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5. บทคัดย่อ 

 การจัดท าระบบฐานข้อมูลดิน ด าเนินการเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ระบบการด าเนินงานของกลุ่มงาน

พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต วิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน ความต้องการของเจ้าหน้าที่ และ

การจัดการข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน ซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน เช่น ความเป็นกรด-ด่าง 

ค่า CEC และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารต่างๆ  เช่น S Fe K Ca Mg NH4 NO3 P Cu Zn และ Mn 

เป็นต้น มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปไฟล์ ตาราง Excel และจัดพิมพ์รายงานผลในรูปแบบเอกสาร จากนั้นจึงได้

ออกแบบตารางเก็บข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ ผู้ส่งตัวอย่าง สถานที่เก็บตัวอย่างและอ่ืนๆ แบบ

ตารางมีความสัมพันธ์ และอยู่ในขั้นตอนการจัดท าหน้าต่าง การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 

และแปลงข้อมูลจากระบบเก่าสู่ระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น 

6. ค าน า 

 การจัดการข้อมูลในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  หากมีการจัดระบบในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้

สามารถจัดเรียง เรียกใช้ และการน ามาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ ให้ได้เป็นข้อมูลใหม่ที่สามารถ



น าไปสนับสนุนหรือวางแผนการพัฒนางานด้สนอ่ืนๆ ได้นั้น จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการ

ออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูล จะท าให้สามารถตอบสนองการใช้งานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีความ

สอดคล้องกับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 งานวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพดินและเคมีดิน ของกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการ

ผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มีภารกิจในการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ า ปุ๋ย พืช และปัจจัยการ

ผลิตต่างๆ มีการส่งตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ในแต่ละปี  เป็นปริมาณมากถึง 4,000 ตัวอย่างต่อปี ผลการ

วิเคราะห์นอกจากรายงานให้ผู้ส่งตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการจัดการดินและปุ๋ย

แล้ว หากมีการน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับพิกัดต าแหน่งของตัวอย่างและน าผลมาสร้างเป็นข้อสนเทศ

จะท าให้เกิดความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของดินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท าระบบฐานข้อมูลให้มี

มาตรฐานและถูกต้องในการใช้งาน 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP โปรแกรม ไมโครซอฟ Access 2007  

- วิธีการ ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางดินของพ้ืนที่

เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดท าแผนที่คุณสมบัติทางเคมีดิน pH อินทรียวัตถุ P และ K โดยอาศัยข้อมูลผล

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล

ดินเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิเคราะห์การใช้ที่ดิน และการวางแผนงานวิจัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

จัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Access สร้างตารางข้อมูล จากนั้นท าแบบฟอร์มและเมนูเพ่ือ

เรียกใช้ แก้ไข บันทึกข้อมูลในระบบ ทดสอบและแก้ไขจนสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ 

- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น  ตุลาคม  2557  สิ้นสุด  กันยายน  2559  ณ.ส านักวิจัยและพัฒนาการ 

  เกษตรเขตที่ 3  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด าเนินการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ซ่ึงมี

ภารกิจรับตัวอย่าง ดิน ปุ๋ย น้ า พืช จากเกษตรกร นักวิชาการและหน่วยงานอ่ืนซึ่งสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

ในด้านกายภาพและเคมีดิน ได้แก่การวิเคราะห์ธาตุอาหาร N P K S CE Fe Ca Mg Mn Zn Cu Zn และปริมาณ



อินทรียวัตถุ (OM) และร่วมกันวางแผนการจัดเก็บและจัดการข้อมูล ให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบภารกิจนี้ ก่อนจะน าข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีการจัดเก็บข้อมูลในรูป

ตารางจ านวน 9 ตาราง และข้อมูลหลังปี พ.ศ.2557 ซ่ึงมีการจัดเก็บจ านวน 8 ตาราง ดังภาพที่ 1 ถึงภาพท่ี 13 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยา่งการจัดเก็บข้อมูลเดิมในระบบ ด้วยโปรแกรม Excel 

