
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของฟารมสุกร  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัย
แมโจ ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงเปน 8 หัวขอดังนี้ 

2.1   ฟารมสุกร 
2.2   หมู หรือ สุกร 
2.3   ขอมูลและการจัดการขอมูล 
2.4   ฐานขอมูล (Database) 
2.5   ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
2.6   การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
2.7   การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.8   โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
2.9   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สาระสําคัญของแตละหัวขอมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 

  
2.1  ฟารมสุกร  

คูมือ ระเบียบการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟารมเล้ียงสุกรสําหรับ
ผูประกอบการ จัดทําโดย สวนมาตรฐานดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตวกรมปศุสัตว 

ฟารมสุกร หมายถึง ฟารมท่ีผลิตสุกรขุนเพื่อการคา ฟารมพอ-แมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกรและ
ฟารมเล้ียงสุกร 

ระบบการบันทึกขอมูลฟารม 
ฟารมเล้ียงสุกรตองมีระบบการบันทึกขอมูล ท่ีงายตอการตรวจสอบ ประกอบดวย 
-  ขอมูลการบริหารฟารม ไดแกบุคลากร แรงงาน 
-  ขอมูลการจัดการดานการผลิต ไดแก ขอมูลตัวสัตว ขอมูลสุขภาพสัตว ขอมูลการผลิต 
และขอมูลผลผลิต 
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2.2 หมู หรือ สุกร  
หมู หรือ สุกร เปนสัตวท่ีเล้ียงไวเปนอาหารสําคัญของคนเกือบท้ังโลก สุกรเปนสัตวเล้ียงท่ี

เล้ียงงาย เติบโตเร็ว กินอาหารไดสารพัดอยาง มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารไดสูง มีลูกดก 
สามารถทํากําไรใหแกผูเล้ียงมาก ถาผูเล้ียงมีความรูในเรื่องพันธุ การผสมพันธุ การใหอาหาร รูจัก
วิธีปฏิบัติเล้ียงดู การจัดการฟารมรวมไปถึงเร่ืองการตลาด (สุทัศน ศิริ และ อภิชัย เมฆบังวัน, 2544) 

วงจรการผลิตสุกร และระยะเวลาการเล้ียง มีรายละเอียดดังนี้ 
-  ระยะต้ังทองแมพันธุ       144 วัน 
-  ลูกหมูหยานมอายุ 28 วัน หรือ 4 อาทิตย 
-  สุกรเล็ก ขนาด 15 - 30 กก.  จํานวนวันท่ีเล้ียง  30 วัน หรือ 4 สัปดาห 
-  สุกรรุน ขนาด  30 - 60 กก.  จํานวนวันท่ีเล้ียง  45 วัน หรือ 6 สัปดาห 
-  สุกรขุน ขนาด 60 - 100 กก. จํานวนวันท่ีเล้ียง  50 วัน หรือ 7 สัปดาห 

 
                   ตาราง 2.1 โปรแกรมการทําวัคซีนในสุกร 
 

ชนิดสุกร ชวงอาย ุ ชนิดทําวัคซีน 
สุกรแมพันธุ หลังคลอด 2 

สัปดาห 
กอนคลอด 3 
สัปดาห 

อหิวาตสุกร 
โพรงจมูกอักเสบ / ปากและเทาเปอย 3 ไทป 
พิษสุนัขบาเทียม 

สุกรพอพันธุ ปละ 1 คร้ัง 
ปละ 2 คร้ัง 
ปละ 3 คร้ัง 

อหิวาตสุกร / ปากและเทาเปอย 3 ไทป 
โพรงจมูกอักเสบ 
พิษสุนัขบาเทียม 

ลูกสุกร อายุ 5 สัปดาห 
อายุ 8 สัปดาห 
อายุ 12 สัปดาห 

อหิวาตสุกร 
ปากและเทาเปอย 3 ไทป / พิษสุนัขบาเทียม 
ปากและเทาเปอย 3 ไทป / พิษสุนัขบาเทียม 
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2.3   ขอมูลและการจัดการขอมูล  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 96401 

กลาวถึงขอมูลและการจัดการขอมูลในสํานักงานไววา  
ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริง ซ่ึงเกี่ยวของกับบุคคล สถานท่ี ส่ิงของ หรือเหตุการณ ขอมูลอาจ

