง ๆ โดยขอมูลที่ใชในระบบจะสามารถเพิ่ม ลบ 
แกไข และคนหาขอมูลตาง ๆ ได 

3.3.1.5 ออกแบบระบบ 
 ในการออกแบบระบบ แบงออกเปน 3 สวนคือ ออกแบบสถาปตยกรรม

ของระบบ  ออกแบบหนาจอรับและแสดงผล และออกแบบโปรแกรม มรีายละเอียดดงันี ้
1) ออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 

สถาปตยกรรมของระบบถกูสรางขึ้นเพื่อใชงานผานระบบเครือขายทัง้
เครือขายภายใน (Intranet) และเครือขายภายนอก (Internet) โดยผานทางเว็บบราวเซอร (Web 
Browser) ซึ่งใชระบบบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Management System) คือ MySQL 
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โดยใชภาษาสคริปตเปน PHP (PHP Hypertext Preprocessor) สําหรับทาํงานบนเว็บเซิรฟเวอร 
(Web Server) ซึ่งจะมีการทํางานในรูปแบบ Client-Side Script ตามผูใชงานระบบแตละระดับ 
โดยจะมีการแบงระดับผูใชงานระบบตามหนาทีก่ารใชงานที่เกีย่วของกับระบบ ซึง่ผูใชแตละคนจะ
มีรหัสผานสําหรับการเขาใชงานระบบ 

2) ออกแบบหนาจอรับและแสดงผลขอมูล 
 ในการออกแบบหนาจอรับและแสดงผลขอมูลซึ่งเปนสวนตอประสาน

กราฟกกับผูใช เปนการกําหนดความสัมพันธของคําสั่งและการใชงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใช ในลักษณะของปุมกด (Button) เมนูแบบดึงลง (Pull-down menu) และกรอบ
โตตอบ (Dialog box) โดยออกแบบเปนภาษาไทย 

3) ออกแบบโปรแกรม 
 ในสวนของการออกแบบโปรแกรมเพื่อใหเรียกใชงานผานระบบ

เครือขายตามสถาปตยกรรมระบบที่ไดออกแบบไว ตามระดับของผูใช โดยการเขียนชุดคําสั่ง
(Customization) เชื่อมโยงกับแผนที่ของ Google Map ใหสามารถทําการสืบคนขอมูล แสดง
ขอมูล และนําเสนอขอมูล ในรูปแบบแผนที่   

3.3.1.6 พัฒนาและทดสอบระบบ  
ในการพัฒนาและทดสอบระบบ มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี ้
1) นําเขาขอมูลแผนที ่(Shape file)  
2) นําพิกัดตําแหนงของสถานทีต่าง ๆ มากําหนดลงบนขอมลูแผนที ่
3) นําฐานขอมูลเชิงคุณลักษณะเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพืน้ที ่
4) จะไดแผนที่ทีม่ีการแบงเปนชั้นขอมูลของแผนที(่Layer) เปน 6 ชั้น

ขอมูลดังนี้   
- เขตการปกครองในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ 
- เสนทางคมนาคม 
- แหลงน้ํา 
- แหลงเพาะปลกูพืชผลการเกษตร 

5) การเขียนโปรแกรมประยุกตในงานวิจัยนี้ ใชระบบจัดการฐานขอมูล 
MySql เพื่อจดัเก็บและจัดการขอมูลของระบบ ใชโปรแกรมภาษา PHP และ Java Script ในการ
ติดตอกับระบบจัดการฐานขอมูล เชื่อมโยงกับแผนที่ของ Google Map นําเสนอขอมูลแผนที่ และ
ขอมูลคุณลักษณะของระบบ  
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6) ทําการทดสอบระบบโดยผูเขียนโปรแกรมในการตรวจสอบใน 2 ระดับ 
คือ 1. การทดสอบทีละหนวย(Unit Testing) โดยทําการทดสอบโปรแกรมทีละสวน ทีละฟงกชนั
การทาํงาน ซึง่กลยทุธที่ใชในการทดสอบ มี 2 อยาง ไดแก ความถกูตองและความสมบูรณ และ   
2. ทดสอบโดยนํามารวมกนั (Integration Testing) คือ นําเอาโปรแกรมทั้งหมดมารวมกนัแลวทาํ
การทดสอบการทํางานของเมนูตาง ๆ ในระบบวาสามารถทํางานไดตามที่ออกแบบไว 

3.3.1.7 ติดต้ังและประเมินผลระบบ   
จากนั้นทําการติดตั้งระบบและทําการประเมินผลระบบ เพื่อตรวจสอบวา

ระบบสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคที่วางไว ทํางานไดตรงตามความตองการ รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ  ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการประเมินผลระบบ แบงออกเปน 
2 สวน คือ ประเมินจากผูพัฒนาระบบ ที่ไดจากการทดสอบการทํางานในสวนตาง ๆ ของระบบ 
และประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบของผูใช (System Usability)โดยใช
แบบสอบถาม คือ เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ผูบริหาร/หัวหนา
การเกษตร  จํานวน 10 คน ทดลองใชโปรแกรมประยุกต และทําการประเมินผลโดยการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการใชงานระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
โดยรวมในการใชงานระบบ    
   

3.3.2 เครื่องมือในการดําเนินงาน 
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามงานวิจัย  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่ไดต้ังไวดังนี้คือ 
คําถามการวิจัยขอที่ 1  บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมยมีแนวโนมการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกไปในทิศทางใด   เพื่อตอบคําถามการวิจัย
คณะนักวิจัยเลือกใชเครื่องมือในการวิจัยดังตอไปนี้ 

1) เอกสารเกีย่วกบับริบทอําเภอเมือง บุรีรัมย  แบบสํารวจขอมูลการเกษตร  ขอมูล
ทุติยภูมิของการเพาะปลูก  การเกษตรกรรมของพื้นที่อําเภอเมืองจงัหวัดบุรีรัมย และปญหาดาน
การเพาะปลกู จากสาํนักงานเกษตรอําเภอเมือง และสาํนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย 

2) การสํารวจพืน้ที่การเกษตร  ขอมูลการเกษตร   
3) การสัมภาษณเกษตรกรเกี่ยวกับการทาํเกษตรกรรม การเพาะปลกู แนวโนมการ

ทําการเกษตร และปญหาที่เกิดขึ้น 
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คําถามการวิจัยขอที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตร
เพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยจะมีรูปแบบใด  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อตอบ
คําถามการวิจัยขอนี้คือ 

1) แบบสํารวจเพือ่เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณลักษณะ และ GPS  เครื่องมือเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงพืน้ที ่

2) แผนภาพยูสเคส ที่แสดงการทํางานของระบบ และแผนภาพคลาสที่แสดง
ความสัมพันธของขอมูลที่ใชในระบบ 

3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาในเขต
อําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย ที่ครอบคลุมพืน้ที ่18 ตําบล 323 หมูบาน 

4) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการใชงานระบบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพในการใชงานระบบ  ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลดานปจจัยเบื้องตนแตละบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 
ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และประสบการณในการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check-list)  

สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ มี 5 ดาน 
ไดแก ดานความสามารถในการเรียนรู(Learnability)  ดานประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) 
ดานประสิทธิผลในการใชงาน (Effectiveness) ดานความเชื่อถือไดในการใชงาน (Reliability) และ
ดานความพึงพอใจในการใชงาน (Satisfaction) ลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณ
คา (Likert scale) 5 ระดับตามเกณฑของลิเคริ์ท (ปรีชา บุญรอด, 2541) กลาววา ลิเคริ์ทได
พยายามพัฒนาการสรางมาตรวัดโดยไมตองใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มาตรวัดที่เขาคิดมาเปน
มาตรวัดแบบงาย ๆ เรียกวา "Simple Scale" และจากการนําคะแนน ที่ไดจากการใช มาตรวัดแบบ
งาย และมาตรวัดแบบวิธีกําหนดขั้นคะแนนเทากันมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มีคาสูง
ถึง .99   โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนสําหรับคําตอบไวดังนี้  

มีการประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน 
มีการประสิทธิภาพในระดับมาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 
มีการประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 
มีการประสิทธิภาพในระดับนอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
มีการประสิทธิภาพในระดับนอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน 
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ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละชั้น ผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาความกวางของชั้น  
(สมจิตต รัตนอุดมโชค, 2550)  
 

 ความกวางอันตรภาคชั้น =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด               (5-1)       =   0.8  
                  จํานวนอันตรภาคชั้น                      5 

 
จากนั้นนํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดความหมายดังนี้ 
 

   4.21 – 5.00  หมายถึง มีระดับความเห็นดวยดีมาก 
3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยดี 
2.61 – 3.40 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยนอย 
1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยนอยที่สุด 

และขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended 
questionnaire) ใหผูใชแสดงความคิดเห็นในการใชงานเพิ่มเติม หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาระบบ 
 

คําถามการวจิัยขอที่ 3 ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จะมีปริมาณที่แตกตางกันอยางไร  เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยเพื่อตอบ
คําถามการวจิยัขอนี้คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาใน
เขตอําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย ที่สามารถคนหาและผลิตสารสนเทศที่นาํเสนอปรมิาณผลผลิต
การเกษตรในแตละชวงเวลา ดังนี ้

