
 

 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 โครงการวิจัยนี ้ ทำการประยุกต์วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิต
ลำไยนอกฤดู โดยทำการสร้างฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำใยนอกฤดู 
อีกท้ังเพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตต่อไปในอนาคต ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ เป็น
งานว ิจ ัยเช ิ งพ ัฒนา (Research and Development) มุ่ งหว ัง ในการรวบรวมองค ์ความรู้ ใน
กระบวนการผลิตลำใยนอกฤดูผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพชุมชน อันจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบ
ให้กับกลุ่มชุมชนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไปได้ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้
ยังสามารถเป็นต้นแบบในการจัดเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญาของคนในชุมชนในกระบวนการผลิตพืช
ชนิดอื่นที่มีในท้องถิ่นได้อีกด้วย ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีข้ันตอนในการศึกษาและดำเนินการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้นำชุมชน เกษตรอำเภอ ปราชญ์หรือ
เกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูจาก 
ปราชญ์/เกษตรผู้ปลูกลำไยนอกฤดู ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประธานกลุ่มแปลงใหญ่
และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีวิธีการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำแนกตามประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.    ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การสำรวจภาคสนาม โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
และการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก สำหรับเก็บข้อมูลจากเกษตรผู้ผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้   มาทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล   และกำหนดรูปแบบในการการพัฒนา 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู และจำแนกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชน รวมถึงบุคคลที่สามารถศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเผยแพร่ 
โดยเก็บข้อมูลจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ปราชญ์/เกษตรการผู้ผลิตลำไยนอกฤดู (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในชุมชน (3) ผู้นำชุมชน/ประธานเกษตรแปลงใหญ่ 

2.    ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีการจัดการฐานข้อมูลและสร้างองค์
ความรู้ จากตำรา อินเทอร์เน็ต ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารที่ได้มีการเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว เช่น ตำรา งานวิจัย รายงานทางสถิติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษาข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู เป็นต้น 

และวางแผนการนำเสนอข้อมูล โดยภาพบรรยากาศ และคลิปวิดีโอกระบวนการผลิตลำไย
นอกฤดู ของเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรรายใหม่ และผู้ที ่สนใจในการผลิตลำไยนอกฤดู ที ่จะได้นำองค์ความรู้ที ่ได้เก็บ
รวบรวมไว้ไปเป็นแนวทาง และต่อยอดการผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้มี
รายได้เพิ่มข้ึน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างรูปแบบของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการ
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้จะนำเสนอข้อมูล เกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู วิธีและขั้นตอนในการเตรียมต้นลำไย
ตลอดจนการดูแลเพื่อให้ลำไยสามารถผลิตนอกฤดู ภาพบรรยากาศของสวนลำไย และคลิปวิดีโอเพ่ือ
นำเสนอกระบวนการและขั้นตอนการผลิตลำไยนอกฤดูของปราขญ์/เกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู  ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายใหม่ และผู้ที่สนใจในการผลิตลำไยนอกฤดู และเป็นการสร้างโอกาส
ในการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ในการนี้ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้ที่มีความสนใจได้รับรู้ข้อมูลและสามารถเห็นภาพบรรยากาศสวนลำไยและ
ขั้นตอนการเตรียมต้นลำไยให้ออกดอกออกผลนอกฤดู โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังต่อไปนี้  

1.    แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อเก็บรวมรวม
ข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู ตำแหน่งของสวนลำไย องค์ความรู้ในการผลิตลำไยนอกฤดู 
จากการสร้างคำถามปลายเปิด และตอบคำถามแบบเรียงความสั้นๆ การสัมภาษณ์เป็นการสนทนา
กลุ่มโดยเจาะประเด็น (Focus group discussions) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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2.    แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการใช้แบบสอบถามเพ่ือสำรวจ
วิธีการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ระหว่างผู้วิจัย และตัวแทนกลุ่ม ซึ่ง