เปนไดท้ังตัวเลข ตัวอักษร ขอความ เสียง ภาพนิ่ง หรือแมกระท่ังภาพยนตร โดยท่ัวไปแลวขอมูล
มักจะเกิดข้ึนอยางไมเปนระเบียบ และไมไดผานกระบวนการประมวลผล จึงจําเปนตองจัดระเบียบ
ของขอมูลเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากขอมูลท่ีมีอยูไดงายข้ึนและมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการขอมูล เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอมูล กิจกรรมเหลานี้ประกอบดวย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูล การสอบถามและนําขอมูลออกมาใชงาน และ
การบํารุงรักษาขอมูล เพื่อทําใหขอมูลมีความถูกตองสมบูรณ และเหมาะสมในการใชงาน 

 
2.4  ฐานขอมูล (Database) 

จาก บทเรียน Microsoft SQL Server 2000 (http://www.bopp.go.th/web_SQL/index.htm) 
กลุมสารสนเทศสํานักนโยบายและแผนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ไดกลาวถึง
ฐานขอมูลไวดงันี้ 

ความยุงยากจากการนําขอมูลจากไฟลขอมูลมาใชงานท่ีตองข้ึนอยูกับโปรแกรมท่ีใชจัดการ
กับขอมูลทําใหประสิทธิภาพในการใชงานลดลง ยากตอการขยายตัวในอนาคต และในบางกรณี
ไฟลขอมูลท่ีมีอยูไมสามารถนํามาใชงานรวมกับอีกไฟลขอมูลท่ีผูกติดกับอีกโปรแกรมหน่ึง เปนผล
ใหตองเสียคาดูแล บํารุงรักษาคอนขางมากกอใหเกิดระบบการจัดเก็บขอมูลแบบใหมท่ีเรียกวา 
“ฐานขอมูล” (Database)  

  ฐานขอมูลเปนระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีแตกตางจากไฟลขอมูล เพราะฐานขอมูลใชวิธีการ
รวบรวมขอมูลท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไวในตารางท่ีเรียกวาตารางสัมพันธ (Relation Table) 
โดยมีหลักการพื้นฐานมาจากทฤษฏีเซต (Theory of Set) ซ่ึงเปนคณิตศาสตรแบบหนึ่ง ขอมูลจะถูก
นําเสนอในรูปตาราง เพราะสามารถทําความเขาใจไดงาย สะดวกตอการคนหาและนําขอมูลข้ึนมา
แสดงผลเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและเรียกใชงาน ไมไดเก็บขอมูลทุกอยางไวในท่ีเดียว
เหมือนไฟลขอมูล ทําใหฐานขอมูลมีขอจํากัดเร่ืองการเลือกขอมูลท่ีนํามาจัดเก็บในตาราง โดยขอมูล
บางสวนอาจถูกแยกออกไปเก็บไวในอีกตารางหน่ึง ทําใหการทํางานกับฐานขอมูลตองเกี่ยวของกับ
การจัดการขอมูล ในตารางต้ังแตตารางเดียวไปจนถึงหลาย ๆ ตาราง 
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 2.5  ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
รัชฎาภรณ ชะนุนันทและคณะ (2546)  อธิบายวา ฐานขอมูลท่ีสามารถจัดการขอมูลใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ตองไดรับการออกแบบมาอยางเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลและมีการสราง
ความสัมพันธระหวางกลุมขอมูลใหเขาใจงาย ไมซับซอนมากนักและเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได 

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เปนรูปแบบหนึ่งของฐานขอมูลซ่ึงมี
ความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางตาราง ฐานขอมูลชนิดนี้ไดรับความนิยมอยางมากใน
ปจจุบัน คิดคนและ พัฒนาโดย E.F.Codd ในชวงปลายทศวรรษ 1960 

