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บทคัดยอ 
โครงการนี้เปนจัดทําระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

โปรแกรมจัดเก็บขอมูลที่อยูในรูปแบบเอกสารใหอยูในรูปแบบของระบบฐานขอมูล ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและเว็บไซตที่ใชในการซื้อขายอาหารสัตว 

พรอมทั้งสอบถามความตองการของผูใชงาน เพื่อใชในการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ซึ่งพัฒนาดวยภาษา 

PHP และใช MySQL เปนระบบการจัดการฐานขอมูล ผลลัพธที่ไดคือระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว ที่ชวย

จัดเก็บขอมูลอาหารสัตว ขอมูลประเภทอาหารสัตว ขอมูลการสั่งซื้ออาหารสัตว ขอมูลการขายอาหารสัตว ขอมูล

ตัวแทนจําหนายอาหารสัตว ใหเปนระเบียบและลดการสูญหายของขอมูล สามารถแสดงรายงานขอมูลอาหารสัตว

คงเหลือในคลังได  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว คือ เจาของราน 

พบวาผูใชมีความพึงพอใจใน ระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตวในระดับมาก ระบบที่ไดตรงกับความตองการของ

ผูใช สามารถเรียกใชงานไดสะดวก รวดเร็ว มีการจัดเก็บขอมูลและแสดงผลไดอยางถูกตองแมนยํา 

คําสําคัญ : ระบบฐานขอมูลการซ้ือขายอาหารสัตว 

 

ABSTRACT 
This project is the preparation of database system on the sale of animal feed in Nong Bua Lam 

Phu Province. The objective was to create a program to store document files in the form of database 
system. The researcher has developed a database system on the sale of animal feed. The data was 
collected from documents and websites used in the sale of animal feed along with the survey of user 
need. The Apple Web applications developed with PHP language and MySQL database management 
system will be used in database analysis and design. The result is the database system on the sale of 
animal feed that orderly store animal food, type of animal feed, buying and selling of animal feed, 
dealer of animal feed which can reduce the loss of data and show the amount of animal feed remaining 
in the archives. For the assessment of users’ satisfaction of the database system on the sale of animal 
feed, the shop owner found that the users’ satisfaction was at a high level. The system meets users’ 
need, can be started quickly and easily, and store information accurately. 
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บทนํา 
 องคกรธุรกิจในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อแกไขปญหา พัฒนาระบบ และ

ความกาวหนาทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทสูงขึ้น เกิดการแขงขันทางธุรกิจสูงมากจึงจําเปน

อยางยิงที่จะตองอาศัยกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรูจักเทคนิควิธีการตางๆ ที่จะนําพา

องคกรไปสูเปาหมาย 

 รานบัวคําการเกษตรเปนองคกรธุรกิจที่มีสินคาหลากหลายประเภท ซึ่งอาหารสัตวเปนสินคาประเภทหนึ่ง

ของราน  มีขอมูลเปนจํานวนมาก จึงพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล เพราะมีการจัดเก็บในรูปแบบ

เอกสาร ใชบุคลากรเปนผูบันทึกขอมูลจึงทําใหมีความลาชา ยากตอการคนหา แกไขเปล่ียนแปลงขอมูล ส้ินเปลือง

ทรัพยากรในการจัดเก็บขอมูล และอาจมีการชํารุดเสียหายหรือสูญหายได  จากปญหาดังกลาว  ไดมีการวิเคราะห

และออกแบบระบบฐานขอมูลการจัดเก็บขอมูลอาหารสัตว ใหกับทางรานบัวคําการเกษตร จังหวัดหนองบัวลําภู 

ขึ้นมาเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลเพื่อความรวดเร็วและความเปนมาตรฐานของการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

และทําใหขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเปนระบบใหแกระบบฐานขอมูลอาหารสัตวใหมีประสิทธิ์ภาพ

ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยปองกันการชํารุดเสียหายหรือสูญหายได 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก เจาของรานและลูกจางของราน โดยการสัมภาษณ เพื่อใหทราบถึงความ

