
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล  
 
  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ มีท่ีทําการอยู ณ อาคารศูนยสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี เลขท่ี 252 หมู 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม มีพื้นท่ีรวมพื้นท่ีปศุสัตวท้ังหมด
ประมาณ 400 ไร ภาควิชาประกอบไปดวย สาขาตางๆคือ สาขาสัตวปก สาขาสุกร สาขาโคนม-โค
เนื้อและสาขาอาหารสัตว ซ่ึงเปดสอนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท และในสวนของฟารม 
ประกอบไปดวยฟารมสุกร ฟารมโคนม-โคเน้ือ ฟารมสัตวปก ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะถึงฟารมสุกร  

ฟารมสุกร บนพื้นท่ีปศุสัตว มีจํานวนสุกรพอ-แมพันธุท้ังหมด 131 ตัว ในท่ีนี้แบงเปนพอ
พันธุ 18 ตัว และแมพันธุ 113 ตัว งานฟารมสุกรข้ึนอยูกับการบริหารงานของสาขาสุกรโดยมี
หัวหนาสาขาสุกรเปนผูควบคุมบริหารจัดการฟารม 

การดําเนินงานในฟารมสุกรไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการขอมูลภายในองคกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดความซํ้าซอนการจัดทําเอกสาร ลดความผิดพลาด และลดเวลา
ในการทํางาน รวมทั้งมีระบบเครือขายภายในท่ีเช่ือมโยงระบบถึงกันเปนสวนใหญ แตอีกหลายๆ
หนวยงานกลับสนใจในการพัฒนาการใชระบบสารสนเทศ ซ่ึงหนวยงานเหลานั้นมีความพรอมของ
เทคโนโลยีทางดานฮารดแวรอยูแลว ขาดแตการพัฒนาการประยุกตใชเทานั้น  

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจและเลือกท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศของฟารมสุกรภาควชิา
เทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อสนับสนุนขอมูลในรูปแบบของรายงานใหผูบริหาร ให
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันตอเหตุการณมากข้ึน เพื่อการจัดการฟารมสุกร และสนับสนุนการจัดการ
ดานการผลิตสุกรไดแก ขอมูลตัวสุกร ขอมูลสุขภาพ ขอมูลการผลิตและขอมูลผลผลิต ซ่ึงเปนเกณฑ
ในการกําหนดมาตรฐานฟารมสุกร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2542 และมีผลบังคับใชต้ังแต 1 เมษายน 2546 ตามเอกสารเลขท่ี P-PIG-FAM-001    
เพื่อกาวเขาสูความเปนมาตรฐานฟารมและเปนตัวอยางของการจัดการฟารมสุกรท่ีมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
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1.2    วัตถุประสงคของการศึกษา   
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
 1.3   ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.3.1 ไดระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ท่ีมีระบบการบันทึกขอมูล ท่ีงายตอการ
ตรวจสอบ ประกอบดวย ขอมูลการผลิต การนําสุกรเขาออก การตรวจสุขภาพสัตวและการใชยา 
วัคซีน รวมถึงการวิเคราะหสายพันธุการผลิตสุกรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสายพันธุสุกร 

1.3.2 ไดระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ท่ีสามารถสนับสนุนรายงานและการจัดการ
ฟารมสุกร เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดมาตรฐานฟารมสุกร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ 

1.3.3 ไดระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชเปนตนแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศฟารม 
อ่ืนๆ 

1.3.4 ไดระบบสารสนเทศท่ีเปนประโยชน ตอการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอรเพื่อการ
ปศุสัตว (สศ 420) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว 

 
1.4.  แผนดําเนินการ ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนดําเนินการ 
1.4.1.1 วิเคราะหองคกรฟารมสุกร สาขาสุกรภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตวเพื่อ  

ใหทราบปญหา ความตองการ และกฎเกณฑตางๆภายในองคกร แลว    
นํามาระบุวัตถุประสงค และขอบเขตของระบบท่ีจะดําเนินการ 

1.4.1.2 วิเคราะหขอมูลสุกร ขอมูล ความตองการของผูใชระบบเพื่อนําไป  
ทําแผนภาพโครงสรางของขอมูล  การทํานอรมัลไลเซช่ัน (Normalization)  
การจัดการรูปของขอมูล และการออกแบบฐานขอมูล 

1.4.1.3  สรางระบบจัดการฐานขอมูลสุกรดวย ภาษาพีเอชพี  การสรางฐานขอมูลโดย
เอสคิวแอล  การนําเขาและการแปลงฐานขอมูล 

1.4.1.4  ทดสอบ ปรับแตงสอบฐานขอมูล และประเมินผลฐานขอมูลแอพพลิเคช่ัน
ตาง ๆ ของโปรแกรม 

1.4.1.5  ติดต้ังระบบ จัดการระบบระหวางการใชงานจริง 
1.4.1.6  บํารุงรักษาและการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1.4.1.7  จัดทําเอกสารประกอบการคนควาอิสระและคูมือใชงาน 
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1.4.2   ขอบเขตการศึกษาของระบบ 
1.4.2.1  ระบบสําหรับผูบริหาร โดยการสรุปขอมูลสถานการณ สถานะ                 