ระบบฐานขอมูลชนิดนี้ถือเปนระบบฐานขอมูลท่ีมีความแพรหลายมากท่ีสุดในปจจุบัน 
เพราะ ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธนี้ นําเสนอมุมมองของขอมูลในลักษณะตารางท่ีสามารถส่ือ
สัมพันธกับมนุษยใหเขาใจไดงายท่ีสุด ตารางจะประกอบดวยแถว และคอลัมน ขอมูลท่ีถูกจัดเก็บ
ในตารางก็สามารถจัดเก็บขอมูลในสวนของตน โดยสามารถมีความสัมพันธกับตารางขอมูลอ่ืนๆได
ไมวาจะเปนแบบ one-to-many หรือแบบ many-to-many และจะใชคียในการอางอิงถึงตารางอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงคียดังกลาวยังสามารถเปนไดท้ังคียหลัก (Primary key) และคียรอง (Secondary) เพื่อ
กําหนดการเรียงลําดับดัชนีเพื่อการเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
 
2.6  การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

Rob Peter and Carlos Coronel (2007) ไดอธิบายวิธีการพัฒนาระบบฐานขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีเรียกวา Database life cycle (DBLC) ไวดังนี้ 

1) Database initial study คือการวิเคราะหองคกร เพื่อบงช้ีปญหา ความตองการ และ
กฎเกณฑตางๆภายในองคกร แลวนํามาระบุวัตถุประสงค และขอบเขตของระบบท่ีจะดําเนินการ 

2) Database design คือการวิเคราะหขอมูลดิบท่ีจะใช  ความตองการของระบบ การทํา
แผนภาพโครงสรางของขอมูล  การทํานอรมัลไลเซชั่น การจัดการรูปของขอมูล และการออกแบบ
ฐานขอมูล 

3) Implementation and loading คือการสรางระบบจัดการฐานขอมูล การสรางฐานขอมูล   
การนําเขาและแปลงฐานขอมูล 

4) Testing and evaluation คือ ทดสอบ ปรับแตงสอบฐานขอมูล และประเมินผล
ฐานขอมูลแอพพลิเคช่ัน โปรแกรม 

5) Operation  คือการติดต้ังระบบ รวมถึงการจัดการระบบระหวางการใชงานจริง 
6) Maintenance and evaluation คือการบํารุงรักษาและการปรับปรุงระบบใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2.7  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2545) กลาวถึง หลักการในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจะทําใหการ

พัฒนาระบบสําเร็จไดดวยดี ไดแก 
2.7.1  คํานึงถึงเจาของระบบและผูใชระบบ 

นอกจากควรพัฒนาระบบใหตรงตอการใชงานของผูใชระบบใหมากท่ีสุด แลวยัง
ตองคํานึงถึงเจาของระบบ เนื่องจากเจาของระบบคือผูตัดสินใจลําดับสุดทายในการแสดงความพึง
พอใจตอระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

2.7.2  พยายามเขาถึงปญหาใหตรงจุด 
ตองคํานึงถึงปญหาท่ีวิเคราะหวา เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง และมีโอกาสในการ

แกปญหานั้นได โดยตองพยายามจับประเด็น ถึงสาเหตุของปญหาใหได จากแนวทางดังนี้ 
1.  ศึกษาและทําความเขาใจถึงสาเหตุ ของปญหาของระบบท่ีเกิดปญหานั้น 
2.  กําหนดความตองการที่จะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
3.  ระบุถึงวิธีแกปญหาแตละวิธีและเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด 
4.  ออกแบบหรือลงมือแกปญหานั้น 
5. สังเกตและประเมินผลกระทบจากวิธีแกปญหาท่ีนํามาใช และปรับปรุงใหสมบูรณ 
ในท่ีสุด 

2.7.3  การกําหนดข้ันตอนหรือกิจกรรมในการทํางาน  ตองมีการกําหนดข้ันตอน หรือ 
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีควรทําอยางชัดเจน 

2.7.4  กําหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ และ จัดทําเอกสารประกอบในทุกข้ันตอน ควร
มีการกําหนดมาตรฐานในระหวางการพัฒนาระบบเพ่ือใหมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน อันจะ
สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 

2.7.5  การพัฒนาระบบคือการลงทุน  ดังนั้นจึงควรเพิ่มความรอบคอบในการทํางานในแต
ละข้ันตอน ใหมีประสิทธิภาพของความคุมคาในการลงทุนมากท่ีสุด 