- รายงานพื้นที่เพาะปลกูและประมาณการผลผลิตตามชนดิของพืชที่ปลูกในแต
ละชวงเวลา 

- รายงานพื้นที่เพาะปลกูและประมาณการผลผลิตตามพชืที่ปลูกในแตละ
ชวงเวลา 

- รายงานพื้นที่เพาะปลกูและประมาณการผลผลิตตามหมูบานที่ปลูกพชืในแต
ละชวงเวลา 

- รายงานพื้นที่เพาะปลกูและประมาณการผลผลิตตามตําบลที่ปลูกพืชในแตละ
ชวงเวลา 
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3.3.3 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
การสรุปผลการทํางานมีข้ันตอนดังนี้ คือ 
1) นําเสนอระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนประโยชนทั้งสําหรับเกษตร  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
และผูบริหาร ในการวางแผน รวมทั้งการผลิตสารสนเทศและการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับขนาดพื้นที่
เพาะปลูก  การกระจายของพื้นที่ ปริมาณผลผลิต ฤดูกาลปลูกและเก็บเกี่ยวของพืชแตละชนิด 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนในการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการสงเสริมดานการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรของอําเภอและจังหวัดตอไป   

2) ติดตั้งระบบโดยเรียกใชผานหนาเว็บไซตของสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 
บุรีรัมย (http://mueang.buriram.doae.go.th) โดยจะมีลิงคเชื่อมโยงเขาสูระบบชื่อ “GIS การผลิต
พืชผล” พรอมจัดประชุมเพื่อเผยแพรงานวิจัยแกผูที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติการ 
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร   ผูบริหาร และอบรมการใชงานและการดูแลระบบ     

3) สรุปผลการวิจัยในรูปของเอกสารรายงานการวิจัย 
 
 
 



    บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย  

 
จากการวิจยัการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพือ่

การคาในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย  มีผลการศึกษาแยกตามคําถามของการวจิัย ดังนี้  
4.1 บริบทชุมชนเกษตรเพื่อการคาและแนวโนมการขยายพืน้ที่เพาะปลูก ในเขตอําเภอ

เมือง จงัหวัดบุรีรัมย 
4.2  รูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชทางผลการเกษตรเพื่อการคาในเขต

อําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย  
4.3 การคาดการณปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย 
 

4.1 บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคา และแนวโนมการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกใน
เขตอําเภอเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย      

 ผลการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 สามารถนําเสนอผลการวิจัยใน 2 ลักษณะ 
คือ บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  และแนวโนมการขยาย
พื้นที่ในการเพาะปลูกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
4.1.1 บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง บุรรีัมย 

จากการศึกษาวิจัย พบวา บริบทชุมชนการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง 
บุรีรัมย มีการทําการเกษตรที่ถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอเมือง บุรีรัมย คือ ขาว   
ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส และหมอน ซึ่งในการพิจารณาพื้นที่ทําการเกษตร
จะแบงออกเปน พื้นที่นา พื้นที่ทําสวน พื้นที่ทําไร พื้นที่เลี้ยงสัตว และพื้นที่การเกษตรอื่น (โดยได
รวมพื้นที่การปลูกพืชไมดอกและพืชผัก เปนพื้นที่ทําสวน และรวมพื้นที่ประมงเปนพื้นที่เลี้ยงสัตว) 
การทําการเกษตรสวนใหญปลูกขาว ซึ่งเปนขาวนาป ที่ปลูกโดยวิธีการหวาน ซึ่งจะเร่ิมจากเดือน
มิถุนายน เปนตนไป โดยผลผลิตที่ไดจะไมแนนอน เนื่องจากพื้นที่สวนใหญอาศัยน้ําฝนซึ่งมี
ปริมาณฝนที่ตกอยูในเกณฑนอย  สวนพืชผักจะสามารถปลูกไดตลอดทั้งปถาเปนพื้นที่เขต
ชลประทาน มีการศึกษาการใชพื้นที่การเกษตรกรรมในพื้นที่อําเภอเมือง บุรีรัมย จากป 2552 – 
2555  ดังนําเสนอในแผนภูมิแสดงพื้นที่การเกษตรกรรม  ดังภาพที่ 4  
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ภาพที ่4 แผนภูมิพื้นที่ทาํการเกษตรในเขตอําเภอเมือง บุรีรัมย 
ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง บุรีรัมย 

 
4.1.2 แนวโนมการขยายพื้นทีเ่พาะปลกู  

อําเภอเมือง บุรีรัมย แบงตามพืน้ที่เพาะปลูก 18 ตําบล 323 หมูบาน  ตําบลที่มี
พื้นที่การเกษตรมากที่สุดคอื ตําบลพระครู ตําบลถลุงเหล็ก และตําบลกลันทา ตามลําดับ ซึ่งสวน
ใหญเปนการเพาะปลกูขาว และออยโรงงาน สวนตําบลที่มีพืน้ที่เพาะปลูกนอยที่สุด คือ เทศบาล
ตําบลอิสาณ ตําบลบานยาง และตาํบลชุมเห็ด ตามลําดับ ดวยมพีื้นที่เปนเขตชุมชนเมือง และ
พื้นที่อุตสาหกรรม พบวาประชากรมีอาชีพดานโรงงานอตุสาหกรรมเพิม่ข้ึน    จากการสํารวจขอมลู 
ป 2555 อําเภอเมืองบุรีรัมย มีพืน้ทีท่ั้งสิน้ 448,896 ไร  พื้นที่การเกษตร 370,246 ไร (ขอมูลจาก
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง บุรีรัมย  ณ วนัที ่ 3 เมษายน 2555)  โดยรวมมพีืน้ที่เพาะปลกูทัง้
อําเภอ  คิดเปนรอยละ 82.48  เมื่อพิจารณาสัดสวนของพืน้ทีท่ําการเกษตรตอพื้นทีท่ั้งหมดคิดเปน
รอยละ แตละตําบล  นําเสนอไดดังรายละเอียด ในตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 พืน้ที่ทัง้หมดและพื้นที่การเกษตร แตละตําบลในอําเภอเมอืง บุรีรัมย 
ตําบล พื้นที่ทั้งหมด(ไร) พื้นที่การเกษตร(ไร) รอยละ 

พระครู 22,125 20,807 94.04 
ถลุงเหล็ก 20,494 19,039 92.90 
กลันทา 17,131 15,804 92.25 
ลุมปุก 28,512 26,121 91.61 
บานบวั 21,631 19,651 90.85 
หนองตาด 28,796 26,020 90.36 
สวายจกี 30,318 27,199 89.71 
บัวทอง 15,968 13,819 86.54 
สะแกโพรง 44,131 38,153 86.45 
เสม็ด 30,418 25,720 84.56 
เมืองฝาง 22,906 19,207 83.85 
หลักเขต 24,537 19,589 79.83 
สองหอง 22,906 18,066 78.87 
กระสัง 15,362 11,986 78.02 
สะแกซํา 28,537 21,126 74.03 
ชุมเห็ด 24,950 17,498 70.13 
บานยาง 26,168 18,312 69.98 
อิสาณ 24,006 12,129 50.52 

รวม 448,896  370,246 82.48 
  
ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จงัหวัดบรีุรัมย    
 

จากขอมูลสามารถนาํเสนอในรูปแผนภูมพิื้นที่การเกษตรของแตละตําบล ในเขต
อําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย ดังภาพที่ 5 
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ภาพที ่5 แผนภูมิพื้นที่การเกษตรกรรมในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย 
ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จงัหวัดบรีุรัมย  ณ วันที ่3 เมษายน 2555 

 
เมื่อวิเคราะหแนวโนมการขยายพืน้ที่ในการเพาะปลูกเปรยีบเทยีบอัตราสวนพื้นที่

ทั้งหมด และพืน้ทีก่ารเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย ต้ังแตป 2552 – 2555  มีอัตราการ
เพิ่มลดพืน้ที่เพาะปลกู ดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบอัตราสวนพื้นทีท่ั้งหมดและพื้นที่การเกษตร อําเภอเมือง บุรีรัมย 

ป พื้นที่ทั้งหมด(ไร) พื้นที่การเกษตร(ไร) คิดเปนรอยละ อัตราการขยาย 
2552 437,807 370,788 84.69 - 
2553 437,807 380,697 86.96 2.26 
2554 448,896 362,713 80.80 -6.16 
2555 448,896 370,246 82.48 1.68 
  

ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จงัหวัดบรีุรัมย  ณ วันที ่3 เมษายน 2555 
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 จะพบอัตราการขยายพื้นที่การเพาะปลูกที่มีลักษณะ คือ ป 2552 มีพื้นที่ทํา
การเกษตร คิดเปนรอยละ 84.69  ป 2553 มีพื้นที่ทําการเกษตร คิดเปนรอยละ 86. 96 ซึ่งมีอัตรา
การขยายพื้นที่การเกษตรจากป 2552 ในอัตรารอยละ 2.26 สวนป 2554 มีอัตราการขยายพื้นที่
การเกษตรลดลงถึงรอยละ 6.16 สวนป 2555 มีแนวโนมการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มข้ึนจาก
เดิมรอยละ 1.68  ซึ่งเปนขอมูลที่สํารวจ ณ เดือน เมษายน  จากขอมูลจะเห็นไดวาแนวโนมการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีอัตราที่ไมแนนอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยใน
เร่ืองของปริมาณน้ําฝน  การสงเสริมการเพาะปลูกของภาครัฐ  ปริมาณน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ 
ตลอดจนราคาของผลผลิตที่มีแนวโนมไปในทิศทางใดของตลาด และนําขอมูลพื้นที่เพาะปลูก มา
นําเสนอในรูปแผนภูมิแนวโนมการขยายพื้นที่การเพาะปลูก ของอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดดัง
ภาพที่ 6  

