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บทคัดยอ 

ในปจจุบันทุเรียนเปนผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาสูงและเปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ อัน

เปนเหตุใหเกิดปญหาการนําทุเรียนที่ไมมีคุณภาพ อยางเชน ทุเรียนออน ทุเรียนปายยามาจําหนายใหกับผูบริโภค และอีกทั้ง

ยังเกิดกระแสความตองการบริโภคผลผลิตที่เปนเกษตรอินทรียดวยเหตุผลดานการรักษาสุขภาพเขามาประกอบดวย จาก

ประเด็นปญหาและความตองการดังกลาวจึงไดเกิดแนวทางการพัฒนาระบบงานที่สามารถสืบคนยอนกลับของกระบวนการ

ผลิตของผลไมทุเรียนเพื่อเปนการรับประกันคุณภาพทุเรียนของเกษตรกร และเพื่อเปนการสรางตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพสินคาเกษตรของประเทศไทย ทางผูวิจัยทําการพัฒนาระบบงานดังกลาวดวยกระบวนการอาไจล  ตาม

หลักสถาปตยกรรม n-tiers  Client/Server Architecture  โดยใชเคร่ืองมือชุดโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 

ที่ใช Telerik Framework และ Microsoft SQL Server 2017 Express สําหรับการบริหารจัดการฐานขอมูล  จากการติดตั้ง

ระบบงานและทดลองใชงานจริงในภาคสนามมีผลประเมินความพึงพอใจการใชงานอยูในระดับดี โดยที่ระบบงานที่พัฒนา

รองรับการจัดการขอมูลเก่ียวกับ ประวัติเกษตรกร ขอมูลสวนทุเรียน ตนทุเรียน รุนทุเรียน สภาพอากาศ รายละเอียดการดูแล

ผลผลิต การจัดการภายในสวนตั้งแตทุเรียนเร่ิมผลดิอกจนถึงเก็บผล การจัดการดานใบรับรองการเกษตรและรายงานตางๆ 

คําสําคัญ: ทุเรียน  ระบบสืบคนยอนกลับ  ใบรับรองการเกษตร  ระบบสารสนเทศ  โมเดลอาไจล 

Abstract 

 Nowadays, durian fruit is an agricultural product with a high price and is preferred by both domestic 

and international markets. Which causes problems non-quality durian such as nonmatured durian, 

accelerative durian with drug are sold to consumers. And also there is a currently needs organic products 

for health. Consists of such issues and needs, therefore, has developed a information system that can 

trace back the production process of durian fruit in order to guarantee the durian quality of the farmers 

and need to develop a information system prototype for agricultural Thailand products quality assurance. 

The researcher has developed the information system with an agile process and used n-tier client/server 

architecture. This system was developed using a set of tools Microsoft Visual Studio 2 0 1 7 , Telerik 

Framework and Microsoft SQL Server 2017 database management system. From the system installation 

and the field trial actual use of the work , there was a satisfactory evaluation of the usage level. By which 

the developed system manipulation covers the following about  farmer registration, durian garden 

information record, durian tree record, durian model record, varied time-period weather record, internal 
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garden process management from flowering until fruiting and also management of agricultural certificates 

and various reports.  

Keywords: Durian, Traceability System , Agriculture Certification , Information Systems , Agile Model 

1. ที่มาและความสําคัญ 

 เนื่องจากในปจจุบันคนไทยเร่ิมหันมาสนใจในการทองเที่ยวเชิงการเกษตรและสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพมากข้ึน  

และทุเรียนเปนผลไมชนิดหนึ่งที่มีความตองการสูงแตผลิตไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหเกิดเหตุการณการตัดทุเรียนออน

ซ่ึงเกิดจากเกษตรกรไมใสใจในคุณภาพของทุเรียน  หรือเกิดจากการฉวยโอกาสตัดทุเรียนเพื่อขายจากผูคาคนกลางในชวงที่

ทุเรียนมีราคาสูง ทําใหเกิดปญหาดานภาพลักษณของคุณภาพสินคาทางการเกษตร กอปญหาการขายทุเรียนของเกษตรกรที่มี

จิตสํานึกที่ดี และสรางความไมมั่นใจตอคุณภาพของทุเรียนตอผูบริโภคซึ่งกระทบภาพลักษณในระดับประเทศ  จึงไดเกิด

แนวคิดในการพัฒนาระบบงานที่สามารถสืบคนยอนกลับของกระบวนการผลิตของผลไมทุเรียนเพื่อเปนการรับประกันคุณภาพ

ทุเรียนของเกษตรกร และเพื่อเปนการสรางตนแบบระบบสารสนเทศที่สรางภาพลักษณเชิงคุณภาพใหกับสินคาทางการเกษตร

สําหรับประเทศไทย 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาระบบงานที่สามารถสืบคนยอนกลับของกระบวนการผลิตของผลไมทุเรียนเพื่อเปนการรับประกันคุณภาพ