ตองการของผูใชระบบ 
2. เครื่องมือในการวิจัย 

1. นําหลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวของและทฤษฎีการพัฒนาระบบแบบ SDLC4 (System Development Life 

Cycle) ระบบฐานขอมูล  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล1 เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการสราง

เครื่องมือการวิจัยเพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบ 

2. สัมภาษณเจาของรานและพนักงานในราน โดยสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ความตองการและการ

ดําเนินงานภายในราน รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูล จากแบบฟอรมขอมูลตางๆภายในราน 

3. วิเคราะหแปลผลขอมูลจากการสัมภาษณ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ 

4. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว กรณีศึกษา รานบัวคําการเกษตร จังหวัด

หนองบัวลําภู มีดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบแบบ SDLC4 (System Development Life Cycle) ทําการ

ออกแบบระบบโดยใชแผนภาพกระแสขอมูล (DFD : Data Flow Diagram)  พัฒนาสวนติดตอผูใชดวยภาษา PHP 

และใช MySQL เปนระบบการจัดการฐานขอมูล  

5. ทดสอบระบบกับเจาของรานและพนักงานภายในราน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน 
6. ทําการแกไขและปรับปรุงระบบใหสมบูรณ 

7.ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบโดยใชแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นดานความพึงพอใจซึ่งแบง

แบบสอบถามเปน 4 ดาน ใชเกณฑการแปลความหมายตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด3 5 ระดับ จํานวน 16 ขอ 

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 
8. จัดทําเอกสารรายงานการวิจัย 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
จากการรวมรวมขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

ฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว กรณีศึกษา รานบัวคําการเกษตร จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 4 ดาน โดยขอมูล

เชิงสรุป ปรากฏดังตาราง 1 

ตาราง 1  ผลการประเมินความคิดเห็นดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 

ดานทีป่ระเมนิ X  S.D 

1.การประเมินดาน Function Requirement Tests 
4.75 

(มากที่สุด) 
0.588 

2.การประเมินดาน Usability Test 
4.60 

(มากที่สุด) 
0.503 

3.การประเมินดาน Performance Test 
4.00 

(มาก) 
0.548 

4.การประเมินดาน Security Test 
4.00 

(มาก) 
0.447 

 

จากตาราง 1 ดาน Function Requirement Test ซึ่งเปนการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นมาวามีความถูกตอง

และมีประสิทธิภาพตามความตองการของผูใชมากนอยเพียงใดนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.75 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.588 โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 

อันดับสูงสุดของความตองการดาน Function Requirement Test คือ ระบบสามารถแสดงผลรายงานตาง ๆ ได

ถูกตองคือ  สามารถแสดงรายงานตามชวงเวลา เชน รายงานการขายอาหารสัตว รายงานการสั่งซื้ออาหารสัตว, 

ชวยในการจัดเก็บขอมูลไดดีและถูกตอง  และผลลัพธที่ไดจากการสืบคนขอมูลมีความถูกตอง เชน สืบคนขอมูล

อาหารสัตวจากรหัสอาหารสัตว  ชื่ออาหารสัตว  ประเภทอาหารสัตว  ดาน Usability Test ซึ่งเปนการประเมิน

ความงายตอการใชงานของระบบนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย 4.60 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.503 โดย 5 อันดับแรกของความคิดเห็นดาน Usability Test ที่มีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นมากที่สุดไดแก คําอธิบายมีความงายตอความเขาใจของผูใชงาน, แบบอักษรที่ใชอานงายและ

เหมาะสม, รูปแบบการจัดระเบียบหนาจองายตอการทําความเขาใจ, ระบบมีคําอธิบายในการใชงานอยางชัดเจน, 

ใชงานระบบไดงาย และมีความรวดเร็วในการทํางาน  สวนดานPerformance Test ซึ่งเกี่ยวของประสิทธิภาพของ