 

 
 

ภาพที ่6 แผนภูมิแนวโนมการขยายพื้นที่เพาะปลกูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 

4.2 รูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมยจะมีรูปแบบใด    

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา ในเขต
อําเภอเมือง บุรีรัมย มีกระบวนการทาํงานเพื่อใหไดระบบที่มีประสิทธภิาพ ผูใชมีความพงึพอใจใน
การใชงานระบบ ซึ่งมีผลการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวจิยัขอ 2 มีรายละเอียด ดังนี ้
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4.2.1 กระบวนการทาํงานโดยรวมของระบบ  
จากขั้นตอนการทํางานในการวิเคราะหและออกแบบระบบนั้น  ไดนําเสนอ

กระบวนการทํางานดวยแผนภาพยูสเคส (Use case diagram)  โดยมีผูที่เกี่ยวของกับระบบ
(Actor)  และกระบวนการทํางานหลัก (Use case) ของระบบไดดังนี้ 

1) ผูที่เกี่ยวของกับระบบ ในการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรเพื่อการคา อําเภอเมืองบุรีรัมย มีผูที่เกีย่วของกับระบบดังนี ้

(1) ผูใชทั่วไป คือ ผูที่เขามาเพื่อดูสารสนเทศการเกษตร และสืบคนขอมูลทัว่ไป
เกี่ยวกับพืน้ที่เพาะปลกูของอําเภอเมืองบรีุรัมย 

(2) เจาหนาที่สารสนเทศการเกษตร คือ ผูที่มีหนาที่ในการบันทึกขอมูลและ
พิมพรายงานของระบบ  

(3) นักวชิาการเกษตร คือ ผูทีส่ามารถดูและแกไขขอมูลพื้นฐานทีเ่กี่ยวของกับ
ระบบ รวมทั้งสืบคนขอมูล และพิมพรายงานเสนอผูบริหารได 

(4) ผูบริหารการเกษตร คือ ผูที่สามารถเขาดูรายงานและสารสนเทศตาม
ชวงเวลาที่ประกอบการตัดสินใจวางแผนการเกษตรของอําเภอได 

2) กระบวนการทาํงานหลกัระบบ จากการวิเคราะหความตองการของผูใชที่มีตอ
การทาํงานของระบบทาํใหไดความสัมพันธระหวางแอคเตอรกับยูสเคส และ ยูสเคสกับยูสเคสทีม่ี
ความสัมพันธกัน ดังตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 สรุปความหมายและความสัมพันธระหวางยสูเคสในยูสเคสไดอะแกรม 

ยูสเคส ความหมาย ความสมัพันธ
กับยูสเคสอืน่ 

1.  เก็บขอมูลพื้นฐาน
การเกษตร 

เก็บขอมูลพืน้ฐานการเกษตร ไดแก ชนิดของพืช 
ขอมูลชุดดิน เปนตน  

uses 

2.  เก็บขอมูลเกษตรกร   เก็บขอมูลเกษตรกร ไดแก หมายเลขประชาชน 
ชื่อ เพศ ที่อยู รหัสหมูบาน เปนตน 

uses 

3.  เก็บขอมูลปจจัย
การเกษตร 

เก็บขอมูลปจจัยการเกษตร ไดแก ขอมูลการ
เพาะปลูก ขอมูลพืช เปนตน 

uses 

4.  สอบถามขอมูลการเกษตร สอบถามขอมลูตาง ๆ ที่ผูใชหรือผูบริหารตองการ
ทราบ ซึง่นําเสนอทัง้ในรูปขอมูลเชิงแผนที่ และ
รายงานเชิงคณุลักษณะ 

extends 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
ยูสเคส ความหมาย ความสมัพันธ

กับยูสเคสอืน่ 
5. คาดการณปริมาณผลผลิต
การเกษตร 

 ประมวลผลการคาดการณผลผลิตตามเงือ่นไข extends 

6.  ตรวจสอบสิทธิผูใช  ตรวจสอบสิทธิการใชงานของผูใชในแตละระดับ uses 
7.  รายงานขอมลู พิมพรายงานตามชวงเวลาที่ตองการ uses 
 

ซึ่งนาํเสนอแผนภาพยูสเคสของระบบ  ดังภาพที ่7 

 
 

ภาพที ่7  แผนภาพยูสเคสระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผล 
ทางการเกษตรเพื่อการคาในเขตพืน้ที่อําเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย 
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4.2.2 ผลการออกแบบฐานขอมลู    
ในการออกแบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบซึ่งจะมทีั้งขอมูลเชงิพืน้ที่และขอมูล

เชิงคุณลักษณะ  ทําใหไดคลาสที่มีในระบบจํานวน 7 คลาส โดยไดนาํเสนอคลาส และ
ความสัมพันธของคลาสภายในระบบดวยแผนภาพคลาส ดังภาพที ่8  

 
 

ภาพที ่8  แผนภาพคลาสระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผล 
ทางการเกษตรเพื่อการคาในเขตพืน้ที่อําเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย 
 

จากแผนภาพคลาสนํามาแปลงใหอยูในรูปตารางโดยใชโครงสรางฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ(Relational Database Model) และผานกระบวนการนอรมัลไลทเซชนั ทําใหไดตารางที่
สมบูรณแยกเปน 2 สวน คือ สวนขอมูลเชงิพืน้ที ่และสวนขอมูลเชิงคณุลักษณะ ดังนี ้

1)  ฐานขอมูลเชิงพืน้ที ่
จากการเก็บตําแหนงของขอมูลเชิงพื้นที่ซึง่จะทาํใหไดฐานขอมูลเชิงพืน้ที่ของ

ระบบ  ดังนี้  ขอมูลขอบเขตการปกครองระดับตําบล หมูบาน เสนทางคมนาคมทางบก  ตําแหนง
แปลงเพาะปลกู  ซึง่มีรายละเอียดของขอมูลเชิงพืน้ที่ ดังตารางที ่ 4 

 
ตารางที่ 4 รายละเอียดฐานขอมูลเชิงพืน้ที ่

ชื่อแผนภาพ คําอธิบาย ลักษณะของขอมูล 
SubDistrict ขอบเขตตําบล Polygon 
Villages ตําแหนงหมูบาน Point 
Planting ตําแหนงแปลงเพาะปลูก Point 



 42

 2) ฐานขอมูลเชิงคุณลักษณะ   
เปนขอมูลที่ใชอธิบายคุณลักษณะของขอมลูการเพาะปลกู และนาํมาจดัทํา

ฐานขอมูลคุณลักษณะโดยใชซอฟตแวร  MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล   ซึ่งมรีายละเอียด
ของขอมูล ดังแสดงในตารางที ่5 – 11  
 
ตารางที่ 5  ขอมูลพืชเพาะปลูก (Plants) 

ชื่อฟลด ชนิดและ
ขนาดขอมูล 

คําอธิบาย คีย 

pid  
pname 
beginHarvest 
endHarvest  
yield 
icon  
tid 

int (10) 
varchar (15) 
int (3) 
int (3) 
float (8,2) 
varchar (30) 
int (10) 

รหัสพืช 
ชื่อพืช 
จํานวนวันเริ่มเก็บเกี่ยวไดหลังเพาะปลูก 
จํานวนวันสิน้สุดการเก็บเกีย่วหลงัเพาะปลูก
ประมาณการผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) 
ตําแหนงไฟลรูปไอคอนพืช 
รหัสชนิดพชื 

PK 
  
 
 
 
 
FK 

 
 
ตารางที่ 6  ชนิดพืชเพาะปลูก (PlantType) 

ชื่อฟลด ชนิดและขนาด
ขอมูล 

คําอธิบาย คีย 

tid 
tname 

int (10) 
varchar (15) 

รหัสชนิดพชื 
ชื่อชนิดพืช 

PK 
  

 
 

ตารางที่ 7  ขอมูลตําบล  (SubDistrict) 
ชื่อฟลด ชนิดและขนาด

ขอมูล 
คําอธิบาย คีย 

sdid 
sdname 

char (6) 
varchar (15) 

รหัสตําบล 
ชื่อตําบล 

PK 
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ตารางที่ 8  ขอมูลหมูบาน  (Villages) 
ชื่อฟลด ชนิดและขนาด

ขอมูล 
คําอธิบาย คีย 

vid 
vname 
moo 
sdid 
sid 
lat 
lon 

char (8) 
varchar (25) 
char (2) 
char (6) 
int (10) 
float (10,6) 
float (10,6) 

รหัสหมูบาน 
ชื่อหมูบาน 
หมูที ่
รหัสตําบล 
รหัสชุดดิน 
ละติจูด 
ลองจิจูด 

PK 
 
 
FK 
FK  

 
 

ตารางที่ 9  ขอมูลชุดดิน  (SoilSet) 
ชื่อฟลด ชนิดและขนาด

ขอมูล 
คําอธิบาย คีย 

sid 
sname 
description 

int (10) 
varchar (20) 
varchar (50) 

รหัสชุดดิน 
ชื่อชุดดิน 
รายละเอียด 

PK 
  

 
 

