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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) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 2) 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ระบบนี้ไดรับการ

ออกแบบเปนเว็บแอปพลิเคชันโดยใชภาษา PHP และออกแบบเปนแบบเรซสปอนตซีพเพื่อรองรับสมารท

โฟน และใชฐานขอมูล MySQL ในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดทําการประเมินประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ไดทําการผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, 

S.D. = 0.67) ปรากฏวาผลการประเมิน ดานการใชงานแอพพลิเคช่ันผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

( = 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, การเล้ียงสัตว, โคเนื้อ 

 

1. บทนํา 

 ภาคการเกษตรนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑทางดาน

การเกษตรมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในรูปแบบการเกษตรโดยตรงและ

การอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร ภาคการเกษตรนอกจากจะกอใหเกิดรายไดจากการผลิตและ

อุตสาหกรรมแลวประชากรสวนใหญของประเทศยังมีอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทําการเกษตร การเล้ียงโค

เปนอาชีพทางการเกษตรท่ีสําคัญอาชีพหนึ่ง เพราะนอกจากจะเล้ียงเพื่อเปนรายไดของครอบครัว และยัง
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สามารถใชแรงงานในการทําการเกษตร ใชมูลเปนปุยเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เปนการชวยสงเสริมเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

 เนื่องจากในปจจุบันพบวากลุมผูเล้ียงโครายใหมมีความรูในการเล้ียงโคนอย จึงทําใหเกิดปญหาใน

การเล้ียงโคแบบผิดวิธี ทําใหโคเกิดการเจริญเติบโตชา น้ําหนักไมไดมาตรฐาน และทําใหผูเล้ียงเสียเวลาใน

การเล้ียงเปนระยะเวลานาน ไมเปนไปตามแผนท่ีคาดไว ท่ีสําคัญผูเล้ียงจะเสียคาใชจายในการเล้ียง

มากกวาตนทุนท่ีประมาณการไว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซตเกี่ยวกับการเกษตรและในปจจุบันมี

เทคโนโลยีท่ีเรียกวา เรซสปอนตซีพ เปนเทคนิคท่ีเขามาเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพียงครั้งเดียว ไม

ตองทําหลายเว็บไซตเพื่อรองรับการแสดงผลขนาดหนาจออุปกรณท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถเขาใชงาน 

เว็บไซตไดอยางสะดวกสบาย และใชงานงายข้ึน (ธีรเศรษฐ จิรภัทรชาญเดช, 2561) 

 ดังนั้น คณะผูทําวิจัยจึงทําการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียง

โคเนื้อ  โดยการสรางระบบการจัดการออกมาในรูปเรซสปอนตซีพ เพื่อใหความรู และเปนการสนับสนุน

การตัดสินใจใหกับผูท่ีจะเริ่มตนเล้ียงโคไดเริ่มศึกษากระบวนการเล้ียง และตนทุนในการเล้ียงได โดยผูวิจัย

ไดนําการเล้ียงโคสายพันธุชาโรเลส และบารหมัน ซึ่งเปนท่ีนิยมในกลุมผูเล้ียงมาเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้    

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพือ่พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 

 2.2 เพือ่ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ  

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสหรับการเล้ียงโคเนื้อ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 เกษตรกรเปนผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสหรับการเล้ียงโคเนื้อ จํานวน 30 คน 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง เปนเกษตรกรในพื้นท่ีสระแกวท้ังผูท่ีเริ่มตนเล้ียงและผูท่ีเคยเล้ียงมากอน 

จํานวน 30 คน 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

 3.2.1 เครื่องมือ ท่ีใชสรางระบบนี้  Hardware Software เชน Visual Studio Code , 

Xampp , PHP MySQL , Acer Aspire 7 A715-74G-5017 
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 3.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการ

เล้ียงโคเนื้อ สําหรับผูเช่ียวชาญ 

 3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 

สําหรับผูใชงาน 

 3.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

 3.3.1 ตัวแปรตน คือ ขอมูล ความตองการของผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

การเล้ียงโคเนื้อ 

 3.3.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ และ

ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 

     3.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ พัฒนาข้ึนในรูปแบบ 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) รายงานขอมูลการเล้ียงโค 3) 

รายงานขอมูลวัตถุดิบ 4) รายงานขอมูลโคตามอายุและตามระยะเวลา 

 3.5 ขอบเขตทางดานซอฟตแวร 

      3.5.1 ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และระบบจําลอง Web Server คือ Apache Web 

Server 

      3.5.2 เครื่องมือ และภาษาท่ีใชในพัฒนาระบบ คือ Visual Studio Code, phpMyAdmin, 

ภาษา HTML, PHP, SQL, CSS, JavaScript 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. วิธีดําเนินงานวิจัย 

