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บทคัดยอ
การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบฐานขอมูลสุกรขุนมีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบระบบฐานขอมูลสุกร
ขุ น บนเว็ บ ไซต 2) เพื่ อ ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การฟาร ม สุ ก รขุ น
การพั ฒ นาโปรแกรมมี ข้ั น ตอนในการดํา เนิ น การดั ง นี้ คื อ มี ก ารออกแบบแฟ ม ข อ มู ล ทั้ ง หมด 16 แฟ ม
ประกอบไปด ว ยข อ มู ล สุ ก ร ข อ มู ล โรงเรื อ น ข อ มู ล การให อ าหาร ข อ มู ล ตรวจสุ ข ภาพ ขอมูลเวชภัณฑ
ขอมูลพนักงาน ขอมูลการทํางานลวงเวลา ขอมูลการจายเงินเดือน ขอมูลชุดอาหาร ขอมูลคาใชจา ยบัญชี ขอมูล
วัสดุอุปกรณ ขอมูลเบิกวัสดุอปุ กรณ ขอมูลการสั่งซื้อสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลรานคา และขอมูลการขายสุกร
โดยใชโปรแกรม MySQL สรางฐานขอมูล และใชโปรแกรม PHP เชื่อมตอฐานขอมูล เพื่อใหผูใชสามารถบันทึก
แกไข ลบ คํานวณและการแสดงขอมูลดานตางๆในการจัดการฟารมเชน การขายสุกร สรุปการใหอาหารสุกร เปนตน
สวนโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ใชในการออกแบบเว็บเพจเพื่อนําขึ้นแสดงบนเครือขายอินเทอรเน็ต ใน
ส ว นการแสดงผล ประกอบด ว ยรายงานสรุ ป การเลี้ ย งสุ ก รขุ น เช น การให อ าหาร อั ต ราการเ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
ค า ใช จ า ยภายในฟาร ม โดยโปรแกรมได รั บ การประเมิ น จํา นวน 30 คน คื อ นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ
สัตวบาล นักสัตวบาล พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับสัตวบาล หลังการใชงานพบวาอยูในระดับดี X = 3.93
คําสําคัญ : ฐานขอมูล สุกรขุน การจัดการฟารม
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ABSTRACT
The objectives of program database system design for an increase of the management
efficiency on growing-finishing swine Farming were 1) to design database growing-finishing swine on
website and 2) to use the information technology for an increase efficiency of growing-finishing swine
farming management. The process of program development was the design of 16 files: swine,
housing, feeding, health, medicine, employee, overtime, salary, feed group, expenses, tools, tool
check out, stock order, customers, contact store, and sale swine by using MySQL program to create
database. Then, the PHP program was used to connect database, record, delete, update, calculate
and illustrate farm management data, for example, sale swine, feeding swine and so on. Finally,
Macromedia Dreamweaver program was applied for web page design in order to present a result on
the internet network. The program designed was evaluated and rated at good level ( X = 3.93) by
30 users: students, animal husbandry academic, animal husbandry, and private firm employee of
related field.
Keywords : database, swine, farm management
E-mail : sasi.acke@gmail.com