ตารางที่ 10  ขอมูลเกษตรกรผูเพาะปลูก  (Planters) 
ชื่อฟลด ชนิดและขนาด

ขอมูล 
คําอธิบาย คีย 

id 
name 
gender 
birthdate 
address 
vid 
tel 

char (13) 
varchar (40) 
char (1) 
date 
varchar (100) 
char (8) 
varchar  (20) 

รหัสประจําตัวประชาชน 
ชื่อ-สกุล 
เพศ 
วันเดือนปเกิด 
ที่อยู 
รหัสหมูบาน 
โทรศัพท 

PK 
  
 
 
 
FK 
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ตารางที่ 11  ขอมูลการเพาะปลูก  (Planting) 
ชื่อฟลด ชนิดและขนาด

ขอมูล 
คําอธิบาย คีย 

pid 
pdate 
id 
rai 
ngan 
sqWar 
yield 
vid 
pict 
lat 
lon  

int (10) 
date 
char (13) 
int (4) 
int (1) 
int (3) 
float  (8,2) 
char (8) 
varchar (30) 
float (10,6) 
float (10,6) 

รหัสพืช 
วันเพาะปลูก 
ผูเพาะปลูก 
จํานวนไร 
จํานวนงาน 
จํานวนวา 
ประมาณการผลผลิตตอไร 
รหัสหมูบาน 
รูปถายพื้นที่เพาะปลกู 
ละติจูด 
ลองจิจูด 

PK 
  
 
 
 
 
 
FK 

 
การเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่กับขอมูลเชิงคุณลักษณะ เมื่อนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่แลว

ขอมูลคุณลักษณะจะเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่โดยมีคียหลัก (Primary Key :PK) และ คียนอก
(Foreign Key :FK) สําหรับฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่เลือกใช  ซึ่งจะทําใหไดฐานขอมูลที่อยูในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรที่สามารถสืบคน  เพิ่ม ลบและปรับปรุงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

4.2.3 สถาปตยกรรมของระบบ  
จากการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ เพื่อใชงานผานระบบเครือขายทั้ง

เครือขายผานทางเว็บบราวเซอร (Web Browser) ดวยระบบบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL โดย
ใชภาษาสคริปตเปน PHP (PHP Hypertext Preprocessor) สําหรับทํางานบนเว็บเซิรฟเวอร 
(Web Server) ซึ่งจะมีการทํางานในรูปแบบ Server-Side Script โดยเมื่อมีการรองขอเว็บเพจ 
(Web Page) จากเครื่องลูกขาย (Client) ผานเว็บบราวเซอรไปยังเว็บเซิรฟเวอร ภาษา PHP จะถูก
ประมวลผลบนเว็บเซิรฟเวอร แลวสงผลลัพธที่ไดกลับมายังเครื่อง   ลูกขายที่รองขอ เพื่อ
ประมวลผลและแสดงผลลัพธ โดยใชภาษา HTML (Hypertext Markup Language) และภาษา 
Java Script ซึ่งจะมีการทํางานในรูปแบบ Client-Side Script ตามผูใชงานระบบแตละระดับ โดย
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จะมีการแบงระดับผูใชงานระบบตามหนาที่การใชงานที่เกี่ยวของกับระบบ ซึ่งผูใชแตละคนจะมี
รหัสผานสําหรับการเขาใชงานระบบ  ดังแสดงภาพรวมสถาปตยกรรมของระบบ ดังภาพที่ 9  

 

 
ภาพที ่9 สถาปตยกรรมระบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผล 

                 ทางการเกษตรเพื่อการคาในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย 
 
4.2.4 แผนผังโครงสรางของระบบ  

ในสวนของการออกแบบโครงสรางของระบบเพื่อใหเรียกใชงานผานระบบเครอืขาย
ตามสถาปตยกรรมระบบที่ไดออกแบบไว ตามระดับของผูใช โดยการเขาสูระบบจะทําการ
ตรวจสอบสิทธิของผูใชในแตละระดับ ซึ่งมีผูใช 4 ระดับ คือ เจาหนาที่สารสนเทศการเกษตร 
นักวิชาการ/สงเสริมการเกษตร  ผูบริหาร/หัวหนาการเกษตร และผูใชทั่วไป ที่มีสิทธิในการเขาใช
งานระบบที่แตกตางกัน      ซึ่งไดแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบทั้งหมดเพื่อดูความสัมพันธ
ระหวางงานตางๆ ในระบบวามีความสัมพันธกันอยางไร  ดังแผนผังโครงสราง ดังภาพที่ 10 
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ภาพที ่10 แผนผังโครงสรางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผล 
ทางการเกษตรเพื่อการคาในเขตพืน้ที่อําเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย 

 
4.2.5 ผลการจัดทําระบบสารสนเทศภูมศิาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อ

การคาในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย  
การนําเสนอขอมูลการผลิตพืชผลทางการเกษตรจะเปนลักษณะของเมนูการเรียก

คนขอมูลทางจอภาพเพื่อใหผูใชไดเลือกสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร ไดแก ขอมูลเกษตรกร ขอมูลพืช ขอมูลการเพาะปลูก ตลอดจนขอมูลผลผลิตที่คาดการณ
ตามชวงเวลาที่ตองการ โดยนําเสนอขอมูลเชิงคุณลักษณะเกี่ยวกับการเพาะปลูกที่ประกอบดวย
แผนที่นําเสนอเพื่อเพิ่มรายละเอียดของสารสนเทศ ซึ่งระบบจะมีการทํางานที่สําคัญ ดังนี้ 

1) สวนจัดการและการแสดงขอมูลเชิงคุณลักษณะ ในสวนนี้เปนการจัดการและ
แสดงผลขอมูลคุณลักษณะซึ่งเปนการเพิ่ม แกไข ลบ และแสดงขอมูล รายละเอียดของตําบล 
หมูบาน ปจจัยการเกษตร ไดแก ชุดดินในพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชเพาะปลูก เปนตน พืชเพาะปลูก 
เกษตรกรผูเพาะปลูก และการเพาะปลูก โดยจะนําเสนอเปนหนาตางจัดการและแสดงขอมูลซึ่งจะ
ชวยอํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่สารสนเทศการเกษตร นักวิชาการเกษตรในการจัดการขอมูล
สําหรับใชในการแสดงผลแผนที่ และรายงานสําหรับใชในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ    

จากความสามารถในการทํางานดังกลาว  ทําการนําเสนอหนาจอการทํางาน ดัง
ภาพที่ 11 – 22  
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เมื่อผูใชตองการลงชื่อเขาสูระบบจะตองมชีื่อเปนสมาชิกของระบบกอน โดยจะตอง
ทําการระบุชื่อผูใช และรหัสผาน ใหถกูตอง ดังภาพที่ 11 ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิการใชงาน
ของผูใชแตละคนในการใชงานระบบ ผูใชทั่วไปสามารถใชงานระบบไดโดยไมตองลงชื่อเขาสูระบบ 
ซึ่งระบบจะระบุชื่อผูใชเปน anonymous และจะสามารถเรียกดูขอมูลตาง ๆ ได แตไมสามารถเพิม่ 
ลบ หรือแกไขขอมูลได นอกจากนี้ผูใชยังสามารถสมัครเปนสมาชิกของระบบไดดวยตนเอง โดยการ
คลิกที่ปุมสมัครสมาชิกในหนาแรก แตจะตองไดรับสิทธิในการปรับปรุงขอมูลจากผูดูแลระบบกอน
จึงจะสามารถปรับปรุงขอมูลได 

 

 
 

ภาพที ่11 การเขาสูระบบ 
 

หนาจอหลกัในการทํางานของระบบ ประกอบดวยพื้นทีแ่สดงขอมูล (คาเริ่มตนจะ
เปนรูปแผนที่) เมนหูลัก และชื่อผูใชงาน ดังภาพที่ 12 ผูใชสามารถเลือกเมนูคําสั่งในการทาํงาน
ตามตองการจากเมนูหลกั ขอมูลจะปรากฏบนพืน้ที่แสดงขอมูลตามเมนูคําสั่งที่เลือก ไดแก หนา
แรก ที่มาของโครงการ ขอมลูหมูบาน ชุดดิน รายชื่อตําบล รายชื่อหมูบาน รายชื่อเกษตรกร พืช
เพาะปลูก ชนดิพืช รายชื่อพชื  การเพาะปลูก รายงาน การเพาะปลูก ประมาณการผลผลิต เขาสู
ระบบ และติดตอเรา 
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ภาพที ่12 หนาหลักการทํางานของระบบ 

 

การเก็บขอมูลชุดดิน จะเปนการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับชุดดิน สําหรับแสดงใหผูใช
สามารถจัดการดินสําหรับการเพาะปลูกในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม และสามารถเลือกพืช
สําหรับการเพาะปลูกใหเหมาะกับชุดดินเพื่อใหไดผลผลิตมากที่สุด โดยจัดเก็บรหัส ชื่อชุดดิน 
รายละเอียดของชุดดิน และลิงคเชื่อมโยงสําหรับผูใชที่ตองการดูรายละเอียดของชุดดินที่มากขึ้น 
ซึ่งสามารถใสลิงคเชื่อมโยงไปยังขอมูลชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดินได ดังภาพที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่13 การบันทกึและแกไขขอมูลชุดดิน 
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การแสดงผลขอมูลที่มีการบันทึกไวในแตละหนาจอจะมีลักษณะเปนตาราง โดย
สามารถทําการคนหา และจัดเรียงขอมูลได ผูใชที่มีสิทธิสามารถทําการแกไข และลบขอมูล โดย
คลิกที่ปุมแกไข และปุมลบของแตละรายการไดทันที สวนการเพิ่มและแกไขขอมูลนั้น จะมีหนาตาง
ปรากฏขึ้นมาเพื่อใหผูใชที่มีสิทธิทําการเพิ่ม หรือแกไขขอมูลตามตองการ 