 5.1 รวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษา ฟารมโคสวัสด์ิ และแหลงชุมชนในจังหวัดสระแกว เพื่อใหเกิด

ความรูพื้นฐานในการเล้ียงโค ความตองการของผูเริ่มเล้ียง ตนทุน กระบวนการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ 

โดยแบงผูใชงาน (User) ออกเปน 3 ประเภท 

 5.1.1 ผูดูแลระบบ สามารถ จัดการแกไข เปล่ียนแปลง ขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบให

สามารถใชงานไดตลอด และกําหนดสิทธิ์การใชงานสําหรับผูใชงานระบบได 

 5.1.2 เจาของฟารม สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลวัตถุดิบ, รายละเอียดของกระบวนการ

เล้ียง, บันทึกความรู  และการบันทึกขอมูลลงระบบได 

 5.1.3 ผูใชงานระบบ สามารถ สมัครสมาชิกเพื่อล็อกอินเขาสูระบบ ใชงานในสวนแถบเมนู 

วัตถุดิบ, กระบวนการเล้ียง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, บันทึกความรู และในสวนคนหาขอมูลได 

 5.2 ศึกษาและคนควาขอมูล 

     5.2.1 ศึกษาเอกสารและขอมูลตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของในการสรางเว็บไซตดวยเทคนิค เรซสปอนต

ซีฟ ศึกษา (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ, 2556)    
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     5.2.2 ศึกษา ข้ันตอนการออกแบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล (Database 

Management System) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2558) และฐานขอมูล MySQL (My Structured Query 

Language) (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556)    

     5.2.3 ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model (with Iteration) มีท้ังหมด 6 ข้ันตอน 

(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2555)    

              5.2.4 ศึกษาการออกแบบเว็บเพจใหแสดงผลออกมาใหเหมาะสมกับขนาดหนาจออุปกรณ ซึ่ง

ปจจุบันมีขนาดท่ีแตกตางกันออกไป เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเลนเกมพกพา เปนตน 

โดยอาศัยการทํางานรวมกันระหวางเทคโนโลยีตาง ๆ เรซสปอนตซีฟ สามารถปรับขนาดของ รูปภาพ 

และเลเอาทของเวบ็ใหเหมาะสมตามขนาดของหนาจอ ทําใหดูขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน (สหทัศน วชิระนภศูล

, 2559) 

 5.3 การวิเคราะหระบบ ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะหข้ันตอนการทํางานของระบบตาง ๆ ภายในเว็บไซต ดังภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 System Flowchart แสดงการทํางานของระบบ  

 5.4 การออกแบบระบบ เม่ือกําหนดความตองการของระบบในแตละสวนแลว ตอมาดําเนินการ

ออกแบบเว็บไซต และออกแบบฐานขอมูล (Database Design) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 5.4.1 โครงสรางของเว็บแอปพลิเคชัน เปนแผนผังการเช่ือมโยงท้ังหมดภายในเว็บไซต  
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ดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แผนผังเว็บไซต 

 5.4.2 การออกแบบ Context Diagram เพื่อออกแบบโครงสรางการทํางานของระบบ ดัง

ภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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 5.4.3 การออกแบบฐานขอมูล โดยการออกแบบอีอารไดอะแกรม เปนไดอะแกรมแสดง

ความสัมพันธกันระหวางเอนทิต้ีเพื่อใหเขาใจการติดตอภายในระบบงายข้ึน ซึ่งประกอบดวย 6 ตาราง 1) 

สมัครสมาชิก 2) ผูดูแลระบบ 3) วัตถุดิบ 4) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 5) กระบวนการเล้ียงและ 6) 

บันทึกความรู ดังภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 ER-Diagram ของระบบงาน 

 

 5.4.4 การออกแบบโครงสรางหนาหลักของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโค

เนื้อ ท่ีแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และแสดงผลแบบเรซสปอนตซีฟบนสมารทโฟน ประกอบดวยสวน

หัวดานซายแสดงช่ือระบบ สวนทางดานขวาแสดงแถบเมนูตาง ๆ ท้ังหมด ในสวนตรงกลาง จะแสดง

รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต พันธุโค 2 สายพันธุ ดังภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 โครงสรางหนาเว็บไซตแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 5.5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ เครื่องทือท่ีใชในการพัฒนา

แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 การพัฒนาฐานขอมูลดวย MySQL ในการสรางฐานขอมูล สวนท่ี 2 

เครื่องมือในการพัฒนาระบบไดแก Visual Studio Code, XAMPP, phpMyAdmin และสวนท่ี 3 ภาษา

ท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรมไดแก HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL 