ประกอบด้วย ปราชญ์/เกษตรการผู้ผลิตลำไยนอกฤดู กลุ่มเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในชุมชน ผู้นำชุมชน/ประธานเกษตรแปลงใหญ่ นอกจากนี้ ยังใช้แบบสอบถามในการสำรวจ
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้กระบวนการผลิต
ลำไยนอกฤดู ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจในการทำงานแต่ละ
ด้านของระบบ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงระบบ
ต่อไป 

 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดความสำคัญของการศึกษาและหาข้อมูลกระบวนการผลิตลำไยนอก
ฤดู โดยการประชุมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อนำมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นสื่อ เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสนับสนุน
การใช้งานผ่านเว็บไซต์ และโมบายแอปพลิเคชัน ตลอดจนสำรวจวิธีการนำเสนอสารสนเทศที่
เหมาะสมในการเผยแพร่ ซึ่งได้อาศัยรูปแบบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการ
ดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1.    กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู และการถอดองค์ความรู้
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของสวนลำไย ภาพสถานที่ และคลิปวิดีโอขั้นตอน
ในการผลิตลำไยนอกฤดูด้วยวิธีการดังนี้ 

1.1  กระบวนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence) เพื่อเตรียมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู โดยจัดเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้วิจัยและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่
ออกแบบไว้ สำหรับหารูปแบบของระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและตรงกับบริบทของ
ชุมชน และให้กลุ่มเสนอตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ถอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบของข้อมูลที่จะใช้ในการจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล 
รวมถึงรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู สำหรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

 



23 
 

 

  

  
 

  
 

ภาพที่ 3.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดรูปแบบการนำเสนอ     
   ข้อมูลองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
 

 1.2  เก็บรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการถอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบของข้อมูลที่จะใช้ในการจัดเก็บไว้ใน
ระบบฐานข้อมูล โดยทำการเก็บข้อมูลของเกษตรกร ที่อยู่ ประสบการณ์ในการผลิตลำไย 
ตำแหน่งที่ตั้งสวนลำไย วิธีและขั้นตอนในการผลิตลำไยนอกฤดู ภาพประกอบ และคลิป
วิดีโอองค์ความรู้ในการผลิตลำไยนอกฤดูจากเกษตรกรเจ้าของสวนลำไย  

 

 

ภาพที่ 3.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างปราชญ์/เกษตรกรผู้ผลิตลำใยนอกฤดู 
          อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
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   1.3  การให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ดูแลระบบและนำระบบสารสนเทศไปนำเสนอ หรือ
ปรับปรุงข้อมูลที่ต้องการนำเสนอเพ่ือใช้ในการเผยแพร่ 

 

  
 

  
. 

ภาพที่ 3.3 การอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการ 
                    กระบวนการผลิตลำไยนอกฤด ูอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
 

    1.4  ศึกษา ค้นคว้าและจัดเก็บข้อมูลประวัติความเป็นมา และทำการออกบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤด ูที่ได้จากการจัดประชุมกลุ่ม 

2.   การวิเคราะห์และออกแบบะรบบ 
      ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ใช้เครื่องมือ

เพื่อช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์ระบบ คือ วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC)  มีขั้นตอนดังนี้ (จิตติมา วงศ์วุฒิวัฒน์ นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา และปัญจราศี ปุณณชัย
ยะ, 2547) 

      2 .1   ข ั ้นตอนการกำหนดและเล ือกโครงการ (Project identification  and 
selection) ในขั้นตอนนี้ จะระบุถึงความต้องในการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู หลังจากมีการจัดเวทีชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบใหม่หรือ
ของการขยายต่อเติมระบบเดิม ซึ่งได้สรุปจากการจัดประชุมกลุ่ม 