คํานํา
การเลี้ยงสุกรในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมากกวาในอดีต นับวามีการเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ใน
ดานฟารมสุกรเกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีในทุกๆดาน เชน ทางดานพันธุสุกร อาหารและการใหอาหารสุกร การ
ดูแลสุขภาพสัตว การจัดการฟารม การควบคุมปองกันโรค สามารถชวยในการตัดสินใจไดอยางเต็มประสิทธิภาพจน
ทําใหธุรกิจการเลี้ยงสุกรมีความมั่นคงขึ้น เกษตรกรสวนใหญประกอบเปนอาชีพหลักและเลี้ยงเปนแบบอุตสาหกรรม
ทําใหคอมพิวเตอรมีบทบาทและจําเปนสําหรับการเก็บขอมูลสุกรมากขึ้น ปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ
การเก็บขอมูลขึ้นหลายโปรแกรม เชน โปรแกรมหมอหมูเกษตรศาสตร โปรแกรม Pig Champ เปนตน
ในทศวรรษที่ผานมาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในดานการจัดการฟารมมีจํานวนไมมาก เพราะมีร าคา
แพง จึ ง ไม เ ป น ที่ นิ ย มใช กั น มาก แต ใ นป จ จุ บั น คอมพิ ว เตอร ไ ด ถู ก นํา มาใช อ ย า งแพร ห ลาย ในทางด า น
ปศุ สัตว มีโปรแกรมทางดานปศุสัตวเพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหมีการแขงขันสูง และราคาของโปรแกรมไมสงู มากนัก เมือ่
เทียบกับประโยชนที่ไดรับ ทําใหในสวนของการบริหารจัดการฟารมมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชมากขึ้น การ
ผลิตสุกรขุนในปจจุบัน เปนการผลิตแบบเชิงอุตสาหกรรม ดังนั้นการวัดผลความสําเร็จของธุรกิจจะออกในรูปแบบ
ตัวเลขของผลผลิตและกําไร - ขาดทุน การวิเคราะหโดยโปรแกรมที่มีคุณภาพ จะชวยลดความเสี่ยงจากปจจัยหลายๆ
ดาน อาทิเชน ดานรายรับรายจาย การเบิกจายวัสดุอุปกรณ ยา อาหาร ซึ่งงาย สะดวกรวดเร็วตอการ ตรวจสอบการ
บริหารจัดการและปองกันการทุจริต ดานการจัดการฟารมจะชวยบันทึกขอมูล ซึ่งทําใหทราบถึงรายละเอียดตางๆ
เพื่อที่จะวิเคราะหใหเห็นถึงผลประกอบการรวมถึงความผิดพลาดของการจัดการ และการนําขอมูลไปใชเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการจัดการ รวมถึงการวางแผนการผลิตในอนาคตได ปญหาทางดานแรงงาน การขาดแคลนแรงงานและ
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การลดอัตราคาจางแรงงาน คอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทชวยในการจัดเก็บขอมูลเพื่อแกไขปญหาดังกลาวได และ
ทําใหชวยลดคาใชจายในดานแรงงานไดสวนหนึ่ง
การเก็บขอมูลแบบพื้นฐานการเก็บรักษาขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่ไดในรูปตัวหนังสือและกราฟ ชวยลด
เวลาในการทํางาน การซ้ําซอน ความผิดพลาด ทําใหเห็นปจจัยเสี่ยงและแนวโนมของปญหาที่อาจเกิดขึ้น และ
สามารถหาแนวทางในการปองกันหรือแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ

อุปกรณและวิธีการทดลอง
วัสดุและอุปกรณ
1. ฮารดแวร (Hardware) ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร ทีม่ ีรายละเอียดดังนี้
1.1 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU)
1.2 หนวยความจําสํารอง ประกอบดวย ฮารดดิสก (Hard disk)
และแผนจานซีดี-รอม (CD-ROM DISC)
1.3. หนวยความจําหลัก (RAM)
1.4. จอภาพ (Monitor)
1.5. ความละเอียดในการแสดงสี 16-32 ลานสี
2. ซอฟตแวร (Software) มีรายละเอียด ดังนี้
2.1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP
2.2. โปรแกรม Microsoft Internet Explorer
2.3. โปรแกรม สําหรับทําฐานขอมูล
- โปรแกรม Apache Web Server
- โปรแกรม PHP (Personal Home Page Tool)
- โปรแกรม MySQL
2.4. โปรแกรม Microsoft Word 2003
2.5. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8.0
2.6. โปรแกรม Edit plus 2
วิธีการ
ในการศึกษาแบงวิธีการดําเนินงานออกเปนขั้นตอนตางๆ ไดทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมแผนดําเนินงาน
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลทําฐานขอมูลสุกรขุน เพื่อกําหนดรูปแบบโครงสรางของฐานขอมูลสุกรขุนดัง
แสดงภาพที่ 1
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No