การเก็บขอมูลหมูบาน จะจัดเก็บทัง้ขอมูลเชิงคุณลักษณะและขอมูลเชงิพืน้ที ่ขอมูล
เชิงคุณลักษณะ ไดแก รหัส ชื่อหมูบาน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด และชุดดิน สวนขอมูลเชิงพืน้ที ่
จะใชสําหรับระบุพิกัดเริ่มตนของพืน้ที่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร โดยจะมีหนาจอจัดการขอมูล
หมูบาน ดังภาพที ่14 และหนาจอบนัทกึ แกไขขอมูล ดังภาพที ่15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่14 การจัดการขอมูลหมูบาน 

 
ภาพที ่15 การบันทกึและแกไขขอมูลหมูบาน 
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การเก็บขอมูลชนิดพืชจะใชสําหรับแยกชนิดของพืชเพาะปลูก เพื่อประโยชนในการ
กําหนดเงื่อนไขในการดูการเพาะปลกูโดยรวมตามชนิดของพืชในเชิงพืน้ที่ ประกอบดวยรหัส และ
ชนิดพืช โดยจะมีหนาจอจัดการขอมูลชนดิพืช ดังภาพที่ 16 และหนาจอบันทึก แกไขขอมูล ดังภาพ
ที่ 17 

 
 

ภาพที ่16 การจัดการขอมูลชนิดพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่17 การบันทกึและแกไขขอมูลชนิดพืช 
 

ขอมูลพืชเพาะปลูกจะเปนการจัดเก็บรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับพืช  ไดแก รหัสพืช 
ชื่อพืช ชนิดพชื การเก็บเกีย่ว และประมาณการผลผลิตตอไร โดยจะมหีนาจอสําหรบัจัดการขอมูล
พืชเพาะปลกู ดังภาพที่ 18 และหนาจอบนัทกึ แกไขขอมูล ดังภาพที ่19 
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ภาพที ่18 การจัดการขอมูลพืชเพาะปลกู 
 

 
 

ภาพที ่19 การบันทกึและแกไขขอมูลพืชเพาะปลูก 
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การเก็บขอมูลเกษตรกรผูเพาะปลูกจะใชสําหรับการติดตอเพื่อใหการสงเสริม และ
ชวยเหลือจากทางราชการ กรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูก หรือใหผูใชทั่วไปติดตอเพื่อ
สอบถามขอมูลและจัดซื้อผลผลิตจากการเพาะปลูก โดยจะมีหนาจอจัดการขอมูลเกษตรกร ดัง
ภาพที่ 20 และหนาจอบันทึก แกไขขอมูล ดังภาพที่ 21 

 
 

ภาพที ่20 การจัดการขอมูลเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่21 การบันทกึและแกไขขอมูลเกษตรกร 
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ขอมูลการเพาะปลูกพืชจะจัดเก็บทั้งขอมูลเชิงคุณลักษณะและขอมูลเชิงพื้นที่ 
ขอมูลเชิงคุณลักษณะจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกร พืชที่ปลูก ขนาดพื้นที่แปลงเพาะปลูก วันที่
ปลูก สวนขอมูลเชิงพื้นที่จะเก็บพิกัดของแปลงเพาะปลูก โดยจะมีหนาจอสําหรับจัดการขอมูลการ
เพาะปลูก ดังภาพที่ 22 และหนาจอบันทึก แกไขขอมูลการเพาะปลูก ดังภาพที่ 23 

 
ภาพที ่22 การจัดการขอมูลการเพาะปลกู 

 

 
 ภาพที ่23 การบันทึกและแกไขขอมูลการเพาะปลูก 
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นอกจากนีย้ังมีหนาจอในการรายงานขอมูล ทั้งทางหนาจอ และทางเครื่องพมิพ 
โดยผูใชสามารถสืบคนขอมูลเพื่อใหแสดงขอมูลตามเงื่อนไขที่ตองการหรือแสดงขอมูลทั้งหมด ดัง
ตัวอยาง ในภาพที่ 24 – 26  

 
 

ภาพที ่24 รายงานการเพาะปลูกพืชตามเงือ่นไขที่กําหนด 
 

 
 

ภาพที ่25 รายละเอียดการเพาะปลกูตามเงื่อนไขที่กาํหนด 
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ภาพที ่26 รายงานประมาณการผลผลิตตามเงื่อนไข 
 

2)  สวนการแสดงขอมูลแผนที ่ ในสวนนี้ระบบจะแสดงขอมูลขอบเขตการปกครอง
ในระดับตําบล เสนทางคมนาคม แหลงน้าํ ตําแหนงแปลงเพาะปลูกพชื สวนการแสดงขอมูลแผนที่ 
มีสวนประกอบหลัก ดังนี ้

- หนาตางแสดงผลขอมูลแผนที ่
- ขอมูลเงื่อนไขการแสดงแผนที ่
- รายละเอียดการเพาะปลูก 
- เนื้อที่เพาะปลกู และประมาณการผลผลิตตอไร 
- สถานะแสดงพิกัด 

 
จากความสามารถในการทาํงานดังกลาว  ทาํการนาํเสนอหนาจอการทํางาน ดัง

ภาพที ่27 
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ภาพที ่27 แผนที่แสดงขอมลูการเพาะปลกู 
 

โดยสรุปในสวนของการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพืชผลการเกษตรเพื่อการคา ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยนี้  ระบบจะทํางานบนระบบวินโดวส (Windows) ที่มีเมนูการทํางาน
เปนภาษาไทย สวนแสดงผลสามารถแสดงผลไดทั้งขอมูลเชิงพื้นที่ ขอมูลคุณลักษณะ และรูปภาพ 
มีการสรางทางเลือกสําหรับผูใชในการเลือกแสดงขอมูล และคนหาขอมูลไดหลายทางสําหรับ
ความตองการสารสนเทศที่หลากหลาย การปรับปรุงเปลี่ยนขอมูลสามารถทําไดโดยงายหากมีการ
ทําการเกษตร หรือปจจัยทางการเกษตรใหมก็สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลไดโดยสะดวก 
 

4.2.6  ผลการประเมินผลระบบ   
ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการประเมินผลระบบ แบงออกเปน 2 สวน คือ การประเมิน

จากผูพัฒนาระบบ ที่ไดจากการทดสอบการทํางานในสวนตาง ๆ ของระบบ และประเมิน
ความสามารถในการใชงานระบบโดยผูใช  ไดผลการประเมินระบบดังนี้ 

1) การประเมนิจากผูพฒันาระบบ  จะเนนที่การประเมินประสิทธิภาพของระบบที่
พัฒนา โดยแยกเปน   

- ความมีเสถียรภาพของระบบ (System Stability)  
- ความนาเชื่อถอืของระบบในการผลิตสารสนเทศ (System Reliability)  
- ความแมนยาํและความสมบูรณของระบบ (System Correctness)  
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- เวลาที่ ใช ในการประมวลผลและแสดงผลลัพธของระบบ  (System 
Responsibility)  

- ความสามารถในการปองกนัความปลอดภยัของระบบ (System Integrity) 
การประเมินผลดังกลาวจะกระทําควบคูไปกับการทดสอบระบบ ซึ่งเปนการ

ประเมินผลในเบื้องตนที่เปนภาพรวมของการใชงานระบบวาสามารถทํางานไดครบถวนตามที่ได
กําหนดไว ผลลัพธที่ไดถูกตอง รวดเร็ว และนาเชื่อถือ ใชเวลาในการทํางานรวดเร็วและมีระบบ
ปองกันความปลอดภัย  

2) ประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ (System Usability) โดยผูใช 
ในงานวิจัยนี้คือ เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ผูบริหาร/หัวหนา
การเกษตร จํานวน 10 คน ซึ่งไดเขารับการอบรมการใชงานและทดลองใชระบบ จากนั้นทําการ
ประเมินผลระบบโดยใชแบบสอบถาม  ซึ่งการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบมี  
5 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability)  ดานประสิทธิภาพในการใชงาน 
(Efficiency) ดานประสิทธิผลในการใชงาน (Effectiveness) ดานความเชื่อถือไดในการใชงาน 
(Reliability) และดานความพึงพอใจในการใชงาน (Satisfaction) ไดผลดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12  ผลการประเมนิความสามารถในการใชงานไดของระบบ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินความสามารถ
ในการใชงานไดของระบบ 
คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดานความสามารถในการเรยีนรู 
2. ดานประสทิธภิาพในการใชงาน 
3. ดานประสทิธผิลในการใชงาน 
4. ดานความเชื่อถือไดในการใชงาน 
5. ดานความพึงพอใจในการใชงาน 

3.72 
3.59 
3.54 
3.57 
3.94 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