 2.2  ขั้นตอนการเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project initiation and planning) 
ทำการสำรวจและลงพ้ืนที่เพ่ือทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งผลิตลำไยนอกฤดู และข้อมูล
เกษตรกรผู ้ผลิตลำไยนอกฤดู ที่ได้จากการจัดประชุมกลุ ่ม ซึ่งมีผู ้เข้าประชุมที่มาจาก
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หน่วยงานราชการ ประธานวิสาหกิจชุมชน ประธานแปลงใหญ่ ผู ้นำชุมชน เพื ่อเก็บ
รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของเกษตรกรที่ผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่งจะเป็นกลุ่มข้อมูล
ต้นแบบเพื่อนำมาจัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู  
สำหรับการนำเสนอข้อมูลและสรุปปัญหาในการทำงานพร้อมทั ้งกำหนดขอบเขตของ
ระบบงาน 

   2.3  ขั้นตอนของการวิเคราะห์ (Analysis) ในขั้นตอนนี้ได้นำข้อมูลและองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เก็บรวบรวมจากผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาทำการวิเคราะห์และทำการออกแบบกระบวนการทำงาน
ของระบบสารสนเทศกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู รวมถึงกำหนดรูปแบบะรบบ
สารสนเทศกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้จาก
ปราชญ์/เกษตรกร เพื่อไม่ให้สูญหายและสามารถนำมาศึกษาและเป็นต้นแบบในการผลิต
ลำไยนอกฤดูสำหรับเกษตรกรรายใหม่ รวมทั้งผู้ที่สนใจและต้องการต่อยอดนำองค์ความรู้ที่
ได้มาพัฒนาต่อเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน ซึ่งการวิเคราะห์ระบบงานและ
ออกแบบระบบสารสนเทศกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ได้ดำเนินการโดยการสร้าง
แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram แผนผังแสดงการแตกระบบการ
ทำงานของระบบสานสนเทศ (Decomposition Diagram) การแสดงความสัมพันธ์ของ
ฐานข้อมูล (ER-Diagram) และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู มี
กระบวนการในการส่งผ่านข้อมูลและกระบวนการทำงานไว้ในแผนภาพกระแสการไหล
ของข้อมูล(Data Flow Diagram) ดังภาพที่ 3.3 ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบอยู่ 2 
ส่วน โดยมีรายละเอียดของระบบดังต่อไปนี้ 

ส่วนผู้ดูแลระบบ : สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิต
ลำไยนอกฤดู กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ภาพประกอบ คลิปวิดีโอซึ่งนำเสนอข้อมูล
องค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตลำไยนอกฤดูและการดูแลรักษาต้นลำไย แผนที่แสดง
ตำแหน่งที่ตั้งของสวนลำไยเพื่อบอกพิกัดของสวนลำไยและการเดินทาง สร้างคิวอาร์โค้ด 
(QR Code) เพื่อใช้ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ใน
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูของปราชญ์/เกษตรกร ที่ได้จัดเก็บเป็นข้อมูลต้นแบบไว้ใน
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น  

บุคคลทั่วไป/เกษตรกรรายใหม่/ผู้สนใจในการผลิตลำไยนอกฤดู  : สามารถ
เข้าถึงระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู และองค์ความรู ้ของ
ปราชญ์/เกษตรกร ทีไ่ด้เก็บรวบรวมไว้ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษากระบวนการผลิต
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ลำไยนอกฤดูของปราชญ์/เกษตรกรที่ประสบณ์ความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่ง
ปราชญ์/เกษตรกรแต่ละคนมีองค์ความรู้/ภูมิปัญญา ประสบการณ์ในการผลิตที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ ยังสามารถชมคลิปวิดีโอเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลและอธิบายข้อมูลกระบวนการ
ผลิตลำไยนอกฤดู อีกทั้งยังมีภาพของสวนลำไยของปราชญ์แต่ละคนเพื่อให้เห็นภาพ
บรรยากาศของสถานที่จริง 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.4 Context Diagram ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
 

 

 