 5.6 การทดสอบระบบ โดยผูพัฒนาระบบไดทดสอบในเบ้ืองตนเพื่อหาขอผิดพลาดและส่ิงท่ีตอง

แกไขเพิ่มเติม เมื่อพัฒนาระบบแลวเสร็จ จากนั้นไดใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ทําการทดสอบระบบ

เพื่อหาขอผิดพลาด และส่ิงท่ีตองการแกไขเพิ่มเติม สรุปผลไดดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ 

1. ดานการวิเคราะห และออกแบบระบบ 3.85 0.66 ปานกลาง 

2. ดานออกแบบฐานขอมูล 3.74 0.69 ปานกลาง 

3. ดานการใชงานแอพพลิเคช่ัน 3.96 0.64 ปานกลาง 

ผลการประเมินรวม 3.85 0.67 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผูเช่ียวชาญ พบวา การประเมิน

คุณภาพระบบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67) 
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 5.7 การติดต้ังระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ไดทําการติดต้ังแบบขนาน เปน

การท่ีระบบงานเกายังคงปฎิบัติงานอยู และระบบใหมก็เริ่มตนทํางานพรอม ๆ กัน เพื่อทําใหอัตราความ

เส่ียงของการหยุดชะงักของงานลดนอยลงเมื่อผลลัพธไดรับการตรวจสอบแลววาถูกตองในชวงเวลาหนึ่ง

และใชงานจริง 

 

6. ผลการวิจัย 

 6.1 ผลจากการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ โดยรูปแบบเรซสปอน

ซีฟ เพื่อเปนแนวทางในการเล้ียงโคสายพันธุชาโรเลสและบารหมัน ใหผูท่ีเริ่มตนเล้ียงไดศึกษาถึงวิธี

กระบวนการเล้ียง และสามารถนําองคความรูไปใชปฏิบัติไดจริง โดยแบงขอบเขตของผูใชงาน ออกเปน 2 

กลุมคือ เจาของฟารม และผูใชงานระบบ 

 6.1.1 หนาจอหลัก หนาหลักของการเขาสูระบบในการใชงาน และการเลือกประเภทการใช

งาน โดยการล็อกอินเขาสูระบบ เชน ผูดูแลระบบ, เจาของฟารม และผูใชงานระบบ ในการกรอกอีเมล

และรหัสผานเพื่อเขาใชงานระบบ ดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 หนาหลักบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.2 ผูใชงานระบบ ตองทําการสมัครสมาชิก การจะเขาสูระบบใชงานไดจะตองเขาไปสมัคร

สมาชิกในระบบกอน เขาใชงาน โดยการกรอกขอมูลสวนตัวช่ือ-นามสกุล, เพศ, อีเมล, รหัสผาน และเบอร

โทรศัพท เพื่อเปนการยืนยันการสมัครสมาชิก ในการเขาใชงานระบบได ดังภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 หนาจอสมัครสมาชิกบนหนาจอคอมพวิเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.3 เมื่อเขาสูระบบแลวจะมีแทบเมนูใหเลือกใชงานหลัก ๆ 4 เมนูดวยกันเชน วัตถุดิบ, 

กระบวนการเล้ียง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการคนหา ในสวนของหนาวัตถุดิบจะบอกถึงอาหารท่ี

ใชในการเล้ียงโคราคา รายละเอียดของขอมูลอาหาร การบํารุงควรทานอะไร ดังภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 หนาจอแสดงวัตถุดิบบนหนาจอคอมพวิเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.4 กระบวนการเล้ียง เปนการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญ ในการเล้ียงโค เพราะการเล้ียงโค

เนื้อนั้น คอนขางท่ีจะเหมือนกันแตอาจจะแตกตางกันท่ีคนเล้ียงจะขุนอยางไร ดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 หนาจอแสดงกระบวนการเลี้ยงบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีโค 2 สายพันธุใหผูใชงานระบบไดเลือก ไดแก 

โคสายพันธุชาโรเลสและบารหมัน ผูใชงานสามารถเลือกระยะเวลา สามารถปอนอายุ และสามารถปอน

ตนทุนท่ีผูเล้ียงตองการ เพื่อเปนการเรียนรูสําหรับผูเล้ียงท่ีเริ่มในการใชจายตาง ๆ ในการเล้ียงโคให

สามารถเตรียมตัวและตนทุน ในการเล้ียงได สามารถรูถึงระยะเวลาและอายุของโคในการเลือกอาหารหรือ

วัตถุดิบแตละระยะเวลาของโค ดังภาพท่ี 11 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 11 หนาจอรระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ  

บนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 
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 6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ หลังจากท่ี 

ไดมีการนําระบบไปทดลองใช โดยใหผูใชท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีเลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 คน ไดทดลอง

