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Abstract
The objectives of this research : 1) to develop the decision support system in Beef
Cattle Rearing 2) to study user satisfaction of the decision support system for Beef Cattle
Rearing. This system has been designed and developed as a responsive web application
to support smartphones. Using PHP language for building web-application and MySQL
databases to manage databases. The efficiency of this system was tested by 5 experts and
the satisfaction of the users of the system with 30 users on the smartphone. The result of
evaluation efficiency of the system was at the middle level ( = 3.85, SD = 0.67), When
considering many aspects, it was found that In terms of application usage, the evaluation
results were moderate ( = 3.96, SD = 0.64). System analysis and design evaluation results
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were moderate ( = 3.85, SD = 0.66). The evaluation results were moderate ( = 3.74, S.D.
= 0.69. and satisfaction of the system was at the good level ( = 4.33, SD = 0.70).
Keywords: Decision Support System, Rearing, Beef Cattle
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ 2)
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ระบบนี้ไดรับการ
ออกแบบเปนเว็บแอปพลิเคชันโดยใชภาษา PHP และออกแบบเปนแบบเรซสปอนตซีพเพื่อรองรับสมารท
โฟน และใชฐานขอมูล MySQL ในการจัดการฐานขอมูล ซึ่ง ผูวิจัยไดทําการประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ไดทําการผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85,
S.D. = 0.67) ปรากฏวาผลการประเมิน ดานการใชงานแอพพลิเคชั่นผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง
( = 3.96, S.D. = 0.64) ดานวิเคราะหและออกแบบระบบผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( =
3.85, S.D. = 0.66) ดานการ ออกแบบฐานขอมูล ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.74, S.D.
= 0.69) และศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ จํานวน 30 คน ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.70)
คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, การเลี้ยงสัตว, โคเนื้อ
1. บทนํา
ภาคการเกษตรนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่ง ผลิตภัณฑทางดาน
การเกษตรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในรูปแบบการเกษตรโดยตรงและ
การอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร ภาคการเกษตรนอกจากจะกอใหเกิดรายไดจากการผลิตและ
อุตสาหกรรมแลวประชากรสวนใหญของประเทศยังมีอาชีพที่เกี่ยวของกับการทําการเกษตร การเลี้ยงโค
เปนอาชีพทางการเกษตรที่สําคัญอาชีพหนึ่ง เพราะนอกจากจะเลี้ยงเพื่อเปนรายไดของครอบครัว และยัง
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สามารถใชแรงงานในการทําการเกษตร ใชมูลเปนปุยเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เปนการชวยสงเสริมเศรษฐกิจ
ของชุมชน
เนื่องจากในปจจุบันพบวากลุมผูเลี้ยงโครายใหมมีความรูในการเลี้ยงโคนอย จึงทําใหเกิดปญหาใน
การเลี้ยงโคแบบผิดวิธี ทําใหโคเกิดการเจริญเติบโตชา น้ําหนักไมไดมาตรฐาน และทําใหผูเลี้ยงเสียเวลาใน
การเลี้ยงเปนระยะเวลานาน ไมเปนไปตามแผนที่คาดไว ที่สําคัญ ผูเลี้ยงจะเสี ยค าใชจ ายในการเลี้ ย ง
มากกวาตนทุนที่ประมาณการไว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซตเกี่ยวกับการเกษตรและในปจจุบันมี
เทคโนโลยีที่เรียกวา เรซสปอนตซีพ เปนเทคนิคที่เขามาเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพียงครั้งเดียว ไม
ตองทําหลายเว็บไซตเพื่อรองรับการแสดงผลขนาดหนาจออุปกรณที่แตกตางกัน ทําใหสามารถเขาใชงาน