ผู้ใช้/บุคคล
ทั่วไป/

เกษตรกร 

ข้อมูลปุ๋ย ข้อมูลคลิป
วิดีโอ 

ข้อมูลปราชญ ์

ข้อมูลปราชญ ์

ข้อมูลปราชญ ์

ข้อมูล QR code 
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ภาพที่ 3.5 Decomposition Diagram ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการ
ผลิตลำไยนอกฤดู  

0 

 

1.0 จัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 

2.0 สร้าง QR Code และ
เว็บเพจแสดงสารสนเทศ 

 

3.0 แสดงรายงานการ
จัดการองค์ความรู ้

 

1.1 ตรวจสอบการเขา้สู่ระบบ 

 
1.2 จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

 
1.3 จัดการข้อมูลตำบล 

1.4 จัดการข้อมูลลำไย 
 
1.5 จัดการข้อมูลปราชญ ์

2.1 จัดการ QR Code 

2.2 สร้างเว็บเพจสารสนเทศ 

 

3.1 แสดง QR Code 

 

3.2 แสดงเว็บเพจสารสนเทศ/
โมบายแอปพลิเคชัน 

 

1.7 จัดการข้อมูลปุย๋ 

1.6 จัดการข้อมูลวธิีปลูก 

1.8 จัดการข้อมูลวธิีการดูแลรักษา 

1.9 จัดการข้อมูลหมู่บา้น 
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ภาพที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 0 ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการ 
                        ผลิตลำไยนอกฤดู 
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ภาพที่ 3.7 Context Data Model Diagram ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการ 
                      ผลิตลำไยนอกฤดู 
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2.4 ขั ้นตอนการออกแบบ (Design) ระบบงานใหม่หรือระบบงานที ่ขยายจาก
ระบบงานเดิมในระหว่างขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ในทีมงานจะทำการแปลงคำอธิบายต่างๆ 
ของทางเลือกที่เป็นคำตอบของการแก้ปัญหาให้เป็นข้อกำหนดคุณลักษณะทั้งเชิงตรรกะ
(logical) และเชิงกายภาพ (physical) ของระบบ โดยออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาระบบได้ดังนี้ 

2.4.1  โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล 
   โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิต

ลำไยนอกฤดู จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่เกี ่ยวข้องทั้งหมด 10 แฟ้มข้อมูล โดย
กำหนดชื่อแฟ้มดังตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงตารางข้อมูลทั้งหมดของระบบ 

ลำดับที ่ ชื่อแฟ้มข้อมูล ชนิดแฟ้มข้อมูล รายละเอียด 

1 longan_village Reference File ตารางจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน 

2 longan_subdistrict Reference File ตารางจัดเก็บข้อมูลตำบล 

3 longan_manage Reference File ตารางจัดเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

4 longan_personal Master File ตารางจัดเก็บข้อมูลปราชญ์ 

5 longan_place Reference File ตารางจัดเก็บข้อมูลสถานที่ปลูกลำไย 

6 longan_name Transaction 

File 

ตารางจัดเก็บข้อมูลพันธุ์ของลำไยที่ปลูก 

7 longan_product Transaction 

File 

ตารางจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากลำไย 

8 fertilizer Reference File ตารางจัดเก็บข้อมูลปุ๋ย 

9 longan_prename Reference File ตารางจัดเก็บข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

10 Qr_code Transaction 

File 

เก็บข้อมูล QR code 

11 Web_page Transaction 

File 

เก็บข้อมูลเว็บเพจสารสนเทศ 
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2.4.2  พจนานุกรม 
                  แฟ้มข้อมูลท ั ้งหมดที ่ เก ี ่ยวข ้องกับระบบสารสนเทศเพ ื ่อจ ัดการ

กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู สามารถแสดงได้ตามโครงสร้างตาราง (Table) ที่
สามารถนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบโดยเริ่มจากการจัดทำพจนานุกรม (Data 
Dictionary) ของระบบ เพื่อนำไปกำหนดโครงสร้างทางกายภาพให้กับรีเลชันต่าง ๆ 
ว่าประเภทข้อมูลของแต่ละแอททริบิวต์ควรเป็นอย่างไร มีขนาดเท่าใด และมีแอททริ
บิวต์ใดบ้างที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) รวมไปถึงการกำหนดการควบคุมความ
ถูกต้องของข้อมูลให้กับแอททริบิวต์ด้วย ซึ่งรายละเอียดของพจนานุกรมข้อมูลที่จัดทำ
ขึ้น ดังนี้ 

 
D1: longan_village 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลหมู่บ้าน 
Primary Key: village_id 
ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลหมู่บ้าน 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์
อ้างอิง 

1 village_id ID ตำบล int(3) 4 PK  
2 manage_id ID ผู้ใช้งาน int(3) 4 FK longan_manage 
3 district_name ชื่ออำเภอ varchar(20) 21   
4 ecode รหัสตำบล int(9) 4   
5 village_name ชื่อตำบล varchar(100) 101   
6 add_date วันที่เพ่ิม varchar(20) 21   
7 edit_date วันที่แก้ไข varchar(20) 21   
8 ip_manage IP Address varchar(20) 21   
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ตารางท่ี 3.3 แสดงตัวอย่างข้อมูลหมู่บ้าน 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

village_id 1 

manage_id 1 

subdistrict_id 1 

ecode 154621984 

village_name หมู่ 1 บ้านต้นผึ้ง 

add_date 1606592736 

edit_date 1606592736 

ip_manage 10.2.20.220 

 
D2: longan_subdistrict 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลตำบล 
Primary Key: subdistrict_id 
ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลตำบล 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์
อ้างอิง 

1 subdistrict_id ID ตำบล int(3) 4 PK  
2 manage_id ID ผู้ใช้งาน int(3) 4 FK longan_manage 
3 district_name ชื่ออำเภอ varchar(20) 21   
4 ecode รหัสตำบล int(9) 4   
5 subdistrict_name ชื่อตำบล varchar(100) 101   
6 add_date วันที่เพ่ิม varchar(20) 21   
7 edit_date วันที่แก้ไข varchar(20) 21   
8 ip_manage IP Address varchar(20) 21   
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ตารางท่ี 3.5 แสดงตัวอย่างข้อมูลตำบล 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

subdistrict_id 1 

manage_id 1 

district_id 1 

ecode 154621984 

subdistrict_name เหมืองง่า 

add_date 1606592736 

edit_date 1606592736 

ip_manage 10.2.20.220 

 
D3: longan_manage 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
Primary Key: manage_id 
ตารางท่ี 3.6  แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) คีย์ อ้างอิง 
1 manage_id ID ผู้ใช้งาน int(3) 4 PK  
2 ecode รหัสผู้ใช้งาน int(9) 4   
3 manage_type ระดับ int(1) 4   
4 manage_user user varchar(100) 101   
5 manage_pass รหัสผ่าน varchar(1000) 1001   
6 manage_name ชื่อผู้ใช้งาน varchar(1000) 1001   
7 add_date วันที่เพ่ิม varchar(20) 21   
8 edit_date วันที่แก้ไข varchar(20) 21   
9 ip_manage IP Address varchar(20) 21   
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ตารางท่ี 3.7  แสดงตัวอย่างข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 
manage_id 1 

ecode 154621984 

manage_type 1 

manage_user longan_lumphun 

manage_pass $2y$10$1w6QePYj890o15HoD38RMOBnIcs.4mDKbM1wyqkXtNBr9
qEJwJDU. 

manage_name longan_lumphun 

add_date 1606592736 

edit_date 1606592736 

ip_manage 10.2.20.220 

 
D4: longan_personal 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลปราชญ์ 
Primary Key: personal_id 
ตารางท่ี 3.8  แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลปราชญ์ 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์
อ้างอิง 