ใชและประเมินความพึงพอใจระบบผลปรากฎวา ซึ่งเปนผูเริ่มเล้ียงโค โดยใชการเลือกแบบเจาะจง เพราะ

เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเองจํานวน 30 คน สรุปผลไดดังตาราง

ท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมินผล  S.D. ระดับ 

1. การใชคําส่ังตาง 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 

 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึ่งพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

พบวา การประเมินคุณภาพระบบโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.70) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ใชแนวทางในการพัฒนาระบบ

ดังนี้ ข้ันแรก ศึกษาและรวบรวมปญหาและความตองการของกลุมตัวอยางท่ีเปนเกษตรกรผูเล้ียงโคใน

พื้นท่ีสระแกว ข้ันท่ีสอง วิเคราะหระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ข้ันท่ีสาม ออกแบบ

ฐานขอมูล ออกแบบหนาเว็บเพจ ออกแบบฟงกช่ันตาง ๆ ภายในเว็บไซต ข้ันท่ีส่ี พัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ซึ่งใชเครื่องมือในการพัฒนาไดแก  Visual Studio Code, XAMPP, 

phpmyadmin ภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL ข้ันท่ีหา ตรวจสอบแกไขและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพในการทํางานจากผลประเมินของผูเช่ียวชาญ ข้ันท่ีหก บํารุงรักษาระบบใหพรอมใชงานอยู

เสมอ ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหและออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model 6 

ข้ันตอน  
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  จากผลประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเช่ียวชาญ สามารถสรุปผลการ 

ประเมินคุณภาพของระบบไดแก ดานการวิเคราะห , ออกแบบระบบ , ดานออกแบบฐานขอมูล พบวา ผล

การประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67) ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัย ไดพัฒนาระบบนวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ

ฟารมกุงของเกษตรกรรายยอยภายใตกลุมสหกรณ พบวา ผลการประเมินความเหมาะสม ของระบบจาก

ผูเช่ียวชาญ โดยผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา หลายดาน

พบวา ดานการใชงานแอพพลิเคช่ันผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 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 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ สามารถท่ีจะพัฒนาตอยอดโดยผูท่ีสนใจใน

การวิจัยทางดานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ โดยควรเพิ่มเติมในสวนของแหลงการ

ซื้อ – ขายโค และอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มในสวนของการคํานวณเพราะระบบนี้ยังไมสามารถคํานวณ

ตนทุนคาวัตถุดิบได 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความชวยเหลือจาก ฟารมโคสวัสด์ิ ณ จังหวัดสระแกว ท่ีใหการ

สนับสนุนเปนกรณีศึกษาและใหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการเล้ียงโคเปนอยางดี 

 

 

 

 

 



50 

 

10. เอกสารอางอิง 

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2556). จัดการฐานขอมูลดวย MySQL ฉบับสมบูรณ .  พิมพครั้ ง ท่ี  4.             

 กรุงเทพฯ : รีไววา. 

ธนภัทร ยีขะเด. (2561). นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการฟารมกุง

 ของเกษตรกรรายยอยภายใตกลุมสหกรณ. (วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม

 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต). สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม           

 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ธีรเศรษฐ จิรภัทรชาญเดช. (2561). ออกแบบเว็บไซตเพียงคร้ังเดียว ไมตองทําหลายเว็บไซตเพื่อรองรับ

 อุปกรณท่ีแตกตาง. คนเมื่อ 3  ตุลาคม 2564. คนจาก https://bit.ly/3mu4TBF. 

นภัทร รตันนาคินทร. (2560). แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD). สืบคนเมื่อ 

          3  ตุลาคม 2564, จาก http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-3. 

รัตนา ลีรุงนาวารัตน และ เพียรทิพย ศรีสุธรรม. (2562). การพัฒนาระบบจําหนายสินคาออนไลน 

         ดวยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนตซีฟ กรณีศึกษารานขายเสื้อผา. วารสารแมโจเทคโนโลยี 

         สารสนเทศและนวัตกรรม ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562. 

สกาวเดือน ทองมาเอง. (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟารมปลา.  (การคนควาอิสระนี้เปน

 สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ).             

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สหทัศน  วชิระนภศูล. (2559). Responsive Web Design สรางเว็บไซตใหใชไดกับทุกอุปกรณ.            

 ไอดีซี พรีเมียร : นนทบุรี. 

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2558). ระบบฐานขอมูล. ซีเอ็ดยูเคช่ัน : กรุงเทพฯ. 

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2555). การวิเคราะหและออกแบบระบบ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน : กรุงเทพฯ. 

https://bit.ly/3mu4TBF
http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-3