คาเฉลี่ย 3.67 ดี 
 
จากผลการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ พบวา โดยรวมผูใช

มีความพอใจในความสามารถในการใชงานไดของระบบอยูในเกณฑดี คือ มีคาเฉลี่ย 3.67 โดยผล
การประเมนิในดานความพงึพอใจในการใชงานมีคามากที่สุด คือ 3.94 สวนดานประสิทธิผลใน
การใชงานมีคานอยที่สุด คือ 3.54 
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4.3 การคาดการณปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการคา ในแตละชวงเวลา  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย     

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย สามารถคนหาและผลิตสารสนเทศที่นําเสนอปริมาณผลผลิตการเกษตรในแตละ
ชวงเวลาในรูปแบบของแผนที่และรายงาน โดยผูใชสามารถกําหนดวันที่เร่ิมตน และวันที่ส้ินสุดที่
ตองการคาดการณปริมาณผลผลิต ระบบจะทําการคํานวณและแสดงขอมูลตําแหนงแปลง
เพาะปลูกพืชแตละรายการบนแผนที่ พรอมทั้งรายละเอียดของการเพาะปลูกและตัวเลขคาดการณ
ปริมาณผลผลิตของการเพาะปลูกแตละรายการที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในชวงเวลานั้น ซึ่ง
ผูใชสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนหมุดแสดงตําแหนงแปลงเพาะปลูกแตละรายการบน
แผนที่ได  

นอกจากนีย้ังสามารถกําหนดเงื่อนไขในการแสดงผลเพิ่มเติม โดยสามารถเลือกแสดงผล
ตามชนิดพืช พืชเพาะปลกู ตําบล และหมูบานได เพื่อใหสามารถดูผลลัพธไดตรงความตองการของ
ผูใชมากขึ้น ดังภาพที่ 28  

 

 
 

ภาพที ่28 แผนที่แสดงขอมลูประมาณการผลผลิต 
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และยังสามารถพิมพรายงานสรุปขอมูลบนแผนที่ไดตามตองการ ดังภาพที ่29 - 30 

 
 
ภาพที ่29  รายงานประมาณการผลผลิต แยกตามพืชเพาะปลกู ตําบลที่ปลูก ในชวงเวลาทีก่ําหนด 

 
 

 
 

ภาพที ่30  รายงานการเพาะปลูก แยกตามพืชเพาะปลกู ตําบลที่ปลูก ในชวงเวลาที่กําหนด 
 
เมื่อทําการทดสอบความเชื่อถือไดของการคาดการณปริมาณผลผลิต ทําโดยการเลือกพืช

เพาะปลูก โดยการกาํหนดชวงเวลายอนหลัง  แลวนําสารสนเทศที่ไดเปรียบเทียบกับรายงานที่เก็บ
โดยเจาหนาที ่ ทาํจํานวน 5 รายการสารสนเทศ ระบบสามารถแสดงการคาดการณผลผลิตได
ถูกตอง มีความคาดเคลื่อนของปริมาณผลผลิตไมเกิน 10 %  และพบวา ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย จะมีปริมาณที่แตกตางกนั   
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การคาดการณปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการคา จะเปนประโยชนตอผูบริหาร 
นักวิชาการ และนักสงเสริมการเกษตร นําขอมูลมาใชในการวางแผนประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การเพาะปลูกหากปริมาณการผลิตที่คาดการณตํ่า หรืออาจจํากัดการเพาะปลูกหากปริมาณการ
ผลิตที่คาดการณสูงเกินไปในชวงเวลานั้น นอกจากนี้ผูสนใจทั่วไปยังสามารถเขาไปดูขอมูลการ
เพาะปลูกได เพื่อวางแผนในการเดินทางและจัดซื้อผลิตผลการเกษตรที่ตองการ ดวยระบบทํางาน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหประหยัดเวลา พลังงาน และยังชวยใหผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณ และราคาที่เหมาะสม  อีกทั้งยังสะดวกในการนําเสนอแผนที่ประกอบการติดตามขอมูล
เชิงพื้นที่อีกดวย 



บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อ

การคา ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย มีการสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้คือ 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวจิัย 

ดวยจงัหวัดบุรีรัมยเปนจงัหวดัที่ประชากรกวารอยละ 89  มีอาชพีดานการเกษตร โดยรอยละ  
69.71 ของพืน้ที่ทัง้จงัหวดัเปนพืน้ทีก่ารเกษตร ตามแผนยทุธศาสตรจงัหวัด ป 2550-2555 จงึมี
ประเด็นหลกัในการพฒันาสงัคมเกษตรใหมีคุณภาพชวีิตที่ดี โดยการพฒันาปจจยัพืน้ฐานการเกษตร 
สงเสริมการเพิม่ผลผลิตและพัฒนาผลิตภณัฑของชุมชนใหมีคุณภาพ ตลอดจนการสงเสรมิดาน
การตลาดของผลผลิตทางการเกษตร ซึง่อําเภอเมืองบรีุรัมยถือเปนจดุยุทธศาสตรดานการเกษตรที่
ใหญที่สุดของจังหวดับุรีรัมย หากแตในปจจุบันหนวยงานภาครัฐยงัขาดระบบสารสนเทศทีส่ามารถ
รวบรวมขอมูลเกษตรกร  พชื พืน้ที่การเพาะปลกู การเพาะปลูก รวมถึงปริมาณผลผลิต ทีส่ามารถ
นํามาประมวลผลและแสดงสารสนเทศทีใ่ชสําหรบัการประกอบการตัดสนิใจในการบริหารจัดการได  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชเพื่อรวบรวม 
จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาทั้งขอมูลเชิง
พื้นที่และขอมูลเชิงคุณลักษณะของการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคา ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย  รวมทั้งการผลิตสารสนเทศและการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตจะเปนประโยชนทั้งตอเกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนในการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการสงเสริมดานการตลาดของผลผลิตทาง
การเกษตรของอําเภอและจังหวัดตอไป    

5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจยั 
ในการวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคของการวจิัย คือ เพื่อศึกษาบริบทชมุชนการเกษตร

เพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง  จงัหวัดบุรีรัมย จากนัน้นาํมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการ
ผลิตพืชผลทางการเกษตรเพือ่การคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อผลิตสารสนเทศในการ
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นําเสนอขอมูลพื้นที่เพาะปลกูพรอมทัง้คาดการณปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลา 
ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดบรีุรัมย   

5.1.2  วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยจะมีข้ันตอนการดําเนนิการวิจยั และเครือ่งมือที่ใชในการดําเนนิการ

วิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กาํหนดไว ดังนี ้ 
1) ข้ันตอนการดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยมีกระบวนการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีข้ันตอน คือ การศึกษาบริบทและความตองการของระบบ 
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสูกระบวนการของการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางโดยรวมของระบบ โดย
ใชหลักการเชิงวัตถุ นําเสนอการทํางานโดยรวมของระบบดวยแผนภาพยูสเคส(Use case 
diagram)  จากนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลคุณลักษณะ และทําการออกแบบ
ฐานขอมูลและนําเขาขอมูล  ซึ่งจะมีขอมูล 2 ลักษณะคือ ขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูลคุณลักษณะ 
ทําการกําหนดรหัสใหกับขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับขอมูลคุณลักษณะ  ทําการออกแบบ
สถาปตยกรรมระบบ  หนาจอรับ/แสดงผลขอมูล และโครงสรางของระบบ การพัฒนาระบบใน
งานวิจัยนี้ ใชระบบจัดการฐานขอมูล MySql ภาษา PHP และ Java Script ในการติดตอกับระบบ
จัดการฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนที่ของ Google Map นําเสนอขอมูลแผนที่และขอมูล
คุณลักษณะของระบบ  การติดตั้งระบบโดยเรียกใชผานหนาเว็บไซตของสํานักงานเกษตรอําเภอ
เมือง บุรีรัมย  และทําการประเมินผลระบบ แบงออกเปน 2 วิธี คือ ประเมินจากผูพัฒนาระบบที่ได
จากการทดสอบการทํางานของระบบ และประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ 
(System Usability)ของผูใช  และนําผลที่ไดมาจัดประชุมเพื่อเผยแพรงานวิจัยแกผูที่เกี่ยวของ 
ไดแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร   ผูบริหาร และสรุปผลการวิจัยในรูป
ของเอกสารรายงานการวิจัย  

2) เครื่องมือในการดําเนนิการวิจัย 
ในการวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ ขอมูลการเพาะปลูก

ของพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมยและปญหาดานการเพาะปลูก  การสํารวจและการสัมภาษณ
เกษตกรและผูที่เกี่ยวของเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณลักษณะและGPS เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงพื้นที่  แผนภาพยูสเคสและแผนภาพคลาสที่แสดงการทํางานและความสัมพันธของขอมูลใน
ระบบ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการคาในเขตอําเภอเมือง 
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จังหวัดบุรีรัมย  และรายงานพื้นที่เพาะปลูกและประมาณการผลผลิตของพืชที่ปลูกในแตละ
ชวงเวลาตามชนิดของพืช พืชที่ปลูก หมูบาน และตําบลที่ปลูกพืช 

5.1.3 ผลการวิจัย 
จากการวิจัยสามารถสรุปผลของการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 
1) อําเภอเมือง บุรีรัมย แบงตามพื้นที่เพาะปลูก 18 ตําบล 323 หมูบาน มีการ