การผลิตสุกรเพ่ือการจัดการฟารมของสาขาสุกรท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
1.4.2.2 สวนการจัดการระบบ ประกอบดวยสวนของการผลิต ไดแก การ                                     

ผสม การเขา คลอด การหยานม สายพันธุ ระยะการเล้ียงดูต้ังแตพอ                                         
พันธุ แมพันธุ ลูกสุกร สุกรอนุบาล สุกรรุนและสุกรขุน การตรวจ                                         
สุขภาพและการดูแลสุขภาพสุกร การนําสุกรเขา-ออก วนัและเวลา 

1.4.2.3  ระบบในสวนของการบันทึก/แกไข/ลบขอมูล  
-   ขอมูลสุกร พอ-แมพันธุ 
-   ขอมูลการผลิตลูกสุกรในสายพันธุตางๆ 
-   ขอมูลการเกิดการตาย 
-   ขอมูลการรักษาพยาบาล 
-   ขอมูลการใชยา วัคซีน ในสุกร 

1.4.2.4 ระบบรายงาน  
-   รายงานประชากรสุกรท้ังหมด 
-   รายงานการบันทึกการนําสุกรเขา-ออก 
-   รายงานการตรวจสุขภาพสุกร การรักษา การใชยาและวัคซีน 
-   รายงานสาเหตุการตาย 

1.4.2.5 สวนของรายงานเพื่ อการวิ เคราะห  ประกอบดวยรายงานเพื่อการ                            
วิเคราะหสายพันธุสุกรตอผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพของการผลิตสุกร
เปรียบเทียบแตละสายพันธุ รวมท้ังขอมูลเพื่อการควบคุมการติดตอของโรค
เพื่อเฝาระวังสุกรแตละสายพันธุ 

        
1.4.3  วิธีการศกึษา 

1.  ศึกษากระบวนการบันทึกขอมูลฟารมสาขาสุกร เชน วิธีการบันทึกจัดเก็บขอมูล
สุกร ปญหาและอุปสรรคในการสืบคนประวัติทะเบียน สุกร เพื่อการจัดการ
ฟารมสุกร 

2.  ศึกษาเทคโนโลยี โปรแกรมและซอฟตแวรตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาใชกับระบบ 
ในท่ีนี้ ระบบจัดการฐานขอมูลสุกรโดย ภาษา PHP   โปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
SQL Server 2005 และเว็บเซิรฟเวอร IIS Windows Server 2003 
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3.   ออกแบบระบบ 
4.   ออกแบบฐานขอมูล 
5.   ออกแบบการแสดงผล 
6.   ออกแบบโปรแกรม 
7.   พัฒนาโปรแกรม 
8.   ทดสอบและแกไขโปรแกรม 
9.   ติดต้ังระบบ และประเมินผลการใชงาน 
10. จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบและคูมือการใชงาน 
11. เคร่ืองมือท่ีใชในการพฒันา 

                    ฮารดแวร (Hardware) 
                            - เคร่ืองคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร (Server) 

• หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน Pentium Xeon 3.2 GHz. 

• หนวยความจําหลัก (RAM) 1 GB. 

• หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) 120 GB. 

• การแสดงผลจอภาพสี ขนาด 17 นิ้ว 
                          - เคร่ืองคอมพิวเตอรไคลเอนต (Client) 

• หนวยประมวลผลกลาง รุน Pentium 4 ขนาด 3.0 GHz. 

• หนวยความจําหลัก (RAM) 256 MB. 

• หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) 40 GB. 

• การแสดงผลจอภาพสี ขนาด 17 นิ้ว 
                          ซอฟตแวร (Software) 

• มีระบบปฏิบัติการ Windows server 2003 

• โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Databases Management Systems)      
SQL Sever 2005 

• โปรแกรมสรางเว็บไซต Macromedia Dreamweaver เวอรช่ัน 8.0  

• โปรแกรมภาษา PHP เวอรช่ัน 5.0  

• โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) อินเทอรเน็ต อินฟอรเมช่ัน 
เซิรฟเวอร (Internet Information Server (IIS)) 
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• โปรแกรมสนับสนุนอ่ืนๆ ในการดําเนินงานอาจมีโปรแกรมอ่ืนๆ 
ตามความจําเปน เพื่อชวยในการจัดการฐานขอมูลเบ้ืองตน อาทิ 
Microsoft Excel , Microsoft Access , Microsoft Word  ฯลฯ. 

 
1.4.4  นิยามศัพท 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ  หมายถึง การพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลของ 
ฟารมสุกรสาขาสุกร  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  เพื่อใหไดระบบสารสนเทศที่                       
สอดคลองกับเทคโนโลยีของหนวยงานท่ีมีอยู 

                 ฟารมสุกร  หมายถึง ฟารม สาขาสุกรภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัย        
แมโจ ท่ีผลิตสุกรขุนเพื่อการศึกษา การพัฒนาสายพันธุ  ฟารมพอ-แมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกร
และฟารมเล้ียงสุกร เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงการผลิตเพื่อการจําหนาย ใหแก
เกษตรกรที่สนใจเล้ียงและพอคา 

 
1.5.  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล   

1.5.1 สาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ 
1.5.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 
  1.5.3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  1.5.4 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ 

 


