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บทคัดย่อ 
 

 การทดลองเรื่องระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดมะม่วงในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ฉะเชิงเทรา  
และปราจีนบุรี   มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวม  ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแหล่งผลิต  
พ้ืนที่ปลูก  พันธุ์/สายพันธุ์  การผลิต  และการตลาดของมะม่วง  น าเข้าข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดท าให้มีโครงสร้าง
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการเรียกใช้ผ่านระบบสารสนเทศ  และแสดงผลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพ่ือให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ของการผลิตมะม่วงแก่เกษตรกร  นักวิชาการ  ผู้รับซื้อและผู้สนใจทั่วไป 

การศึกษาได้จัดแบ่งข้อมูลออกเป็น  2  ประเภท  คือ  ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่  ข้อมูลที่ตั้งแปลง  พิกัด
แปลง  พันธุ์/สายพันธุ์  จ านวนพ้ืนที่ปลูก  และข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
ข้อมูลขอบเขตการปกครองและที่ตั้ง ข้อมูลด้านกายภาพ  ข้อมูลภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ปัจจัยการผลิต  ข้อมูล
ประชากร ชุมชน และสังคม และผู้ประกอบการในพื้นที่  ซึ่งโครงสร้างข้อมูลที่จัดท าข้ึนใหม่นี้จะสามารถน าไปใช้ใน
การวิจัยออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งผลิตมะม่วง  ระบบเรียกใช้และน าทาง  เพื่อแสดงผลที่ตั้งแปลง
รายละเอียดของแหล่งผลิต  ระยะทาง  ตลอดจนน าทางไปสู่แหล่งผลิตมะม่วง  สหกรณ์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  หรือ
ที่ตั้งผู้ประกอบการในพ้ืนที่  และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ KML ไฟล์ได้ ระบบทั้งหมดพัฒนาขึ้นโดยใช้
ซอฟต์แวร์ CMS Joomla  ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open source 
ค าส าคัญ : ฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  แหล่งผลิตมะม่วง  CMS Joomla 
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สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 

 ระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดมะม่วงในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี   
ออกแบบและพัฒนาระบบนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ในการรวมรวบ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตมะม่วง  เช่น  พันธุ์/สายพันธุ์  พ้ืนที่ปลูก  แหล่งผลิตที่ส าคัญ  สหกรณ์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  และแหล่งรับซื้อในท้องถิ่น  เป็นต้น  เพ่ือน าเสนอข้อมูลรายละเอียดแหล่งผลิตมะม่วงที่ส าคัญแก่
เกษตรกร  นักวิชาการ  ผู้รับซื้อ  และผู้สนใจทั่วไป 

 

 การออกแบบและพัฒนาระบบนี้  พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม CMS Joomla  ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท 
Open source  ในการสร้างฐานข้อมูลและพัฒนาในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User  Interface)  น าเสนอผ่านโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น Google Chrome, Firefox, Internet Explorer เป็นต้น  
 

 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดมะม่วงในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี  ได้แบ่งการท างานออกเป็นส่วนๆ  มีกระบวนการท างาน  สามารถจ าแนกการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วน Back-end  เป็นส่วนการ Login เข้าสู่ระบบ เพ่ือจัดการเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล
สถานที่ / ตั้งค่าในระบบ  การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ  และส่วน Front-end เป็นส่วนในการแสดงผลข้อมูล
ของระบบมาน าเสนอข้อมูลพิกัดแปลง การค้นหาและน าทาง แสดงรายละเอียดต่างๆ ในลักษณะแผนที่  ภูมิ
ประเทศ  และภาพถ่ายดาวเทียม  ซึ่งน าชั้นข้อมูลของแผนที่มาจาก Google  Map 
 

 ระบบงานแบ่งข้อมูลผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Back-end  User  และกลุ่ม Front-end User 
ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบ  มีสิทธิในการใช้งานดังนี้  (ภาพที่ 1) 
 



 
  
  ภาพที่ 1  การบริหารจัดการสมาชิก (User Account) ของระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดมะม่วง 
 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี 
   
 
 
 
 
 
 

1. กลุ่ม Back-end  User  
1.1  กลุ่มของผู้ดูแลระบบ (Administrator)  มีหน้าที่จัดการสิทธิผู้ใช้งานและข้อมูลผู้ใช้งานและ 

ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด  จัดการข้อมูลตัวเลือกในการแสดงผลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์  เพิ่ม  ลบ  ข้อมูลสถานที่
ในชั้นข้อมูลได้แต่เพียงผู้เดียว 

1.2  กลุ่มของเจ้าหน้าที่ (Manager)  ถูกก าหนดสิทธิโดยผู้ดูแลระบบ  มีหน้าที่จัดการข้อมูลเชิง 
คุณลักษณะสถานที่  จัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเอง  ซึ่งไม่มีสิทธิแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
หรือ กลุ่มของเจ้าหน้าที่รายอ่ืนๆ 

2. กลุ่ม Front-end  User 
2.1  กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก (Registered)  สามารถเลือกแสดงผลแผนที่  รายละเอียดของ 

สถานที่  และรายละเอียดที่กลุ่ม Back-end  User  ก าหนดไว้เท่านั้น 
 2.2 ผู้ชมเว็บทั่วไป (Unregistered User) สามารถเลือกแสดงผลแผนที่และเลือกรายละเอียดของ
สถานที่ได้เท่านั้น 
 

 เมื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดมะม่วงในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรีเรียบร้อย  จึงด าเนินการทดสอบระบบ  ซึ่งการทดสอบระบบได้ท าการเตรียมกรณี
ทดสอบระบบแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้  กรณีปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดสถานที่/ตั้งค่า  กรณีค้นหาสถานที่และน า
ทาง  กรณีที่ผู้ใช้ท าการ Login เข้าสู่ระบบระหว่างใช้งาน  เพ่ือยืนยันว่าได้งานที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้ง



ทางด้านการใช้งานและด้านคุณภาพที่ก าหนดไว้  ท าการทดสอบจนครบทุกกระบวนการ  เพ่ือยืนยันความถูกต้อง
ของระบบว่าตรงตามความต้องการทั้งหมดที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบดังนี้ 

1. ข้อมลูแหล่งผลิตมะม่วงและสถานที่ส าคัญ 
        1.1 สถานที่ประเภทแหล่งผลิตมะม่วง  จ านวน  517  ระเบียน 
        1.2 สถานที่ประเภทหน่วยงานภาครัฐ หรือสหกรณ์ฯ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 31 ระเบียน 
 2.  ข้อมูลผู้ดูแลระบบและข้อมูลเจ้าหน้าที่  จ านวน  3  ระเบียน 
  

 ผลการทดสอบระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดมะม่วงในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ฉะเชิงเทรา 
และปราจีนบุรี  สามารถแสดงผลและค้นหา/น าทาง  ไปสู่แหล่งผลิตมะม่วงที่ส าคัญได้  ตามข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบ
ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง  สามารถเข้าถึงได้ที่ http://it.doa.go.th/mango/ 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

 

1. การน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ  หรือการเพิ่มจุดแหล่งผลิตมะม่วงหรือสถานประกอบการมีการ 
คลาดเคลื่อนของพิกัดต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่เล็กน้อย  โดยข้อมูลอ้างอิงจากถนน   ภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้จาก 
http://maps.google.com  

2. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณสนันสนุนที่เพียงพอ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการ 
ส ารวจพื้นที่และเก็บรวมรวมข้อมูล 
 
ค าแนะน า 

1. ควรมีการส ารองข้อมูลเป็นระยะ  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  โดยการส ารองและคัดลอกไฟล์ 
ฐานข้อมูล และส ารองข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทจุด (Point)  ควบคู่กัน 

2. ควรมีการจัดอบรมการใช้ระบบให้ผู้เข้าใช้ระบบ เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ 
งานได้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือป้องกันความเสียหายของระบบและความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าออกไปเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 

 พัฒนาต่อ….1. ส ารวจ รวบรวม และพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งผลิตมะม่วงใน 
                     แหล่งจังหวดัหรือภูมิภาคอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศไทย 

         2. พัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งผลิตในพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อไป 
 เผยแพร่  เช่น จัดท าเอกสารเผยแพร่, จัดฝึกอบรม ฯลฯ 
 น าไปขยายผลในพ้ืนที่ เช่น แนะน าเกษตรกรปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 
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