ทุเรียนของเกษตรกร ที่ประกอบดวยการทํางานตอไปนี้ 

 2.1 พัฒนาระบบงานดวยกระบวนการอาไจลที่มีการพัฒนาระบบงานตามหลักสถาปตยกรรม n-tiers  client/server 

architecture   

 2.2 พัฒนาดวยเคร่ืองมือ Telerik Framework (Model/View/Control) โดยใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล 

Microsoft SQL Server 2017 Express  

 2.3 พัฒนาเพื่อรองรับการใชงานตามสิทธิ์ผูใชงานเปน 4 ประเภทไดแก ผูใชทั่วไป (User)  เกษตรกร (Farmer) ผูชวย

เกษตรกร (Assistant) และผูดูแลระบบ (Admin)  

 2.4 รองรับการจัดการขอมูลเก่ียวกับ ทะเบียนประวัติเกษตรกร สวนทุเรียน ตนทุเรียน รุนทุเรียน สภาพอากาศใน

ชวงเวลาตางๆ รายละเอียดการดูแลผลผลิต การจัดการภายในสวนตั้งแตทุเรียนเร่ิมผลิดอกจนถึงเก็บผลผลิต การจัดการดาน

ใบรับรองการเกษตรและรายงานตางๆ  

 2.5 ทดลองใชงานระบบงานในภาคสนามกับเกษตรกร โดยมีการเก็บรวบรวมความพึงพอใจของการใชงาน 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 สําหรับการพัฒนาระบบงานไดทําการอางอิงองคความรูการบริหารจัดการผลไมทุเรียน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 

(นาฎสุดาและคณะ, 2560) (ศิรพร, 2560) และพัฒนาระบบงานในรูปแบบของกระบวนการอาไจล (Sommerville, 2004) 

(Pressman, 2005) (Cohn, 2010) และมีการทํางานตามหลักการสถาปตยกรรมการทํางานแบบ n ทาง (n-tier client/server 

architecture)  และออกแบบฐานขอมูลดวยแผนภาพอีอาร (Entity/Relationship Diagram) (Elmasri and Navathe, 2007) 

(Rob and Coronel, 2007) 



 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย 

 4.1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 การพัฒนาระบบงานไดใชกระบวนการอาไจล และไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากความตองการใชงานตามสิทธิของ

ผูมีสวนไดสวนเสียที่จําแนกเปนกลุมของเกษตรกร  ผูชวยเกษตรกร และผูดูแลระบบ ที่มีการใชงานตามบทบาทอยางเชน 

จัดการขอมูลพื้นฐานของระบบงาน  จัดการขอมูลสมาชิกที่มีการเก็บประวัติสวนตัว  จักการขอมูลสวนทุเรียน  จัดการขอมูล

ตนทุเรียนวาเปนพันธุอะไรปลูกอยูตําแหนงไหนโดยอางอิงตามแผนที่  จัดการขอมูลรุนของการออกผลของทุเรียน  จัดการ

ขอมูลสภาพแวดลอมตามบริบทปจจุบัน และรายงานตางๆที่จําเปน เปนตน ดังแสดงการออกแบบภาพรวมเปน Use case 

diagram ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 การออกแบบภาพรวมการใชงานระบบดวย Use case diagram 

 

 

 



 

 

 
รูปที่ 2 ออกแบบฐานขอมูลดวยวิธีแผนภาพอีอาร 

และออกแบบฐานขอมูลดวยวิธีแผนภาพอีอาร (Entity/Relationship Diagram) เพื่อรองรับการทํางานของระบบงาน

ทั้งหมดแสดงดังรูปที่  2 โดยแสดงตารางที่สําคัญดังตอไปนี้ ตารางขอมูลผูใช (DGM_AppUser_M)  ตารางขอมูลสวน 

(DGM_Garden_M)  ตารางปจจัยของสวน (DGM_FactorInGardent_T) ตารางสายพันธุของทุเรียน (DGM_TreeType_S) 

ตารางชวงวงจรของทุเรียน (DGM_Stage_S) ตารางแสดงการเติบโตของทุเรียนในแตละชวง (DGM_StageDetail_T) 

ตารางขอมูลตนทุเรียน (DGM_Tree_M) ตารางรุนทุเรียน (DGM_Zone_M) ตารางใบรับรอง (DGM_Cer_M)  ตาราง

รายละเอียดของใบรับรอง (DGM_CerDetail_T) ตารางขอมูลการดูแลตนทุเรียน (DGM_TreeTreatment_T)  ตารางรุน

ทุเรียนของตน (DGM_ZoneTree_T)  เปนตน 

 



 

 

 4.2  รายละเอียดหนาจอการทํางาน 

 การใชงานระบบงานแสดงตัวอยางของ เมนูการใชงานที่อางอิงตาม Use case diagram ดังรูปที่ 3 โดยสามารถ

จัดการขอมูลที่สําคัญของสวนพรอมตําแหนงที่ตั้งดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 3 เมนูการใชงานของเกษตรกร 

