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บทนา
เกษตรอินทรีย์ ถือเป็ นวาระแห่ งชาติ เพือ่ นาไปสู่ การผลิตสิ นค้ าเกษตรปลอดภัยสาหรับการบริโภค กรมพัฒนาที่ดิน
เป็ นหน่ วยงานหนึ่งในการขับเคลือ่ นวาระเกษตรอินทรีย์ และเป็ นภารกิจหลักในการดาเนินงานส่ งเสริมการใช้ สารอินทรีย์
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีเป้าหมายส่ งเสริมเกษตรกรในปี งบประมาณ 2550
และปี งบประมาณ 2551 จานวนปี ละ 200 กลุ่ม และจะดาเนินการขยายผลการส่ งเสริมในปี ต่ อๆ ไป ทั้งนี้การดาเนินงาน
ส่ งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ดังกล่ าว มีวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ กลุ่มเกษตรกรที่
เข้ าร่ วมโครงการฯ เป็ นกลุ่มที่มีความเข้ มแข็ง รู้ จักการผลิต และใช้ สารอินทรี ย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร สามารถ
พึ่งตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ ายด้ านปั จจัยการผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยเครื อข่ ายการ
บริหารกลุ่มฯ จากหมอดินอาสาประจาตาบล และหมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน ในการดาเนินกิจการของกลุ่มฯ ให้ ประสพ
ผลสาเร็จได้ ระบบสารสนเทศกลุ่มเกษตรกรใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เป็ นระบบในการจัดเก็บข้ อมูล
พืน้ ฐานด้ านต่ างๆ ของกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่ของปี งบประมาณนั้นๆ ซึ่งระบบงานเดิมมีข้ันตอนในการ
นาเข้ าข้ อมูลที่เก็บเฉพาะข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มเพียงอย่ างเดียว ขาดข้ อมูลสนับสนุนในการตัดสิ นใจเพือ่ ปฏิบัติงาน ขาด
การรายงานผลทีช่ ัดเจน เช่ น การรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของแต่ ละกลุ่ม รายงานประวัติการอบรม การแสดง
รายงานในรู ปแบบสถิติ และไม่ สามารถค้ นหาข้ อมูลความรู้ ในการทาเกษตรอินทรี ย์ได้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพิจารณา
ระบบสารสนเทศกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ และกลุ่มเกษตรกรใช้ สารอินทรี ย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรสามารถบันทึก
ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่ม บันทึกประวัติการอบรม สามารถสื บค้ นข้ อมูลทางวิชาการในการทาเกษตรอินทรีย์ นอกจากนีย้ ังมี
การสรุปรายงานทางด้ านสถิติ ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่ างหนึ่งทีจ่ ะช่ วยในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสาหรับเจ้ าหน้ าที่ หมอดินอาสา ก่ อให้ เกิดการปฏิบัติงานได้ สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนใน
การทางานสาหรับเจ้ าหน้ าที่ ทั้งนีจ้ ะนาไปสู่ การสนับสนุน และขับเคลือ่ นวาระเกษตรอินทรีย์แห่ งชาติได้ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ออกแบบระบบสารสนเทศการนาเข้ า จัดเก็บ รายงานและ
วิเคราะห์ ข้อมูลของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรใช้ สาร
อินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
2. เพือ่ สนับสนุนการตัดสิ นใจและเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติ
งานด้ านการบริหาร สาหรับเจ้ าหน้ าที่ และหมอดินอาสา
3. เพือ่ เป็ นฐานข้ อมูลและรายงานสนับสนุนการขับเคลือ่ นวาระ
เกษตรอินทรีย์แห่ งชาติ

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
การวิเคราะห์ ระบบงานเดิมในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้ สารอินทรีย์
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร พบว่ ามีการ
จัดเก็บลงบนฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ จริง แต่ มขี ้นั ตอนการเรียกใช้
ข้ อมูลทีซ่ ับซ้ อน และยังขาดข้ อมูลในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ ดังนี้
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรไม่ ตรงกับวัตถุประสงค์ ของโครงการ
2. ขาดการบันทึกประวัตการอบรม การผลิตเกษตรอินทรีย์ / เกษตร
ใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
3. ขาดขั้นตอนการทารายงานสรุ ปและประเมินศักยภาพของกลุ่มและ
เจ้ าหน้ าผู้รับผิดชอบ
4. ขาดข้ อมูลทางสถิตทิ ชี่ ่ วยสนับสนุนการตัดสิ นใจ

ภาพที่ 2. ฟอร์ มบันทึกข้ อมูลกลุ่ม

ภาพที่ 3. ฟอร์ มบันทึกข้ อมูลสมาชิก

กลุ่มเกษตรกร

ภาพที่ 1. Use Case Diagram ระบบ

ลาดับ
ที่

ผลการประเมิน

ค่าเฉลีย่
เชิงปริมาณ

ค่าส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลีย่
เชิงคุณภาพ

1

การประเมินความเหมาะสมกับความ
ต้ องการของระบบฯ

8.57

1.08

ดี

2

การประเมิน ความคิดเห็น ด้ านความ
ถูกต้ องในการทางานของระบบฯ

8.53

1.03

ดี

3

การประเมิน ความคิดเห็น ด้ านความ
สะดวก และง่ ายต่ อการใช้ งานระบบฯ

8.66

1.05

ดี

4

การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ด้ า นการ
รักษาความปลอดภัยของระบบฯ

8.60

1.07

ดี

8.59

1.06

ดี

ค่าเฉลีย่

ตารางที่ 1. การประเมินประสิ ทธิภาพด้ านการทางานของระบบ

ภาพที่ 4. กราฟเปรียบเทียบจานวนกลุ่มทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการโดยแยกตาม
การใช้ สารอินทรีย์ เพียงอย่ างเดียว และใช้ สารอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมี

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. มีระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพในการจัดการข้ อมูล
กลุ่มเกษตรกรใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
2. เป็ นแหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสนับสนุนการส่ งเสริมและ
สาธิตกลุ่มเกษตรกรใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
3. สามารถตรวจสอบประวัตกิ ารอบรม ของกลุ่มได้
4. สามารถสรุ ปผลการประเมินการดาเนินงานด้ านความ
เข้ าใจและการยอมรับของเกษตรกร
5. สามารถสรุ ปผลการเปรียบเทียบสถานภาพการผลิตของ
กลุ่มเกษตรกรใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