หนาแรก
login

ตรวจสอบ
password

เมนูหลัก

ประมวลผล

ปอนขอมูล

แสดงผล

ออกจาก
โปรแกรม

Yes
ประวัติสุกร

แสดงรายงานผล

การใหอาหาร
กราฟรายงานผล

เลือกเมนู

การจัดการ
แนวทางแกไข
สุขภาพ

คาใชจาย

Figure 1 Swine Database structure
3. ขั้นตอนการออกแบบโครงสราง ฐานขอมูล และองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก ขอมูลสุกร ขอมูล
โรงเรือน ขอมูลการใหอาหาร ขอมูลตรวจสุขภาพ ขอมูลเวชภัณฑ ขอมูลพนักงาน ขอมูลการทํางานลวงเวลา
ขอมูลการจายเงินเดือน ขอมูลชุดอาหาร ขอมูลคาใชจายบัญชี ขอมูลวัสดุอุปกรณ ขอมูลเบิกวัสดุอุปกรณ ขอมูล
การสั่งซื้อสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลรานคา และขอมูลการขายสุกร
4. ขั้นตอนการสรางระบบฐานขอมูลสุกรที่ไดออกแบบ โดยใชโปรแกรม MySQL สรางฐานขอมูล ใชคาํ สั่ง
SQL ในการจัดการฐานขอมูลหลังจากนั้นใชโปรแกรมภาษา PHP เขียน script บนฝงเซิรฟเวอร (server – side
script) ดวยโปรแกรม Edit Plus 2 เพื่อแสดงขอมูลใน web browser และ มีการแสดงผลหนาเว็บเพจ (Web page)
ดวยภาษา HTMLโดยโปรแกรม Macromediadreamweaver 8.0 สรางสวนติดตอผูใช (user interface) เพื่อ
สะดวกรวดเร็วของผูใช รวมถึงงายตอการแกไขของผูดูแลระบบ มีกลไกการคนหาคําตอบ (inference engine)
รวมถึงแกไขขอบกพรอง ตลอดจนเพิ่มเติมสวนที่ขาด การใชงานของระบบสามารถเลือกคําสั่งตางๆ เชน ประวัติสุกร
จํานวนสุกร การใชยาและวัคซีนสุกร การจัดการดานอาหาร เปนตน
5. ขั้นตอนการตรวจสอบและปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับการใชงานและตรงตามความตองการของผูใชโดยการใช
แบบสอบถามทดสอบความเชือ่ มั่นกับกลุมทดลองจํานวน 10 คน โดยคาความเชื่อมั่นอยูระดับที่ 0.98
6. ขั้นตอนการทดสอบการใชงาน โดยทดสอบกลุม ตัวอยางจํานวน 30 คน โดยแบงออกเปน นักศึกษา 10 คน
นักวิชาการสัตวบาล 10 คน และพนักงานที่เกี่ยวของกับทางสัตวบาล 10 คน เพื่อใหระบบฐานขอมูลแสดงขอมูลเพื่อให
การใชงานไดมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
7. ขั้นตอนของการแกไขขอบกพรอง เพิ่มเติมรายละเอียดหลังทดสอบการใชงาน
8. ขั้นตอนการติดตั้งฐานขอมูลโดยผูใชสามารถเขาใชงานโดยผานเครือขาย Internet Explorer บนเว็บไซต
9. ขั้นตอนการติดตาม ประเมินผล และ สรุปผลรายงาน
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ผลการทดลองและวิจารณ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุกรขุน
1. ระบบฐานขอมูลสุกรขุนไดนําเสนอไวบนเว็บไชต http://agri.kps.ku.ac.th/swine/index_swine.php
ซึ่งมีขั้นตอนและคูมือการใชงานของฐานขอมูลสุกรในการใชงานแสดงไวในเว็บเพจสามารถทําการโหลดได ซึ่งจะ
บอกรายละเอียดถึงสวนตางๆ ในโปรแกรมนี้และวิธีการใชตางๆ วาเขาใชงานไดที่ตรงไหน มีขั้นตอนในการในการ
ทํางานและความสามารถของโปรแกรม ดังรูปภาพที่ 2