เว็บไซตไดอยางสะดวกสบาย และใชงานงายขึ้น (ธีรเศรษฐ จิรภัทรชาญเดช, 2561)
ดังนั้น คณะผูทําวิจัยจึงทําการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยง
โคเนื้อ โดยการสรางระบบการจัดการออกมาในรูปเรซสปอนตซีพ เพื่อใหความรู และเปนการสนับสนุน
การตัดสินใจใหกับผูที่จะเริ่มตนเลี้ยงโคไดเริ่มศึกษากระบวนการเลี้ยง และตนทุนในการเลี้ยงได โดยผูวิจัย
ไดนําการเลี้ยงโคสายพันธุชาโรเลส และบารหมัน ซึ่งเปนที่นิยมในกลุมผูเลี้ยงมาเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
2.2 เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
3. ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสหรับการเลี้ยงโคเนื้อ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 เกษตรกรเปนผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสหรับการเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 30 คน
3.1.2 กลุมตัวอยาง เปนเกษตรกรในพื้นที่สระแกวทั้งผูที่เริ่มตนเลี้ยงและผูที่เคยเลี้ยงมากอน
จํานวน 30 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
3.2.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ส ร า งระบบนี้ Hardware Software เช น Visual Studio Code ,
Xampp , PHP MySQL , Acer Aspire 7 A715-74G-5017
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3.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการ
เลี้ยงโคเนื้อ สําหรับผูเชี่ยวชาญ
3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
สําหรับผูใชงาน
3.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.3.1 ตัวแปรตน คือ ขอมูล ความตองการของผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
การเลี้ยงโคเนื้อ
3.3.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ และ
ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
3.4 ระบบสนับสนุนการตั ด สิน ใจสํ า หรั บการเลี้ยงโคเนื้ อ พัฒ นาขึ้นในรูปแบบ Web-Based
Application ซึ่งสามารถจําแนกขอบเขตของระบบออกเปน 5 ระบบ ไดแก
3.4.1 ระบบกําหนดสิทธิ์การใชงาน สามารถ 1) กําหนดสิทธิ์การใชงาน
3.4.2 ระบบสมัครสมาชิก สามารถ 1) ตรวจสอบขอมูลสมาชิก 2) จัดการขอมูลสมาชิก
3.4.3 ระบบวัตถุดิบ สามารถ 1) ตรวจสอบวัตถุดิบ 2) จัดการขอมูลวัตถุดิบ
3.4.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถ 1) ตรวจสอบตนทุน 2) การจัดการขอมูลโคตาม
อายุและตามระยะเวลา
3.4.5 ระบบจัดทํารายงาน สามารถ 1) รายงานขอมูลสมาชิก 2) รายงานขอมูลการเลี้ยงโค 3)
รายงานขอมูลวัตถุดิบ 4) รายงานขอมูลโคตามอายุและตามระยะเวลา
3.5 ขอบเขตทางดานซอฟตแวร
3.5.1 ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และระบบจําลอง Web Server คือ Apache Web
Server
3.5.2 เครื่องมือ และภาษาที่ใชในพัฒนาระบบ คือ Visual Studio Code, phpMyAdmin,
ภาษา HTML, PHP, SQL, CSS, JavaScript
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
5. วิธีดําเนินงานวิจัย
5.1 รวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษา ฟารมโคสวัสดิ์ และแหลงชุมชนในจังหวัดสระแกว เพื่อใหเกิด
ความรูพื้นฐานในการเลี้ยงโค ความตองการของผูเริ่มเลี้ยง ตนทุน กระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
โดยแบงผูใชงาน (User) ออกเปน 3 ประเภท
5.1.1 ผูดูแลระบบ สามารถ จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบให
สามารถใชงานไดตลอด และกําหนดสิทธิ์การใชงานสําหรับผูใชงานระบบได
5.1.2 เจาของฟารม สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลวัตถุดิบ, รายละเอียดของกระบวนการ
เลี้ยง, บันทึกความรู และการบันทึกขอมูลลงระบบได
5.1.3 ผูใชงานระบบ สามารถ สมัครสมาชิกเพื่อล็อกอินเขาสูระบบ ใชงานในสวนแถบเมนู
วัตถุดิบ, กระบวนการเลี้ยง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, บันทึกความรู และในสวนคนหาขอมูลได
5.2 ศึกษาและคนควาขอมูล