ทําการเกษตรที่ถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา        
ยูคาลิปตัส และหมอน ในการพิจารณาพื้นที่ทําการเกษตรจะแบงออกเปน พื้นที่นา พื้นที่ทําสวน 
พื้นที่ทําไร พื้นที่เลี้ยงสัตว และพื้นที่การเกษตรอื่น การทําการเกษตรสวนใหญปลูกขาว ซึ่งเปน  
ขาวนาป โดยผลผลิตที่ไดจะไมแนนอน เนื่องจากพื้นที่สวนใหญอาศัยน้ําฝนซึ่งมีปริมาณฝนที่ตกอยู
ในเกณฑนอย แตละตําบลมีพื้นที่การเกษตรมากที่สุดคือ ตําบลพระครู สวนใหญเปนการเพาะปลูก
ขาว และออยโรงงาน สวนตําบลที่มีพื้นที่เพาะปลูกนอยที่สุด คือ เทศบาลตําบลอิสาณ ดวยมีพื้นที่
เปนเขตชุมชนเมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ปจจุบันโดยรวมมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งอําเภอ  คิดเปนรอย
ละ 82.48  และมีอัตราการขยายพื้นที่การเกษตรจากป 2552 – 2555 พบวาจากป 2552 - 2553   
ในอัตรารอยละ 2.26  และมีอัตราการขยายพื้นที่การเกษตรลดลงรอยละ 6.16 ในป 2554 สวนป  
2555 มีแนวโนมการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 1.68 จะเห็นไดวาแนวโนมการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีอัตราที่ไมแนนอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยใน 
เร่ืองของปริมาณน้ําฝน  การสงเสริมการเพาะปลูกของภาครัฐ  ปริมาณน้ําในแหลงน้ํา ตลอดจน
แนวโนมราคาของผลผลิต  

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อการคา 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีการทํางานหลักของระบบ คือ  ตรวจสอบสิทธิผูใช เก็บขอมูล
พื้นฐานการเกษตร สอบถามขอมูลการเกษตร คาดการณปริมาณผลผลิตการเกษตร และรายงาน
ขอมูลทั้งในรูปแผนที่และขอมูลคุณลักษณะ มีการออกแบบสถาปตยกรรมระบบแบบโปรแกรม
ประยุกตบนเว็บ (Web Application) ระบบพัฒนาโดยใชภาษา PHP และ Java Script ในการ
ติดตอกับระบบจัดการฐานขอมูล MySql เชื่อมโยงกับแผนที่ของ Google Map เพื่อนําเสนอขอมูล
แผนที่และขอมูลคุณลักษณะของระบบ มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบใน 2 ลักษณะ   

(1)  การประเมินจากผูพัฒนาระบบในดาน ความมีเสถียรภาพของระบบ, 
ความนาเชื่อถือของระบบในการผลิตสารสนเทศ, ความแมนยําและความสมบูรณของระบบ, เวลา
ที่ใชในการประมวลผลและแสดงผลลัพธของระบบ และความสามารถในการปองกันความ
ปลอดภัยของระบบ  ซึ่งผลที่ไดพบวา ภาพรวมการทํางานเปนไปตามที่กําหนดไว 
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(2) ประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบโดยผูใชงานระบบ ใน  
5 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการเรยีนรู, ดานประสิทธิภาพในการใชงาน, ดานประสทิธิผล
ในการใชงาน,   ดานความเชื่อถือไดในการใชงาน และดานความพึงพอใจในการใชงาน พบวา 
โดยรวมผูใชมคีวามพอใจในความสามารถในการใชงานไดของระบบอยูในเกณฑดี คือ มีคาเฉลี่ย 
3.67 โดยผลการประเมนิในดานความพงึพอใจในการใชงานมีคามากที่สุด คือ 3.94 สวนดาน
ประสิทธิผลในการใชงานมคีานอยที่สุด คือ 3.54 

3) การคาดการณปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการคา ในแตละชวงเวลา
ระบบสามารถคนหาและผลิตสารสนเทศที่นําเสนอการคาดการณปริมาณผลผลิตการเกษตรในแต
ละชวงเวลาในรูปแบบของแผนที่และรายงาน โดยผูใชสามารถกําหนดเงื่อนไขของการคาดการณ
ตามชวงเวลาที่ตองการ ระบบจะคํานวณและแสดงขอมูลตําแหนงแปลงเพาะปลูกพืชแตละ
รายการบนแผนที่ พรอมรายละเอียดของการเพาะปลูกและตัวเลขคาดการณปริมาณผลผลิตของ
การเพาะปลูกที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเวลานั้นได  และยังสามารถคลิกดูรายละเอียด
เพิ่มเติมบนหมุดแสดงตําแหนงแปลงเพาะปลูกแตละรายการบนแผนที่ได  เมื่อทําการทดสอบ
ความเชื่อถือไดของการคาดการณปริมาณผลผลิต นําผลลัพธที่ไดเทียบกับรายงานที่เก็บโดย
เจาหนาที่พบวา ระบบสามารถแสดงผลลัพธไดถูกตอง มีความคาดเคลื่อนของปริมาณผลผลิตไม
เกิน 10 %  และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
จะมีปริมาณที่แตกตางกัน   

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัที่ได สามารถอภิปรายผลการวิจยั ไดดังนี ้
5.2.1 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย คือ ขาว ออยโรงงาน มัน

สําปะหลัง ยางพารา  ยูคาลิปตัส และหมอน โดยสวนใหญจะปลูกขาว ซึ่งเปนขาวนาป โดยผลผลิต
ที่ไดจะไมแนนอน พบปญหามาจาก พื้นที่สวนใหญอาศัยน้ําฝน การเก็บกักน้ําในแปลงไมไดผล
เทาที่ควร อีกทั้งบางพื้นที่นาจะเปนที่สูง ทําใหขาวในแปลงนาเจริญเติบโตไมเต็มที่ ตนขาวไม
ตานทานตอโรค และแมลง เนื่องจากความอุดมสมบูรณของดินต่ํา รวมทั้งการปฏิบัติในนาของ
เกษตรกรไมเหมาะสม และไมถูกตองตามหลักวิชาการ  ซึ่งมีแนวทางการแกปญหาและพัฒนา เชน 
การสนับสนุนการจัดหาแหลงน้ําในพื้นที่ทําการเกษตร คือ การขุดบอ สงเสริม/สนับสนุน
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  การใหความรูในการเลือกชนิด/พันธุของพืชที่เหมาะสม การ
ปฏิบัติการเพาะปลูกที่ถูกตองตามหลักวิชาการ การรณรงคไถกลบตอซังขาว และสงเสริมการ
ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ (สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองบุรีรัมย, 2553) 
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5.2.2 ปจจุบันโดยรวมพื้นที่เพาะปลูกของอําเภอเมืองบุรีรัมย  คิดเปนรอยละ 82.48 และมี
อัตราการขยายพื้นที่การเพาะปลูก ต้ังแตป 2552 – 2555 มีแนวโนมการขยายพื้นที่เพาะปลูกมี
อัตราที่ไมแนนอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยในเรื่องของปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําในแหลงน้ํา การ
สงเสริมการเพาะปลูกของภาครัฐ  ตลอดจนแนวโนมราคาของผลผลิต นอกจากนี้ยังพบปญหาที่
สําคัญคือ เกษตรกรอําเภอเมืองบุรีรัมย สวนใหญมีที่ทํากินโดยไมตองเชา รอยละ 47.54 ตองเชาที่
ทํากินบางสวนรอยละ 21.19 และตองเชาทั้งหมด รอยละ 31.25 (สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
บุรีรัมย, 2553) ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทําการเกษตรของเกษตรกร โดยเกษตรกรสวน
ใหญมีรายไดเฉลี่ย 25,500 บาทตอคนตอป (ขอมูลจาก ขอมูล จปฐ. ป 2552) ซึ่งไดจากการขาย
ขาวเปนหลัก รองลงมาคือรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรพืชฤดูแลง ไดแก พืชไร
อายุส้ัน พืชผัก ซึ่งจะสงผลใหแรงงานมีการอพยพไปทํางานในตางจังหวัด ประมาณรอยละ 48.25 
ซึ่งเปนปญหาที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะวางแผนแกไขปญหาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