ระบบในเรื่องความเร็วในการประมวลผลและดาน Security Test เปนการประเมินเรื่องความปลอดภัยของระบบ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.00 
1.ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว กรณีศึกษารานบัวคํา

การเกษตร จังหวัดหนองบัวลําภู 
1.1 กระบวนการของระบบ การวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว ของรานบัวคํา

การเกษตร มีการออกแบบระบบ โดยใชแบบแผนการพัฒนาซอฟตแวรตามแนวทาง SDLC (System 

Development Life Cycle)4  ดังแสดงในรูปที่ 1 – รูปที่ 2  
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รูปที่ 1  แผนภาพโครงสรางบริบท (Context Diagram) 

 

 

รูปที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 
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  ระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว  กรณีศึกษา รานบัวคําการเกษตร จังหวัดหนองบัวลําภู  จะ

ประกอบดวยกระบวนการทํางานดังนี้ 

- การจัดการขอมูลอาหารสัตว กระบวนการนี้เปนการเพิ่ม ลบ แกไข คนหาขอมูลอาหารสัตวจากรหัส

อาหารสัตวและชื่ออาหารสัตว มีการจัดเก็บรหัสอาหารสัตว ชื่ออาหารสัตว จํานวนอาหารสัตวคงเหลือในคลัง และ

แสดงขอมูลรายงานตามชวงเวลา เชน รายงานสรุปอาหารสัตวคงเหลือในคลังประจําวัน 

- การจัดการขอมูลประเภทอาหารสัตว เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่ม ลบ แกไขและคนหาขอมูล

ประเภทอาหารสัตว  

- การจัดการขอมูลการสั่งซื้ออาหารสัตว เปนการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดตางๆของการสั่งซื้ออาหารสัตว

เขารานฯ ไดแก รหัสการสั่งซื้ออาหารสัตว จํานวนอาหารสัตวที่ส่ังซื้อ/ก.ก. ราคาอาหารสัตวที่ส่ังซื้อ/ก.ก ราคารวมที่

ส่ังซื้อ/ก.ก เปนตน โดยระบบสามารถเพิ่ม แกไข ลบ และสืบคนขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้ออาหารสัตว จากรหัส

การสั่งซื้ออาหารสัตว ชื่ออาหารสัตว ชวงวันเดือนปที่ส่ังซื้ออาหารสัตว อีกทั้งระบบ สามารถแสดงรายงานสรุป

ขอมูลการสั่งซื้ออาหารสัตวประจําเดือนและพิมพใบเสร็จการสั่งซื้ออาหารสัตว   

- การจัดการขอมูลการขายอาหารสัตว กระบวนการนี้เปนการขายอาหารสัตวใหกับลูกคา ประกอบไปดวย 

การเพิ่ม ลบ แกไขและคนหาขอมูลรายละเอียดการขายอาหารสัตว จากรหัสการขายอาหารสัตว ชื่ออาหารสัตว 

ชวงวันเดือนปที่ขายอาหารสัตว มีการจัดเก็บรหัสการขายอาหารสัตว จํานวนอาหารสัตวที่ขาย/ก.ก. ราคาอาหาร

สัตวที่ขาย/ก.ก  ราคารวมที่ขาย/ก.ก ชื่อลูกคาที่ซื้ออาหารสัตว ทะเบียนรถของลูกคาที่มาซื้ออาหารสัตว วันเดอืนปที่

ขายอาหารสัตว  สามารถพิมพใบเสร็จการขายอาหาร และแสดงขอมูลรายงานตามชวงเวลา เชน รายงานสรุป

ขอมูลการขายอาหารสัตวประจําเดือน  

- การจัดการขอมูลตัวแทนจําหนาย กระบวนการนี้เปนการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของตัวแทนจําหนายที่

ขายอาหารสัตวใหกับทางรานฯ เชน รหัสตัวแทนจําหนาย ชื่อบริษัท/รานตัวแทนจําหนายอาหารสัตว ที่อยูบริษัท/