5.2.1 ศึกษาเอกสารและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการสรางเว็บไซตดวยเทคนิค เรซสปอนต
ซีฟ ศึกษา (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2556)
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5.2.2 ศึ ก ษาขั้ น ตอนการออกแบบฐานข อ มู ล ระบบจั ด การฐานข อ มู ล (Database
Management System) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2558) และฐานขอมูล MySQL (My Structured Query
Language) (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556)
5.2.3 ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model (with Iteration) มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2555)
5.2.4 ศึกษาการออกแบบเว็บเพจใหแสดงผลออกมาใหเหมาะสมกับขนาดหนาจออุปกรณ ซึ่ง
ปจจุบันมีขนาดที่แตกตางกันออกไป เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเลนเกมพกพา เปนตน
โดยอาศัยการทํางานรวมกันระหวางเทคโนโลยีตาง ๆ เรซสปอนตซีฟ สามารถปรับขนาดของ รูปภาพ
และเลเอาทของเว็บใหเหมาะสมตามขนาดของหนาจอ ทําใหดูขอมูลไดสะดวกยิ่งขึ้น (สหทัศน วชิระนภศูล
, 2559)
5.3 การวิเคราะหระบบ ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ผูวิจัย
ไดทําการวิเคราะหขั้นตอนการทํางานของระบบตาง ๆ ภายในเว็บไซต ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 System Flowchart แสดงการทํางานของระบบ
5.4 การออกแบบระบบ เมื่อกําหนดความตองการของระบบในแตละสวนแลว ตอมาดําเนินการ
ออกแบบเว็บไซต และออกแบบฐานขอมูล (Database Design) โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.4.1 โครงสรางของเว็บแอปพลิเคชัน เปนแผนผังการเชือ่ มโยงทั้งหมดภายในเว็บไซต
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ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 แผนผังเว็บไซต
5.4.2 การออกแบบ Context Diagram เพื่อออกแบบโครงสรางการทํางานของระบบ ดัง
ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
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5.4.3 การออกแบบฐานขอมูล โดยการออกแบบอีอารไ ดอะแกรม เปนไดอะแกรมแสดง
ความสัมพันธกันระหวางเอนทิตี้เพื่อใหเขาใจการติดตอภายในระบบงายขึ้น ซึ่งประกอบดวย 6 ตาราง 1)
สมัครสมาชิก 2) ผูดูแลระบบ 3) วัตถุดิบ 4) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 5) กระบวนการเลี้ยงและ 6)
บันทึกความรู ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ER-Diagram ของระบบงาน
5.4.4 การออกแบบโครงสรางหนาหลักของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโค
เนื้อ ที่แสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และแสดงผลแบบเรซสปอนตซีฟบนสมารทโฟน ประกอบดวยสวน
หัวดานซายแสดงชื่อระบบ สวนทางดานขวาแสดงแถบเมนูตาง ๆ ทั้ง หมด ในสวนตรงกลาง จะแสดง
รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต พันธุโค 2 สายพันธุ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 โครงสรางหนาเว็บไซตแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน
5.5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ เครื่องทือที่ใชในการพัฒนา
แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 การพัฒนาฐานขอมูลดวย MySQL ในการสรางฐานขอมูล สวนที่ 2
เครื่องมือในการพัฒนาระบบไดแก Visual Studio Code, XAMPP, phpMyAdmin และสวนที่ 3 ภาษา
ที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมไดแก HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL
5.6 การทดสอบระบบ โดยผูพัฒนาระบบไดทดสอบในเบื้องตนเพื่อหาขอผิดพลาดและสิ่งที่ตอง
แกไขเพิ่มเติม เมื่อพัฒนาระบบแลวเสร็จ จากนั้นไดใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ทําการทดสอบระบบ
เพื่อหาขอผิดพลาด และสิ่งที่ตองการแกไขเพิ่มเติม สรุปผลไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
S.D.