 

ภาพท่ี 2 การจัดเก็บข้อมูลผลการวิเคราะห์ 



 

ภาพท่ี 3 ตัวอยา่งการจัดเก็บข้อมูลตารางตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ 

 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลผลดารวิเคราะห์ CEC 

 



 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูล ฟอสฟอรัส 

 

 

ภาพท่ี 6ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ไนเตรต 

 



 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างการวิเคราะห์หา NH4+ 

 

 

ภาพท่ี 8 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตาราง(ต่อ) 

 



 

ภาพท่ี 9 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลก่อนการรายงานผล 

 

 

ภาพท่ี 10 การวิเคราะห์และค านวนในบันทึก 

 



 

ภาพท่ี 11 การวิเคราะห์และหาผลการวิเคราะห์ 

 

 

ภาพท่ี 12 การท าผลการวิเคราะห์และสรา้งข้อมูล 

 



 

ภาพท่ี 13 การทดสอลและตรวจสอบย้อนกลับความเปน็มาตรฐานผลการวิเคราะห์ 

การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของตารางดังกล่าว เป็นระบบที่ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบเรียกใช้ข้อมูล

ในเชิงวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลขึ้นใหม่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Access และท าการวิเคราะห์ ลดความซ้ าซ้อนข้อมูลด้วยวิธี Normalization เพ่ือลดจ านวนตารางการจัดเก็บ

ข้อมูลลง เนื่องจากข้อมูลมีหลายรูปแบบ และมีข้อมูล ที่อยู่ของสถานที่เก็บตัวอย่างที่ยังไม่มีการบันทึก และ

กรอกข้อมูลลงระบบ  

การวิเคราะห์ระบบเดิม จากการศึกษาระบบงานพบว่าระบบงานมีขั้นตอนการด าเนินการ 8 ขั้นตอน

ได้แก่  1) การจัดท าใบส่งตัวอย่างเพ่ือลงทะเบียนหลักฐาน ข้อมูลตัวอย่าง ผู้น าส่ง และรายละเอียดอ่ืน ๆ เท่าที่

ต้องการ 2) การลงรับเอกสารในสมุดควบคุมเพ่ือบันทึกและเป็นหลักฐานการตรวจทาน สอบกลับข้อมูลพร้อม

กับน าส่งตัวอย่างสู่การวิเคราะห์ตามความต้องการ 3) น าข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Excel ใน

การจัดเก็บข้อมูล 4) การวิเคราะห์ตัวอย่างตามขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการ  5) ลงข้อมูลแยกตามแต่ละ 

ค่าพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ลงสมุด  6) ลงข้อมูลในไฟล์ Excel แยกตามแต่ละ ค่าพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ลงสมุด

7) จัดพิมพ์ใบรายงานผลการวิเคราะห์ และ 8) ถ้ามีการขอค าแนะน าจะมีการให้ค าแนะน าเป็นรายๆ ไป 

การออกแบบฐานข้อมูลเมื่อศึกษาถึงการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ สามารถวิเคราะห์ระบบงานของ

การปฏิบัติหน้าที่ปกติ  สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ได้ และจัดท าพจนานุกรม

ระบบพร้อมคู่มือการใช้งาน ด าเนินการแปลงข้อมูลเดิมตั้งแต่ปี 2550 – 2557 ซึ่งมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ

ไฟล์ที่แตกต่างกัน สามรูปแบบ และไม่เป็นระบบ และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงปี ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ก่อนการน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลใหม่ 



การสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access จัดเก็บข้อมูลและหน้าต่าง

การจัดการฐานข้อมูลอยู่ในช่วงการด าเนินการ จากการศึกษาการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์เคมีดิน โดยอาศัย

ข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล

ดินเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ออกแบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูล

ดิน โดยน าเข้าข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เคมีดิน จากนั้นท าการวิเคราะห์ตารางข้อมูลเพ่ือลดความซ้ าซ้อน