1 personal_id ID หมู่บ้าน int(3) 4 PK  
2 province_name ชื่อจังหวัด varchar(20) 21   
3 District_name ชื่ออำเภอ varchar(20) 21   
4 subdistrict_id ID ตำบล int(3) 4 FK longan_ subdistrict 
5 village_id ID หมู่บ้าน int(3) 4 FK longan_ village 
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ตารางท่ี 3.8  แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลปราชญ์ (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย์ อ้างอิง 

7 personal_prename ID คำนำหน้า
ชื่อ 

int(1) 4 
 

longan_ 
prename 

8 ecode รหัสปราชญ์ int(9) 4   
9 personal_name ชื่อ varchar(50) 51   
10 personal_lastname นามสกุล varchar(50) 51   
11 personal_address ที่อยู่ varchar(100) 101   
12 personal_tel เบอร์โทร varchar(100) 101   
13 personal_postcode รหัสไปรษณ ี int(10) 4   
14 personal_experience ประสบการณ์ Text(65,535) 65,535   
15 add_date วันที่เพ่ิม varchar(20) 21   
16 edit_date วันที่แก้ไข varchar(20) 21   
17 ip_manage IP Address varchar(20) 21   
 
ตารางท่ี 3.9 แสดงตัวอย่างข้อมูลปราชญ์ 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

personal_id 1 

province_id ลำพูน 

district_id บ้านโฮ่ง 

subdistrict_id 1 

village_id 1 

personal_prename 1 

ecode 154621984 

personal_name มานัส 

personal_lastname สมนา 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงตัวอย่างข้อมูลปราชญ์ (ต่อ) 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

personal_address 141/1 

personal_tel 0898502474 

personal_postcode 51130 

personal_experience เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ 

add_date 1606592736 

edit_date 1606592736 

ip_manage 10.2.20.220 

 

D5: longan_place 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลสถานที่ปลูกลำไย 
Primary Key: place_id 
ตารางท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลสถานที่ปลูกลำไย 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์ อ้างอิง 

1 place_id ID สถานที่ int(3) 4 PK  
2 personal_id ID ปราช int(3) 4 FK longan_personal 
3 province_name ชื่อจังหวัด varchar(20) 21   
4 district_name ชื่ออำเภอ varchar(20) 21   
5 subdistrict_id ID ตำบล int(3) 4 FK longan_ 

subdistrict 
6 village_id ID หมู่บ้าน int(3) 4 FK longan_ village 
7 personal_prename ID คำนำหน้า

ชื่อ 
int(1) 4 FK longan_ 

prename 
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ตารางท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลสถานที่ปลูกลำไย (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย์ อ้างอิง 

8 ecode รหัสสถานที่ int(9) 4   
9 personal_name ชื่อ varchar(50) 51   
10 personal_lastname นามสกุล varchar(50) 51   
11 personal_address ที่อยู่ varchar(100) 101   
12 personal_tel เบอร์โทร varchar(100) 101   
13 personal_postcode รหัสไปรษณี int(10) 4   
14 personal_experience ประสบการณ ์ Text(65,535) 65,535   
15 add_date วันที่เพ่ิม varchar(20) 21   
16 edit_date วันที่แก้ไข varchar(20) 21   
17 ip_manage IP Address varchar(20) 21   

 

ตารางท่ี 3.11 แสดงตัวอย่างข้อมูลสถานที่ปลูกลำไย 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

place_id 1 

manage_id 1 

personal_id 1 

province_id 1 

district_id 1 

subdistrict_id 1 

village_id 1 

personal_prename 1 

ecode 154621984 

personal_name มานัส 

personal_lastname สมนา 

personal_address 141/1 
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ตารางท่ี 3.11 แสดงตัวอย่างข้อมูลสถานที่ปลูกลำไย (ต่อ) 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

personal_tel 0898502474 

personal_postcode 51130 

personal_experience เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ 

add_date 1606592736 

edit_date 1606592736 

ip_manage 10.2.20.220 

 
D6: longan_name 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลพันธุ์ของลำไยที่ปลูก 
Primary Key: longan_id 
ตารางท่ี 3.12 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลพันธุ์ของลำไยที่ปลูก 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์ อ้างอิง 