ระดับ
1. ดานการวิเคราะห และออกแบบระบบ
3.85
0.66
ปานกลาง
2. ดานออกแบบฐานขอมูล
3.74
0.69
ปานกลาง
3. ดานการใชงานแอพพลิเคชั่น
3.96
0.64
ปานกลาง
ผลการประเมินรวม
3.85
0.67
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผูเชี่ยวชาญ พบวา การประเมิน
คุณภาพระบบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67)
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5.7 การติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ไดทําการติดตั้งแบบขนาน เปน
การที่ระบบงานเกายังคงปฎิบัติงานอยู และระบบใหมก็เริ่มตนทํางานพรอม ๆ กัน เพื่อทําใหอัตราความ
เสี่ยงของการหยุดชะงักของงานลดนอยลงเมื่อผลลัพธไดรับการตรวจสอบแลววาถูกตองในชวงเวลาหนึ่ง
และใชงานจริง
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลจากการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ โดยรูปแบบเรซสปอน
ซีฟ เพื่อเปนแนวทางในการเลี้ ยงโคสายพันธุ ชาโรเลสแ ละบารห มัน ใหผูที่เริ่มตนเลี้ ยงได ศึกษาถึ ง วิ ธี
กระบวนการเลี้ยง และสามารถนําองคความรูไปใชปฏิบัติไดจริง โดยแบงขอบเขตของผูใชงาน ออกเปน 2
กลุมคือ เจาของฟารม และผูใชงานระบบ
6.1.1 หนาจอหลัก หนาหลักของการเขาสูระบบในการใชงาน และการเลือกประเภทการใช
งาน โดยการล็อกอินเขาสูระบบ เชน ผูดูแลระบบ, เจาของฟารม และผูใชงานระบบ ในการกรอกอีเมล
และรหัสผานเพื่อเขาใชงานระบบ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 หนาหลักบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน
6.1.2 ผูใชงานระบบ ตองทําการสมัครสมาชิก การจะเขาสูระบบใชงานไดจะตองเขาไปสมัคร
สมาชิกในระบบกอน เขาใชงาน โดยการกรอกขอมูลสวนตัวชื่อ-นามสกุล, เพศ, อีเมล, รหัสผาน และเบอร
โทรศัพท เพื่อเปนการยืนยันการสมัครสมาชิก ในการเขาใชงานระบบได ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 หนาจอสมัครสมาชิกบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน
6.1.3 เมื่อเขาสูระบบแลวจะมีแทบเมนูใหเลือกใชง านหลัก ๆ 4 เมนูดวยกันเชน วัตถุดิบ,
กระบวนการเลี้ยง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการคนหา ในสวนของหนาวัตถุดิบจะบอกถึงอาหารที่
ใชในการเลี้ยงโคราคา รายละเอียดของขอมูลอาหาร การบํารุงควรทานอะไร ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หนาจอแสดงวัตถุดิบบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน
6.1.4 กระบวนการเลี้ยง เปนการรวบรวมขอมูลที่สําคัญ ในการเลี้ยงโค เพราะการเลี้ยงโค
เนื้อนั้น คอนขางที่จะเหมือนกันแตอาจจะแตกตางกันที่คนเลี้ยงจะขุนอยางไร ดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 หนาจอแสดงกระบวนการเลี้ยงบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน
6.1.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีโค 2 สายพันธุใหผูใชงานระบบไดเลือก ไดแก
โคสายพันธุชาโรเลสและบารหมัน ผูใชงานสามารถเลือกระยะเวลา สามารถปอนอายุ และสามารถปอน
ตน ทุน ที่ผูเลี้ยงตองการ เพื่อเปน การเรียนรูสําหรับผูเลี้ยงที่เริ่มในการใชจ ายตาง ๆ ในการเลี้ยงโคให
สามารถเตรียมตัวและตนทุน ในการเลี้ยงได สามารถรูถึงระยะเวลาและอายุของโคในการเลือกอาหารหรือ
วัตถุดิบแตละระยะเวลาของโค ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 หนาจอรระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
บนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน
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6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ หลังจากที่
ไดมีการนําระบบไปทดลองใช โดยใหผูใชที่เปนกลุมตัวอยางที่เลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 คน ไดทดลอง
ใชและประเมินความพึงพอใจระบบผลปรากฎวา ซึ่งเปนผูเริ่มเลี้ยงโค โดยใชการเลือกแบบเจาะจง เพราะ
เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจยั เองจํานวน 30 คน สรุปผลไดดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ

รายการประเมินผล
S.D.