 
รูปที่ 4   การจัดการขอมูลสวน 

การจัดการขอมูลรุนทุเรียนโดยรองรับการตั้งชื่อรุน  พันธุทุเรียน วันเดือนปที่ผลิดอก จํานวนลูกทุเรียนคงเหลือของ

รุนที่ออกดอกดังรูปที่ 5  และจัดการขอมูลทุเรียนวาเปนพันธุอะไร ทําการปลูกและตายในวันที่เทาใด ดังรูปที่ 6 และสามารถ

บันทึกขอมูลในแตละรุนทุเรียน ไดแก ขอมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธ ปุย  โดยอางอิงวัน-เวลา และ

ปริมาณที่ใส ดังรูปที่ 7 



 

 

 
รูปที่ 5 การจัดการขอมูลรุนทุเรียน 

 
รูปที่ 6 การจัดการขอมูลทุเรียน 

 

 

 



 

 

 

รูปที่ 7   การจัดการขอมูลการดูแลรุนทุเรียน 

และรองรับการจัดการขอมูลใบรับรองมาตรฐานตามรุนทุเรียน  อยางเชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic 

Thailand) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานสินคาเกษตร Q และ Good Manufacturing Practice (GMP) ดัง

รูปที่ 8  และรายงานแสดงขอมูลรุนทุเรียนที่อานจาก QR Code ดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 8 การจัดการขอมูลใบรับรองตามรุนทเุรียน 

 



 

 

 

รูปที่ 9 รายงานแสดงขอมูลรุนทุเรียนที่อานจาก QR Code 

4.3 การประเมินผลการใชงาน 

 ดําเนินการทดลองใชงานนํารองกับเจาของสวนที่จาํแนกตามขนาดพื้นที่ โดยเลือกแบบเจาะจงจาํนวน 10 คน 

ประกอบไปดวยเจาของสวนขนาดที่ดิน 0-10 ไรจํานวน 4 คน เจาของสวนขนาดที่ดนิ 11–20 ไรจํานวน 4 คนและเจาของ

สวนขนาดที่ดนิมากกวา 20 ไรจาํนวน 2 คน และสรุปความพึงพอใจของผูใชงานดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ตารางแสดงความพงึพอใจในการใชงานระบบงาน 

รายการประเด็นคําถาม (คะแนน 1-5) คะแนนเฉลี่ย 

ระดับความพงึพอใจดานคุณภาพของเนื้อหา    3.78 

ระดับความพงึพอใจดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ 3.82 

ระดับความพงึพอใจดานการนาํไปใชงาน 3.43 

 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

มีระบบงานที่สามารถสืบคนยอนกลับของกระบวนการผลิตของผลไมทุเรียนเพื่อเปนการรับประกันคุณภาพทุเรียนที่

พัฒนาจากเคร่ืองมือเทคโนโลยีในปจจุบันที่รองรับการใชงานตามสิทธิ์ผูใชงาน ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการสวนทุเรียนที่

จัดการประวัติเกษตรกร สวนทุเรียน ตนทุเรียน รุนทุเรียน สภาพอากาศในแตละชวงเวลา รายละเอียดการดูแลผลผลิต การ

จัดการภายในสวนตั้งแตทุเรียนเร่ิมผลิดอกจนถึงเก็บผลผลิต การจัดการดานใบรับรองการเกษตรและรายงานตางๆ โดยผาน

การทดลองใชงานจริงในภาคสนามแลวไดผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานอยูในระดับดี (ระดับตองปรับปรุงมีคะแนน 

0-1.5  ระดับพอใชมีคะแนน  1.51-2.5   ระดับปานกลางมีคะแนน 2.51-3.5  ระดับดีมีคะแนน 3.51-4.5  และระดับดีมากมี

คะแนน 4.51-5)  

 

 



 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 ควรดึงขอมูลสภาพอากาศของแตละพื้นที่จากแหลงขอมูลอ่ืนที่มีการจัดเก็บไวเชน ขอมูลจากกรม

อุตุนิยมวิทยา เพื่อนํามาชวยใชในการวิเคราะหใหคาที่ไดมีความแมนยํามากข้ึน 

  5.2.2 ควรนําขอมูลสภาพอากาศมาใชประกอบเพื่อทํานายชวงการเก็บเก่ียวของแตละรุนทุเรียน 

  5.2.3 ควรรองรับการจัดการดานปริมาณคาสารพิษตกคางสูงสุดของแตละมาตรฐาน เพื่อใหสามารถ

เปรียบเทียบดานสารพิษตกคางวามีคามากกวาหรือนอยกวาเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ตองการ 

 5.2.4 ควรมีฟงกชันที่ชวยแนะนําเกษตรกรในการดูแลทุเรียนในแตละชวงซึ่งแยกตามพันธุโดยใชขอมูลจากการ

ดูแลยอนหลังและสภาพอากาศมาใชในการวิเคราะห 

 5.2.5 ควรใชระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงพืน้ที่ (Spatial Database Management System) มาใชงาน 
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