5.2.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อการคา ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย ที่พัฒนาขึ้นสามารถนํามาใชในการเก็บขอมูลพื้นฐานการเกษตร สอบถามขอมูล
การเกษตร คาดการณปริมาณผลผลิตการเกษตร และรายงานขอมูลทั้งในรูปแผนที่และขอมูล
คุณลักษณะ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบสิทธิผูใชเพื่อปองกันความปลอดภัยในอีกระดับหนึ่ง ซึ่ง
มีสถาปตยกรรมระบบแบบโปรแกรมประยุกตบนเว็บ ซึ่งสามารถทํางานไดทั้งเครือขายอินทราเน็ต
และอินเทอรเน็ต ซึ่งสะดวกตอผูใชทําใหมีผลการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ
อยูในเกณฑดี ซึ่งถือเปนระบบที่ชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจของหนวยงานดานการเกษตร
สอดคลองกับงานวิจัยของเมธี เอกะสิงห(2548) ที่ไดมีการทบทวนแนวคิดและสถานภาพการ
พัฒนาแบบจําลองระบบพืชและการวิเคราะหการตัดสินใจในระดับสากล ที่ถือเปนหัวใจของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ เชนเดียวกับเฉลิมพล สําราญพงษและคณะ(2548) ในการพัฒนาระบบ
การบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
และบริการ(รสทก.) นอกจากนั้นชรัตน มงคลสวัสด์ิ(2552) ยังใหความสําคัญของขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมและGIS ในการประเมินพื้นที่ปลูกยางพาราครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําโขงที่สามารถทํางาน
ผานทางเว็บไซตอยางไดผลดี ทั้งนี้ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไดเปนอยางดีเนื่องจาก
สามารถนําเสนอสารสนเทศไดทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงคุณลักษณะ(สถาพร ไพบูลยศักดิ์
และคณะ(2550), ธราพงษ เพ็ชรประยูร(2547), ชรัตน มงคลสวัสด์ิ และคณะ(2550))     
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5.2.4 การคาดการณปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการคา ในแตละชวงเวลานําเสนอ
การคาดการณปริมาณผลผลิตการเกษตรในรูปแบบของแผนที่และรายงาน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ
ของระบบ ที่จะทําการคํานวณและแสดงขอมูลตําแหนงแปลงเพาะปลูกพืชแตละรายการบนแผนที่ 
พรอมรายละเอียดของการเพาะปลูกและตัวเลขคาดการณปริมาณผลผลิตของการเพาะปลูกแตละ
รายการที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเวลานั้นได   ซึ่งผลที่ไดจะมีความแมนยํายิ่งขึ้นหากมีการ
บันทึกขอมูลปจจัยทางการเกษตรตาง ๆ ที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน ซึ่งจะเปนสารสนเทศที่สําคัญ
ในการตัดสินใจวางแผนทางการเกษตรของแตละทองที่ 

5.2.5 จากสารสนเทศการคาดการณปริมาณผลผลิตของระบบ พบวา ปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรในแตละชวงเวลา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จะมีปริมาณที่แตกตางกันซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไว ดวยการเกษตรในพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยตองขึ้นกับปจจัย
ทางดานสภาพดินฟาอากาศ และนโยบายการสงเสริมการเพาะปลูกของภาครัฐเปนสําคัญ 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

การทาํโครงการวิจัยการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อ
การคา ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย มีขอเสนอแนะที่ไดจากการวจิัย ดังนี้คือ  

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) การที่หนวยงานภาครัฐมีระบบสารสนเทศในการผลิตสารสนเทศที่ถูกตอง 

แมนยํา และรวดเร็ว เพื่อการสืบคน และทําการคาดการณผลผลิตทางการเกษตรจะชวยใหการวาง
แผนการบริหารจัดการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

2) การจัดทําระบบสารสนเทศที่จัดการกับขอมูลระดับพื้นที่ของหนวยงานสวน
ภูมิภาคใหมีความสอดคลองกับระบบสารสนเทศของสวนกลาง(ระดับกระทรวง) จะชวยให
ประหยัดเวลาในการจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลการเกษตรที่มีการบันทึกในรูปเอกสาร  

3) การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชจะใหสารสนเทศที่สมบูรณและถูกตอง
แมนยําไดมากยิ่งขึ้น หากไดรับความรวมมือในการนําเสนอขอมูล และเชื่อมโยงกันในหลาย
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการการเกษตร เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
และองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

4) การจัดเก็บขอมูลดานพื้นที่สําหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอาจตองใช
ความสามารถของบุคลากรและเครื่องมือพิเศษ เชนเดียวกับการใชงานระบบสารสนเทศผานระบบ
เครือขาย ดังนั้นการใหการอบรมและความรูในการใชงานระบบ ตลอดจนการสนับสนุนจาก
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ผูบริหาร จะชวยใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของหนวยงานไดดีและสะดวกมากขึ้น 
 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปฏบัิติ   
1) ระบบที่พัฒนาขึ้นจะเกิดประโยชนอยางเต็มที่ หากมีการนําไปใชงานอยาง

แพรหลายทั้งในสวนทองถิ่น หนวยงานระดับอําเภอ และจังหวัด เพื่อใหเห็นภาพรวมของ
การเกษตรที่กวางขึ้น 

2) ปจจัยสําคัญของการผลิตสารสนเทศที่ถูกตองนาเชื่อถือ และใชประกอบการ
วางแผนอยางแมนยําจะมาจากขอมูลที่มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันและตอเนื่องอยูเสมอ 

3) การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาชวยเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ยังเปนสิ่งที่ใหมบางครั้งผูใชยังขาดทักษะในการใชงาน การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
หนวยงานจึงถือเปนสิ่งสําคัญ 
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แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภมูิศาสตรการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อ
การคาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมัย 

*************************************************** 
แบบสอบถามชุดนี้มี 2 สวน คือ 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ และขอเสนอแนะ 
 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงใน         และกรอกขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง 
1. เพศ 
            ชาย 
 หญิง 
2. อายุ ………………. ป 
3. ตําแหนงปจจบัุน  ……………….……………….……………….………………. 
4. ประสบการณในการทํางาน ………………. ป 
5. ประสบการณในการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ………………. ป  
 
สวนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ และ

ขอเสนอแนะ  
คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชไดทําการ
ประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ  โดยแบงการ
ประเมินผลออกเปน  5  ดาน  คือ 

1.1 ดานความสามารถในการเรยีนรู (Learnability)  เปนการประเมินลักษณะการใช
งานของระบบวามีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด 

1.2 ดานประสทิธภิาพในการใชงาน (Efficiency)  เปนการประเมินความถูกตองและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบวาสามารถทาํงานไดตามหนาที่ทีม่ีอยูมากนอยเพียงใด 

1.3 ดานประสทิธผิลในการใชงาน (Effectiveness)  เปนการประเมินผลความถูกตอง
และประสิทธภิาพของระบบวาตรงตามความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด 

1.4 ดานความเชื่อถือไดในการใชงาน (Reliablility) เปนการประเมินระบบในดาน
ความเชื่อถือไดวามหีรือไม  เพียงใด 
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1.5 ดานควาพงึพอใจในการใชงาน (Satisfaction)  สวนตาง ๆ ของระบบ 
2. ในการตอบแบบสอบถาม  ขอความกรุณาใหทานดําเนนิการดังนี ้

ทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองในแบบสอบถามที่ตรงกบัระดับความคิดเห็นของทาน
มากที่สุด  โดยตัวเลขของระดับประสิทธภิาพตอแบบประเมินแตละดานมีความหมายดังนี ้

มีการประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 
มีการประสิทธิภาพในระดับมาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 
มีการประสิทธิภาพในระดับปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 
มีการประสิทธิภาพในระดับนอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
มีการประสิทธิภาพในระดับนอยที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 4 3 2 1 

ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability)        

1. เมนูการใชงานงาย และมคํีาแนะนําการใชงาน      
2. มีระบบชวยเหลือผูใชในขณะปฏิบัติงาน      
3. แตละหนาจอมีการแบงสดัสวนชัดเจนและมีคําอธิบายการทํางาน      
4. มีคูมือประกอบการใชงานระบบ        
ดานประสทิธิภาพในการใชงาน (Efficiency)        
1. ความสามารถในดานการจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ      
2. ระบบแผนที่มีการระบุแหลงพิกัดที่ถกูตอง      
3. ผลลัพธที่ไดจากการสืบคนขอมูลตรงกับความตองการของผูใช      
4. มีระบบการถายโอนขอมูลที่งายและสะดวก      
5. ความสามารถในภาพรวมของระบบ      
 ดานประสิทธิผลในการใชงาน (Effectiveness)      

1. ความถกูตองในการจัดเก็บขอมูล      

2. ความถกูตองของการปรับปรุงแกไขขอมูล      

3. ความถกูตองของผลลัพธภาพรวมของระบบ      

4. ความถกูตองของการสรุปรายงานตาง ๆ      

5. ความสามารถในการเชื่อมโยงกับขอมูลระดับภูมิภาค      
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รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 
ดานความเชือ่ถือไดในการใชงาน (Reliablility)      
1. การกําหนดรหัสผูใช  และรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชระบบ      
2. การตรวจสอบสิทธิการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ      
3. ความสามารถในการตรวบสอบความถกูตองของขอมูล      
4. มีระบบการปองกันความปลอดภัยสําหรบัขอมูล      
5. สามารถเชื่อมโยงแหลงที่มาของขอมูลเขาสูระบบ      
ดานควาพงึพอใจในการใชงาน (Satisfaction)        

1.  ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอ      
2.  ระบบงานที่พัฒนางายตอการใชงาน      
3.  ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลจากระบบมีความถูกตอง      
4.  ความเรว็ในการประมวลผลของระบบ      
5.  การใชสีของตัวอักษรและรูปภาพที่เหมาะสม      
6.  การใชถอยคําบนจอภาพสามารถสื่อความหมายใหเขาใชไดงาย      
7.  ความชัดเจนของขนาด และตําแหนงบนแผนที่       
8.  ความสะดวกในการสืบคนและการใชงานแผนที ่      
 
ขอเสนอแนะ 
 โปรดแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพฒันาระบบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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4. ประสบการณในการทาํวจิัย  - 
    
ผูรวมวิจยั 
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)          นางสาวนิกร  สมมุง 
  (ภาษาอังกฤษ)    Miss.Nikorn Sommung   
2. ตําแหนงปจจุบนั  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 7ว.  
3. สถานที่ติดตอ     สํานักงานเกษตรจังหวดับุรีรัมย  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000             

โทรศัพท 0 446 11116   โทรศัพทมือถือ                E-mail     - 
4. ประสบการณในการทาํวจิัย  - 
  
 


