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บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบที่ดีให้กบั โครงการ
ประกันราคาข้า วของ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เพื่อลดการทางานที่ ซ้ าซ้อน และการตกหล่ นของข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Delphi ซึ่ งในปั จจุบนั เมื่อถึงช่วงเวลาที่ ธนาคารเปิ ดรั บ การขึ้ น
ทะเบี ยนจะมี เกษตรกรจานวนมากมาขึ้ นทะเบี ยน พร้ อม ๆ กันที่ สาขา
ธนาคารต่าง ๆ ทาให้การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ร ะบบประกันราคาข้าวนั้นไม่
สามารถรองรั บได้ ท าให้เจ้า หน้า ที่ ต้องน าใบข้อ มูล ของเกษตรกร มา
บันทึ กเก็บไว้ในโปรแกรม Microsoft Office Excel ก่อน และจะทาการ
บันทึกเข้าสู่ระบบเมื่อระบบพร้อมใช้งานได้
ปั ญหาดังกล่ าวท าให้เกิดการทางานที่ ซ้ าซ้อน ดังนั้นจึ งได้มี
การพัฒ นาโปรแกรมขึ้ นมาซึ่ งในตัว โปรแกรมนี้ จะประกอบไปด้ว ย
ฐานข้อมูล ข้อมูลในการป้ อนเข้า และผลลัพธ์จากโปรแกรม
โปรแกรมนี้ใช้ในการบันทึ กข้อมูลเกษตรกรเพื่อขึ้ นทะเบี ยน
เข้าร่ วมโครงการ ซึ่ งสามารถลดการทางานที่ซ้ าซ้อน และการตกหล่นของ
ข้อมูล

Abstract
The project aims to create a good system for Rice Price
Insurance Project of Bank for agriculture and agricultural Cooperatives
to reduce redundant work and missing data by using Delphi. Currently,
At the time the bank is open for registration. Branches of the bank have
many farmers who register with the project, so Data recording on the
system can not support. The Staff must record the data on Microsoft
Office Excel and Data is recorded when the system available.
As a result, the system has redundant work. So, in this project,
Rice Price Insurance Software is developed using Delphi. The software
consists of database, input and report (output). This software is used to
record farmer data for registration with the project.This software can to
reduce redundant work and missing data.

1. บทนา
การประกัน ราคาข้าวเป็ นวิ ธี การหนึ่ ง ที่ ภ าครั ฐน ามาใช้เ พื่ อ
ช่วยเหลือเกษตรกร โดยรั ฐบาลจะใช้ราคาประกันเป็ นฐานราคาข้าวโดย
เกษตรกรจะได้รับเงินส่ วนต่างจากราคาประกันในช่วงวันที่เกษตรกร ราย
นั้น ๆแจ้งขอใช้สิท ธิ์ เงื่ อ นไขการประกัน ราคาข้า วขึ้ น อยู่ก บั นโยบาย
ภาครั ฐและราคาส่ วนต่ างที่ เกษตรกรจะได้รับซึ่ งจะมี การประกาศราคา
ประกันทุกๆสัปดาห์โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)
ในการสมัครเข้าร่ วมโครงการประกันราคาข้าวในปั จจุ บ ันนี้
เกษตรกรจะต้องมาขึ้ นทะเบี ยนกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยทางธนาคารจะมี ร ะบบประกัน ราคาข้า วที่
สามารถทาการบันทึกข้อมูลการเข้าร่ วมโครงการของเกษตรกรผ่านทาง
เว็บไซต์ จากการศึกษาระบบประกันราคาข้าวของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ก ารเกษตร ได้พ บปั ญ หาว่ า ในปั จ จุ บัน เมื่ อ ถึ งช่ ว งเวลาที่
ธนาคารเปิ ดรับการขึ้นทะเบี ยนจะมี เกษตรกรจานวนมากมาขึ้ นทะเบี ยน
พร้อมๆกันที่สาขาธนาคารต่างๆทาให้การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบประกัน
ราคาข้าวนั้นไม่สามารถรองรับได้เนื่ องจากระบบที่ มีน้ นั มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
การทางานต่า ทาให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลของเกษตรกรได้
ในการแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า ว เจ้าหน้า ที่ จ ะรั บ ใบข้อ มูล ของ
เกษตรกร มาบันทึกเก็บไว้ในโปรแกรม Microsoft Office Excel ก่อนและ
จะทาการบันทึกเข้าระบบเมื่อระบบพร้อมใช้งานได้ ปั ญหาดังกล่ าวทาให้
มีการทางานที่ซ้ าซ้อนและอาจจะเกิดข้อมูลตกหล่ นได้ จึ งจาเป็ นต้องหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

2. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
จากการศึ ก ษาระบบประกัน ราคาข้าวของทางธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ได้พบปั ญหาระบบไม่ พร้ อมใช้งาน
ในช่วงเวลาที่ธนาคารเปิ ดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากระบบที่ มี
นั้นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท างานต่ า ดังนั้นจึ งได้ท าการพัฒนาโปรแกรม
ขึ้ น มาเพื่ อ รองรั บ การขึ้ น ทะเบี ยนเกษตรกร โดยมี ข้ นั ตอนการพัฒ นา
โปรแกรม ดังนี้

2.1 ศึกษาระบบประกันราคาข้ าว
การศึกษาระบบประกันราคาข้าว ณ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาบางบัวทอง วิธีการเข้าสู่ ระบบประกันราคา
ข้าวนั้น เกษตรกรผูท้ ี่มีความประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการจะต้องทาการขอ
ใช้สิทธิ์ โดยมีข้ นั ตอนดังภาพที่ 2.1 ซึ่ งการประกันราคาข้าวจะมี ข้ นั ตอน
สุ ดท้ายคือการโอนเงินส่ วนต่างที่เกษตรกรจะได้รับ โดยผ่านทางธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.3 สร้ างฐานข้ อมูล และทาการเชื่ อมต่ อฐานข้ อมูลกับ
โปรแกรม Delphi 7
การเชื่ อมต่ อระบบฐานข้อมูลที่ ถูกเก็บไว้ใน Microsoft SQL
Server 2005 เข้ากับโปรแกรม Delphi 7 โดยเข้าไปที่ Control Panel แล้ว
เข้าไปที่ Administrative Tool จากนั้นทาการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล

2.4 สร้ างรูปแบบของโปรแกรมที่จะใช้ งาน โดยใช้ โปรแกรม
Delphi 7
รู ปแบบของโปรแกรมจัดทาโดยยึดตามการใช้งานที่ มี อยู่ใน
ปั จจุบนั ประกอบด้วยหน้าต่างหลัก และหน้าต่างค้นหา เพิ่ม แก้ไข ยกเลิ ก
สัญญา เป็ นต้น ตัวอย่างหน้าต่ างหลักดังภาพที่ 2.3 และตัวอย่างหน้าต่ าง
ทาสัญญาดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ ประกันราคาข้าวของเกษตรกร
ภาพที่ 2.3 หน้าต่างหลัก

2.2 แผนผังแสดงความสั มพันธ์
แผนผังแสดงความสัมพันธ์น้ ีจดั ทาเพื่อการออกแบบ
ฐานข้อมูลของระบบประกันราคาข้าวโดยมีจานวนเอนทิตี ทั้งหมด 11
เอนทิตี ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.4 หน้าต่างทาสัญญา

3. สรุป

ภาพที่ 2.2 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระบบการประกันราคาข้าว

ผลการดาเนินโครงงานจากการที่ได้จดั ทาโปรแกรม เพื่อใช้ใน
การขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรส าหรั บ เข้ า ร่ ว มโครงการประกัน รายได้
เกษตรกร ซึ่ ง โปรแกรมนี้ สามารถใช้ในการค้นหา บัน ทึ ก แก้ไ ข และ
ยกเลิกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร และยัง

สามารถทาการคานวณจานวนเงินที่เกษตรกรจะได้รับสิ ทธิ์ ในการเข้าร่ วม
โครงการประกัน รายได้ เ กษตรกร ตลอดจนสามารถน าข้ อ มู ล ของ
เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเข้าร่ วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรมาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้
โปรแกรมที่ ไ ด้จัด ท าขึ้ นมานี้ ส ามารถที่ จ ะน าไปพัฒ นาได้
ต่ อเนื่ อง เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ จะนาไปใช้งานให้มีความสมบูรณ์ และ
สะดวกยิ่งขึ้น
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