ระดับ
1. การใชคําสั่งตาง ๆ แถบเมนูมีความสะดวก
4.30
0.69
มาก
2. สามารถใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
4.43
0.67
มาก
3. ระบบสามารถแยกหมวดหมูขอมูลไดอยางชัดเจนเขาถึงงาย 4.33
0.77
มาก
4. ความปลอดภัยของระบบและผูเขาใชระบบ (Password)
4.27
0.60
มาก
ผลการประเมินรวม
4.33
0.68
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึ่งพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
พบวา การประเมินคุณภาพระบบโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.70)

7. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ใชแนวทางในการพัฒนาระบบ
ดังนี้ ขั้นแรก ศึกษาและรวบรวมปญ หาและความตองการของกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรผูเลี้ยงโคใน
พื้นที่สระแกว ขั้นที่สอง วิเคราะหระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ขั้นที่สาม ออกแบบ
ฐานขอมูล ออกแบบหนาเว็บเพจ ออกแบบฟงกชั่นตาง ๆ ภายในเว็บไซต ขั้นที่สี่ พัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งใชเครื่องมือในการพัฒนาไดแก Visual Studio Code, XAMPP,
phpmyadmin ภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL ขั้นที่หา ตรวจสอบแกไขและปรับปรุง ใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานจากผลประเมินของผูเชี่ยวชาญ ขั้นที่หก บํารุงรักษาระบบใหพรอมใชงานอยู
เสมอ ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหและออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model 6
ขั้นตอน
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จากผลประเมินประสิทธิภาพการทํ างานของระบบจากผู เชี่ยวชาญ สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบไดแก ดานการวิเคราะห , ออกแบบระบบ , ดานออกแบบฐานขอมูล พบวา ผล
การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพการทํ า งานของระบบอยู ในระดั บปานกลาง (  = 3.85, S.D. = 0.67) ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัย ไดพัฒนาระบบนวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
ฟารมกุงของเกษตรกรรายยอยภายใตกลุมสหกรณ พบวา ผลการประเมินความเหมาะสม ของระบบจาก
ผูเชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา หลายดาน
พบวา ดานการใชงานแอพพลิเคชั่นผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.96, S.D. = 0.64) ดาน
วิเคราะหและออกแบบระบบผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.66) ดานการ
ออกแบบฐานขอมูล ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.74, S.D. = 0.69)
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุม
ผูใชงานระบบบนสมารทโฟน จํานวน 30 คน พบวาการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ โดย ภาพรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.70) ดังนั้น สามารถนําไปใชงาน - ไดจริงและมีประสิทธิภาพ
8. ขอเสนอแนะ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ สามารถที่จะพัฒนาตอยอดโดยผูที่สนใจใน
การวิจัยทางดานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ โดยควรเพิ่มเติมในสวนของแหลงการ
ซื้อ – ขายโค และอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มในสวนของการคํานวณเพราะระบบนี้ยังไมสามารถคํานวณ
ตนทุนคาวัตถุดิบได
9. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความชวยเหลือจาก ฟารมโคสวัสดิ์ ณ จังหวัดสระแกว ที่ใหการ
สนับสนุนเปนกรณีศึกษาและใหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเปนอยางดี
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