รานตัวแทนจําหนายอาหารสัตว เบอรมือถือพนักงานตัวแทนจําหนายอาหารสัตว เปนตน โดยระบบสามารถเพิ่ม 

แกไข ลบและคนหาขอมูลตัวแทนจําหนายอาหารสัตว  

1.2 สวนติดตอผูใช การออกแบบสวนติดตอผูใชเพื่อสนับสนุนการทํางานของผูใชระบบ สามารถแสดงได

ดังรูปที่ 3 – รูปที่ 5 รูปที่ 3 แสดงการจัดการขอมูลประเภทอาหารสัตว  รูปท่ี 4 แสดงใบเสร็จขายอาหารสัตว  รูปที่ 5 

แสดงรายงานการขายอาหารสัตว 
 

 
รูปที่ 3  แสดงหนาการจัดการขอมูลประเภทอาหารสัตว 
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รูปที่ 4  แสดงใบเสร็จขายอาหารสัตว 

 

 
รูปที่ 5  แสดงรายงานการขายอาหารสัตว 

 

สรุปผล 
ผลจากการศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว  กรณีศึกษารานบัวคําการเกษตร จังหวัด

หนองบัวลําภู โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
การศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว  กรณีศึกษารานบัวคําการเกษตร จังหวัด

หนองบัวลําภู  ทําการศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ สํารวจขอมูลแบบฟอรมตางๆที่รานฯไดใชเก็บขอมลู 

และนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขางตนมาทําการวิเคราะหและพัฒนาระบบ โดยมีการจัดการทํางานคือ สามารถ

จัดการในสวนของขอมูลอาหารสัตว  ขอมูลประเภทอาหารสัตว ขอมูลการสั่งซื้ออาหารสัตว ขอมูลการขายอาหาร

สัตว ขอมูลตัวแทนจําหนาย ทุกสวนสามารถเพิ่ม ลบ แกไขคนหาขอมูลตาง ๆ ได รวมท้ังพิมพใบเสร็จการขาย

อาหารสัตว ใบเสร็จการซื้ออาหารสัตว รายงานสรุปขอมูลการขายอาหารสัตวประจําวัน/เดือนและรายงานสรุป

ขอมูลการซื้ออาหารสัตวประจําวัน/เดือน เพื่อชวยลดความยุงยากในการคนหา ขอมูลอาหารสัตว  ลดความซ้ําซอน

ของเอกสารที่ใชในการจัดเก็บขอมูลไดเพราะวาบางครั้งขอมูลอาจมีความสูญหายจากการฉีกขาดของเอกสาร 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ จากตาราง 1 พบวาดาน Function Requirement Test ซึ่งเปน

การประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นมาวามีความถูกตองและมีประสิทธิภาพตามความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด 

และดาน Usability Test ซึ่งเปนการประเมินความงายตอการใชงานของระบบนั้น ผูใชระบบมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด สวนดานPerformance Test ซึ่งเกี่ยวของประสิทธิภาพของระบบในเรื่องความเร็วในการ

ประมวลผลและดาน Security Test เปนการประเมินเรื่องความปลอดภัยของระบบ พบวาผูใชระบบมีความพึง

พอใจในระดับมาก  
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ดังนั้น ผลการประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจระบบ จะเห็นวา ผูใชระบบสวนใหญมีความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพของระบบที่สามารถชวยในการจัดเก็บขอมูลไดอยางเปนระบบ และสามารถแสดงผลรายงานตางๆ 

ไดอยางถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติลักษณ กาลพันธและคณะ2 ทําวิจัยเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศทางคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในการซื้อขายอาหารสัตว ซึ่งชวยใหการบริหาร จัดการขอมูลการซื้อขาย

อาหารสัตวมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจกับผูใชระบบ  

ขอเสนอแนะ  จากการจัดทําระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว กรณีศึกษารานบัวคําการเกษตร 
จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อใหระบบมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมในสวนของใบเสร็จให

สามารถมีไดหลายรายการ  
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