1 longan_id ID ลำไย int(3) 4 PK  
2 place_id ID สถานที่

ปลูก 
int(5) 4 Fk longan_place 

3 ecode รหัสพันธุ์
ลำไย 

int(9) 4 
 

 

4 longan_name ชื่อพันธุ์ของ
ลำไย 

varchar(200) 201 
 

 

5 longan_time1 ช่วงดูแล varchar(1000) 201   
6 longan_time2 ช่วงออก

ดอก 
varchar(1000) 201 

 
 

7 longan_time3 ช่วงออกผล varchar(1000) 201   
8 longan_care การดูแล Text(65,535) 65,535   
 



39 
 

 

ตารางท่ี 3.12 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลพันธุ์ของลำไยที่ปลูก (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์ อ้างอิง 

9 add_date วันที่เพ่ิม varchar(20) 21   
10 edit_date วันที่แก้ไข varchar(20) 21   
11 ip_manage IP Address varchar(20) 21   
12 fertilizer_id ID ปุ๋ย int(3) 4 FK fertilizer 
13 qr_id  รหัสqr int(1) 4 FK Qr_code 
 
ตารางท่ี 3.13 แสดงตัวอย่างข้อมูลพันธุ์ของลำไยที่ปลูก 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

longan_id 1 

place_id 1 

ecode 154621984 

longan_name อีดอ 

longan_time1 4-5 เดือน 

longan_time2 45 วัน 

longan_time3 20 วัน 

longan_care 6-7 เดือนคือช่วงเวลาตั ้งแต่ดูแลจนถึงเก็บเกี่ยว 1 ปี ได้ผลประมาณ 2 ครั้ง

........................ 

add_date 1606592736 

edit_date 1606592736 

ip_manage 10.2.20.220 

Fertilizer_id 1 

qr_id  1 
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D7: longan_product 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากลำไย 
Primary Key: product_id 
ตารางท่ี 3.14 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์จากลำไย 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์ อ้างอิง 

1 product_id ID ผลิตภัณฑ์ int(3) 4 PK  
2 place_id ID สถานที่

ปลูก 
int(5) 4 FK longan_place 

3 ecode รหัส
ผลิตภัณฑ์ 

int(9) 4 
 

 

4 product_pic รูปผลิตภัณฑ์ varchar(1000) 1001   
5 product_name ชื่อผลิตภัณฑ์ varchar(1000) 1001   
6 product_place สถานที่

จำหน่าย 
varchar(1000) 1001 

 
 

7 add_date วันที่เพ่ิม varchar(20) 21   
8 edit_date วันที่แก้ไข varchar(20) 21   
9 ip_manage IP Address varchar(20) 21   

 
ตารางท่ี 3.15 แสดงตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์จากลำไย 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

product_id 1 
place_id 1 
ecode 154621984 
product_pic <img class="img-fluid mx-auto d-block" 

src="../datafile/product_171220190533.jpg"> 
src="../datafile/product_171220190533.jpg"> 

product_name ลำไยอบแห้ง 
product_place ส่งออกนอก 



41 
 

 

ตารางท่ี 3.15 แสดงตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์จากลำไย(ต่อ) 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

add_date 1606592736 
edit_date 1606592736 
ip_manage 10.2.20.220 

 
D8: fertilizer 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลปุ๋ย 
Primary Key: fertilizer_id 
ตารางท่ี 3.16 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลปุ๋ย 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์ อ้างอิง 

1 fertilizer_id ID ปุ๋ย int(3) 4 PK  
2 fertilizer ชื่อปุ๋ย varchar(20) 21   
3 formula สูตร varchar(20) 21   

 