ข้อมูล ด้วยวิธีการท า Normalization เพ่ือได้ข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้ตามรูปแบบข้อมูลเดิม แล้วจัดท า

โปรแกรม เพ่ือเรียกใช้งานฐานข้อมูลผ่านระบบ Access 2007 ซึ่งการจัดท าโปรแกรมในรุ่นนี้ได้มีการปรับปรุง

และทดสอบการใช้งานจริงดังภาพที่ 14 เป็นโปรแกรมที่พร้อมใช้งานเมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมจะแสดงในรูป

แบบฟอร์มเพ่ือให้ผู้ใช้งานสะดวกและไม่จ าเป็นต้องรู้วิธีการใช้โปรแกรม Access ก็สามารถเรียนรู้ได้ 

     

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่14 โปรแกรม L_SoilTest.accdb 

ภาพที ่15 เมือ่เร่ิมใช้โปรแกรมเข้าสู่ระบบ 



 

 

 

  

 เมื่อเข้าสู่เมนูท างานจะแยกระบบฐานข้อมูลตามชนิดและฐานที่ต้องการดังภาพที่ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อคลิกเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการท างานแล้วเช่น Available P ก็จะเข้าสู่แบบฟอร์มข้อมูล ฟอสฟอรัส

ตามภาพท่ี 17 

 

ภาพที ่16 จากน้ันจะเข้าสู่เมนูหลัก เลอืกการจัดการฐานข้อมูลแต่ละชุด 



                

ภาพที่ 17 เข้าสู้ฐานข้อมลู ความเป็นประโยชนข์องฟอสฟอรัส 

              เมื่ออยู่ในหน้าต่างแบบฟอร์มก็สามารถ พิมพ์ข้อมูลเข้าไปเพ่ิมเติมได้และขณะเดียวกันก็สามารถ

เรียกดู แก้ไขข้อมูลเดิมได้ จากการเลื่อนตัวควบคุมทางด้านล่างของแบบฟอร์มก็สามารถเข้าไปแก้ไข ข้อมูลแต่

ละระเบียนข้อมูลได้โดยตรง ดังภาพตัวอย่างที่ 18-19 

                 

ภาพที่ 18 การเพ่ิม แก้ไขข้อมูลสามารถท าได้โดยตรง 

              



                  

ภาพที่ 19 การสร้างหรือเพ่ิมข้อมูลใหม่ลงระบบฐานข้อมูล 

            ซึ่งข้อมูลจากแบบฟอร์มจะถูกจัดเก็บในตารางฐานข้อมูลโดยตรงซึ่งจัดเก็บหลายข้อมูลดังภาพที่ 20 

แสดงตารางเก็บข้อมูลทั้งหมดในส่วนฐานข้อมูล ฟอสฟอรัส 

 

ภาพที่ 20 ตารางการจัดเก็บข้อมลูในระบบความเป็นประโยชน์ของ ฟอสฟอรัส 

ส่วนฐานข้อมูลอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการเรียกใช้งานจะเข้าสู่เมนูฟอร์มและสามารถเรียกดู เพิ่มเติม 

หรือแก้ไขได้ตามความต้องการต่อไป 



                       

ภาพที่ 21 ฐานข้อมูล CEC 

         

                       

ภาพที่ 22 การเรียกดูข้อมูล แก้ไข หรือเพ่ิมข้อมูลใหม ่



          

 

ภาพที่ 23 ตารางฐานข้อมลู CEC 

 

                     

ภาพที่ 24 ฐานข้อมูล K Ca และ Mg 

                



                                    

 

 

ภาพที่ 25 การจัดเก็บข้อมูลในตารางของ K 



                       

ภาพที่ 26 ฐานข้อมลู Fe  Cu Mm Zn 

             

  

                       

ภาพที่ 27 ฐานข้อมลู Fe ต่อ 

             



 

 

 