Figure 2 Swine Index Database Page.
2. ฐานขอมูลแบงการใชงานออกเปนและกําหนดสิทธิใชซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ
ผูใชที่ 1 สามารถบันทึกขอมูลและและสามารถแสดงผลแบบรวมได
ผูใชที่ 2 สามารถบันทึกขอมูล แกไข ลบ ขอมูล
ผูใชที่ 3 สามารถดูสรุปขอมูลการเลี้ยง รายงานตางๆและพิมพขอมูลได
3. ในการเขาใชฐานขอมูลผูใชจะตองเลือกการใชงานวาตองการเขาไปใชเมนูไดซึ่งมีขอมูล ทั้งหมด16 ขอมูล
ไดแก ขอมูลสุกร ขอมูลโรงเรือน ขอมูลการใหอาหาร ขอมูลตรวจสุขภาพ ขอมูลเวชภัณฑ ขอมูลพนักงาน ขอมูลการ
ทํางานลวงเวลา ขอมูลการจายเงินเดือน ขอมูลชุดอาหาร ขอมูลคาใชจายบัญชี ขอมูลวัสดุอุปกรณ ขอมูลเบิกวัสดุ
อุปกรณ ขอมูลการสั่งซื้อสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลรานคา และขอมูลการขายสุกร (ดังรูปภาพที่ 3)ในแตละเมนู
นั้นสามารถ เขาไปบันทึกขอมูล แกไข ลบ แสดงขอมูลและสรุปการเลี้ยงสุกร ไดดังภาพที่ 4, 5, 6, 7และ 8
ตามลําดับ

Figure 3 Main Swine Database Page.
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Figure 4 Swine Data Entry Page.

Figure 5 Showing Swine Data Ehtered.

Figure 6 Swine Data Correction Page.
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Figure 7 Show Data Deletion Page.

Figure 8 Report of Growing-Finishing Swine
ซึ่งในแตล ะเมนู ของข อ มู ลนั้ นจะมี คํา อธิบ ายและสามารถเขา สูห นา ตางๆไดอ ยา งสะดวก โปรแกรมนี้
สามารถนํามาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงผลประกอบการรวมถึงความผิดพลาดของ

การจัดการ และการวางแผนการผลิตในอนาคต
สรุปผลความคิดเห็นผูใชโปรแกรม
จากการประเมินโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยนักศึกษา ผูจัดการฟารม เจาของของฟารม นักวิชาการสัตวบาล
นักสัตวบาล และพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับทางสัตวบาล จํานวน 30 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจใน
ดานตางๆดังนี้
1. ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ ผูใชฐานขอมูลมีความพึงพอใจดานการออกแบบในระดับดี ( X =
3.70, S.D. = 0.16 ) จากผลการวิจัย สอดคลองกับ ประภาพร (2540) กลาวไววา ลักษณะเว็บเพจที่ดี ควรมีชื่อเรื่อง
ที่นาสนใจ ตลอดจนการใชรูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สีของขนาดตัวอักษรที่ใชบนเว็บเพจที่เหมาะสมและการ
จัดความสัมพันธขอความและภาพใหสอดคลองกับองคประกอบอื่นและมีรูปภาพการนําเสนอที่ดีใชงานงาย
2. ดานเนื้อหา ผูใชฐานขอมูลมีความพึงพอใจดานการออกแบบในระดับดี ( X = 3.86, S.D.=0.27 ) จาก
ผลการวิจัย สอดคลองกับจินดาภัส (2546) กลาวไววา คุณลักษณะที่ดีของฐานขอมูลในดานเนื้อหาสาระ คือ มี
ความถูกตองเนื้อหา ขอมูลมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดไดเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของผูใช และควรปรับปรุง
เนื้อหาทันสมัยอยูเสมอ