.ตารางท่ี 3.17  แสดงตัวอย่างข้อมูลปุ๋ย 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 
fertilizer_id 1 

fertilizer ตราม้าบิน 

formula สูตร 15-15-15 
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D9 : longan_prename 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 
Primary Key: prename_id 
ตารางท่ี 3.18  แสดงรายละเอียดข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์ อ้างอิง 

1 prename_id ID คำนำหน้า
ชื่อ 

int(1) 4 PK  

2 manage_id ID ผู้ใช้งาน int(3) 4 FK longan_manage 
3 ecode รหัสคำ

นำหน้าชื่อ 
int(9) 4   

4 prename_name คำนำหน้าชื่อ varchar(20) 21   
5 add_date วันที่เพ่ิม varchar(20) 21   
6 edit_date วันที่แก้ไข varchar(20) 21   
7 ip_manage IP Address varchar(20) 21   
 
ตารางท่ี 3.19  แสดงตัวอย่างข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 
prename_id 1 

manage_id 1 

ecode 154621984 

prename_name นาย 

add_date 1606592736 

edit_date 1606592736 

ip_manage 10.2.20.220 
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D10: Qr_code 
รายละเอียด: เก็บข้อมูล QR code 
Primary Key: qr_id 
ตารางท่ี 3.20 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูล QR code 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์ อ้างอิง 

1 qr_id [PK] รหัสqr int(1) 4 PK  
2 qr QR CODE Varchar(50) 51   
3 id_web[FK] รหัสเพจ int(1) 4 FK Web_page 

 

ตารางท่ี 3.21 แสดงตัวอย่างข้อมูล Qr_code 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

qr_id  1 

qr 
 

id_web 1 
 

D11: Web_page 
รายละเอียด: เก็บข้อมูลเว็บเพจสารสนเทศ 
Primary Key: id_web 
ตารางท่ี 3.22 แสดงรายละเอียดตารางเว็บเพจสารสนเทศ 

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ขนาด
(ไบต์) 

คีย ์ อ้างอิง 

1 id_web [PK] รหัสเพจ int(1) 4 PK  
2 Name_web ชื่อเว็บเพจ Varchar(100) 101   
  

ตารางท่ี 3.23 แสดงตัวอย่างข้อมูลเว็บเพจสารสนเทศ 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่าง 

id_web  1 
Name_web https://www.lamphun-longan.cmru.ac.th/user/index.php 
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2.5  ขั้นตอนการปรับใช้ (Implementation phase) เป็นขั้นตอนท่ีเปลี่ยนข้อกำหนด
คุณลักษณะของระบบเป็นระบบงานที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะมีที่ต้องดำเนินการในด้าน
ขั้นตอนการลงรหัส ขั้นตอนการทดสอบ และขั้นตอนการติดตั้ง นอกจากนี้ยังต้องให้การ
สนับสนุนในเบื้องต้นกับผู้ใช้ ในการสร้างไดอะแกรมและออกแบบหน้าจอ ใช้โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน เวอร์ชัน 5.1.0 (pHpMyAdmin 5.1.0) เพื่อบริหาร
จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราเซอร์ ภาษาพีเอชพี เวอร์ชัน 7.4.8 (PHP 7.4.8) 
สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML ตามที่ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบ และใช้ว ิชวล สตูด ิโอ โค ้ด (Visual Studio Code) เป ็นโปรแกรม Code 
Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด  

 

  

  
 

ภาพที่ 3.8 แสดงหน้าจอของโปรแกรมท่ีใช้จัดการฐานข้อมูลและสร้างหน้าเว็บไซต์ 
    

2.6  ขั ้นตอนการบำรุงร ักษา (Maintenance) ในส่วนนี ้จะนำระบบที ่พ ัฒนา
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโปรแกรมตามที่ผู้ใช้ร้องขอรวมทั้งปรับปรุงระบบเพื่อให้ระบบงาน
สามารถทำงานได้และยังคงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/HTML