ภาพที่ 28 การจัดเก็บข้อมูลในรปูตารางฐานข้อมูล Fe 

                  

ภาพที่ 29 การจัดการฐานข้อมูล Texture 



                   

 

ภาพที่ 30 ข้อมูล Texture ในฐานข้อมูล 

   

 

ภาพที่ 31 ฐานข้อมูล HH4+ 



               

 

ภาพที่ 32 ฐานข้อมูลตาราง HH4+ 

  

                      

ภาพที่ 33 ข้อมูลตัวอย่างดินในขัน้ตอนการวิคราะห์ 

                 



                    

ภาพที่ 34 ฐานข้อมลู OM 

                 

 

 

 

ภาพที่ 35 ตารางเก็บข้อมูล OM 

 ด้านการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในดิน บางข้อมูล ได้แก่ ผลการ

วิเคราะห์ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จะดูถึงการกระจายตัวข้อมูลแต่ละประเภทในเชิงข้อมูลสถิติเบื้องต้น ดัง

ภาพที่ 36 ถึงภาพท่ี 38 ของข้อมูลบางอย่างเช่น อินทรัยวัตถใุนดิน เป็นต้น 



 

 

 

 ภาพที่ 36 การวิเคราะห์ข้อมูล OM ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2557  

 

 



 

ภาพที่ 37 การวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2557

  

 

 

 

ภาพที่ 38 การวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550  

                      ถึงปี พ.ศ.2557 

ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของจ านวนตัวอย่าง ระดับค่าของความเปลี่ยนไปจากการใช้

ประโยชน์ที่ดิน จากการท าการเกษตรส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความต้องการธาตุอาหารของพืช



ที่แตกต่างกัน การจัดการที่ไม่ถูกต้องสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพียงข้อมูลผลวิเคราะห์จากการ

ปฏิบัติงานตามปกติหากได้มีการวิเคราะห์ วางแผนเพ่ือจัดเติมข้อมูลที่มาพร้อมกับตัวอย่างที่ส่งมารับบริการ

ตรวจวิเคราะห์ สามารถใช้ติดตามและคาดคะเนในเชิงพ้ืนที่ได้มากกว่าการให้ค าแนะน าตามปกติ 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การจัดท าฐานข้อมูลตามลักษณะข้อมูลและการจัดเก็บ ต้องปรับตามประเภทและชนิดข้อมูล แต่ยัง

ขาดพิกัดของจุดที่เก็บตัวอย่างดิน เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลแผนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลผลการ

วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน มีการวิเคราะห์ตามความต้องการของผู้ส่งตัวอย่าง จึงมีผลให้น ามาใช้วิเคราะห์ ได้ไม่

มากพอ จึงไม่สามารถจัดท าแผนที่ธาตุอาหารได้ แต่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในดินอย่าง

ต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม ตรงตามความเป็นจริงอย่างมี

ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบมากกว่านี้ ข้อมูลจากตัวอย่างดินเพียงอย่างเดียวให้

ข้อสนเทศไดไ้ม่มาก หากสามารถเก็บข้อมูลประกอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนี้สามารถช่วยจัดระบบในการจัดเก็บ เรียกใช้ และสนับสนุนการวิเคราะห์

เชื่อมโยงจัดท าข้อสนเทศอ่ืนๆ ได้มากมาย ซึ่งหากผู้ปฎิบัติงานเห็นความส าคัญและพร้อมเปลี่ยนแปลง จะ

สามารถน าไปใช้และพัฒนาต่อได้อย่างไม่ยาก เพ่ือประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานตามภารกิจ และพัฒนาสู่การ

ท างานที่เป็นการให้บริการเชิงรุกได้ต่อไป  

11. ค าขอบคุณ  

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยแลพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการท างานด้วยความ

ราบรื่นและเต็มใจ 
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13.ภาคผนวก  

ตัวอย่างข้อก าหนดและการจัดการข้อมูลในระบบ access 2007 ของแบบฟอร์มเมนูการจัดการความ

เป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส 
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