1011

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

3. ความพึงพอใจหลังการใชงาน ผูใชฐานขอมูลมีความพึงพอใจหลังการใชงาน ในระดับดี ( X = 3.83,
S.D. = 0.11 ) จากผลการวิจัย สอดคลองกับ กิดานันท (2542) กลาวไววา การสรางเว็บเพจ ตองคํานึงถึง
กลุมเปาหมายที่ตองการใชงาน การกําหนดกลุมเปาหมายอยางชัดเจนทําใหผูสรางสามารถกําหนดเนื้อหาและ
เรื่องราวเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใช ตลอดจนการใชโครงสรางของเว็บที่เหมาะสมนั้นจะทําใหผูใชสามารถ
ติดตามเนื้อหาและเชื่อมโยงไปยังหัวขอหรือหนาที่ตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยภาพโดยรวมของผูใช โดยเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสรุป
การเลี้ ย งเพิ่ ม ขึ้ น โดยสอดคล อ งกั บ สั น ทนา (2543) กล า วไว ว า มนุ ษ ย ใ ช ก ารสื่ อ สารอย า งมี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของตนเองในดานตางๆและจงใจที่จะแสวงหาขาวสารเพื่อใหเกิดความพึงพอใจอันเปน
ความรูสึกที่เกิดขึ้นภายหลังจากการไดรับสัมผัสกับสิ่งนั้นมาแลว ในทางบวกจะเกิดความนิยมชมชอบซึ่งมากหรือ
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับวาสิ่งเหลานั้นตอบสนองความตองการไดมากนอยเพียงใด

สรุปผลขอเสนอแนะ
การวัดผลความสําเร็จของธุรกิจออกมาเปนตัวเลขของผลผลิตและกําไรขาดทุน จะตองอาศัยระบบการ
บันทึกขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหใหเห็นถึงผลประกอบการ ความ
ผิดพลาดของการจัดการ รวมถึงการวางแผนการผลิตในอนาคตจากการเก็บรวบรวมขอมูลการผลิตสุกรขุนที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมการออกแบบฐานขอมูลสุกรสามารถบั นทึกขอมูลตางๆและจั ดทํารายงานการสรุ ป
รายงาน คือ การผลิ ต ตนทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งกลาวสอดคลองกับ สุทัศน (2540) กลาววา การ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตสุกรขุนเพื่อควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองการบันทึกขอมูลตางๆและ
จัดทํารายงานการสรุปผลการดําเนินการผลิตวาไดผลเปนอยางไร มีปญหาขอบกพรองอะไรบางที่จะตองแกไขและ
การรายงานจะประกอบดวย 3 สวนดวยกัน คือ1) การผลิ ต จะแสดงจํา นวนที่ มี จ ริ ง เที ย บกั บ เป า หมายการผลิ ต
และการขาย รวมถึ ง อั ต ราการสูญเสียในระหว า งการผลิ ต ซึ่ ง จะบอกให ท ราบถึ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น
รายสั ป ดาห ต ามระบบการผลิ ต ได ทั น ท ว งที 2) ประสิทธิภาพ เปนการวัดผลของการเลี้ยง โดยการคํานวณ
ออกมาในรูปแบบอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหาร ซึ่งสามารถแสดงงานรุนตอรุน 3) ตนทุนการ
ผลิต เมื่อมีการวัดผลประสิทธิภาพการผลิตออกมาเปนรุนๆแลว ก็สามารถที่จะทําการสรุปตนทุนผลผลิต เพื่อการ
วัดผลของการผลิตออกมาในรูปกําไรหรือการขาดทุนของกิจการได ขอเสนอแนะของระบบฐานขอมูลคือ ในการ
เขาใชของแตละฟารมจะเขาใชไมเหมือนกันและการบันทึกของขอมูลของแตละฟารมแตกตางกันในการเขาใชควร
กําหนดใหชัดเจน เกี่ยวกับรหัสตางๆใหเขาใจตรงกันและกําหนดไปในทิศทางเดียวกัน และควรมี ก ารบั น ทึ ก
ข อ มู ล อย า งสม่ํา เสมอ
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