2.7.6  เตรียมความพรอม หากแผนงานหรือโครงการตองยกเลิกหรือตองทบทวนใหม 
2.7.7  แตกระบบใหญใหเปนระบบยอย 
2.7.8  ออกแบบเพื่อรองรับการเติบโตและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ความตองการของผูใชงานไมเฉพาะขณะพัฒนาระบบเทานั้น แตรวมไปถึงการ
คาดการณความตองการของผูใชระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตดวย ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเสีย
คาใชจายมากหากมีการปรับ และเปล่ียนแปลงระบบ เนื่องจากตองมีการออกแบบระบบใหมอีกคร้ัง
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เพื่อปรับเปล่ียนระบบเดิมใหสามารถทํางานรวม กับเทคโนโลยีใหม ดังนั้น จึงควรออกแบบระบบ
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย 
 
2.8  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

รัชฎาภรณ ชะนุนันทและคณะ (2546) อธิบายวาภาษาพีเอชพีเปนภาษาสคริปต (Script) ท่ี
เปนภาษาเซิรฟเวอรสคริปต (Server Side Script) จุดประสงคท่ีสําคัญของภาษาพีเอชพี คือ ชวยให
นักพัฒนาเว็บเพจสามารถเขียนเว็บเพจท่ีเปนแบบไดนามิค (Dynamic) ไดอยางรวดเร็วความสามารถ
ของภาษาพีเอชพีท่ีเห็นไดอยางชัดเจน สามารถจําแนกออกไดดังนี้ 

1. เปนภาษาที่ทําความเขาใจและใชงานงาย และมีสวนท่ีสนับสนุนการทํางานใหใชไดกับ
ทุกเว็บไซต 

2. เปนโอเพนซอรส (Open Source) ซ่ึงผูใชสามารถดาวนโหลดและนําซอรสโคด (Source 
Code ) ไปใชไดโดยไมเสียคาใชจาย 

3. เปนภาษาเซิรฟเวอรสคริปต ดังนั้นจึงทํางานบนเว็บเซิรฟเวอร ไมสงผลกับการทํางาน
ของเคร่ืองไคลแอนต (Client) ซ่ึงผูใชจะไมเห็นโคดของภาษาพีเอซพี  

4. สามารถทํางานไดในระบบปฏิบัติการที่ตางชนิดกัน 
5. สามารถทํางานไดในเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) หลายชนิด 
6. สนับสนุนการเขียนสคริปตท่ีใชหลักของ Object Orientation  
7. สามารถสรางเว็บไซตท่ีบรรจุขอมูลรูปแบบตางๆ ลงในเว็บ เชน รูปภาพ ไฟล .PDF 

หรือ Flash Movie เปนตน 
8. สามารถทํางานรวมกับระบบจัดการขอมูลท่ีหลากหลาย 
9. อนุญาตใหผูใชสรางเว็บไซตซ่ึงทํางานผานโปรโตคอลชนิดตางๆ ได เชน LDAP; 

IMAP; SNMP; NNTP; POP3; และ HTTP เปนตน 
10. ผูใชสามารถเขียนโคดภาษาพีเอชพีและอานขอมูลในรูปแบบของภาษาเอ็กซเอ็มแอล 

(XML) ได 
นอกจากนั้น รัชฎาภรณ ชะนุนันทและคณะ (2546) ยังระบุวา โปรแกรม ดรีมวีฟเวอร เปน

เคร่ืองมือใหมลาสุดของ Macromedia ท่ีไดพัฒนาข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกดานการออกแบบและ
การสรางเว็บไซตใหนักพัฒนาเว็บไซตตาง ๆ โดยมีการเพิ่มศักยภาพทั้งการเช่ือมโยงเครื่องมือท่ีใช
ในการพัฒนาเว็บไซตเขาดวยกันท้ัง 3 สวน คือ 

1. สวนการออกแบบโครงสรางตางๆ ของเว็บเพจ (Web Page) 
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2. สวนสําหรับการจัดการกับขอมูลของเว็บไซต ซ่ึงไดแก โปรแกรมฐานขอมูลตางๆ 
(MySQL; Microsoft Access หรือ SQL Server เปนตน ) 

3. สวนสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพใหเว็บไซตสามารถทํางานเปนแบบไดนามิคและควบคุม
การจัดการกับฐานขอมูลของเว็บไซตดวย ไดแก ภาษาเซิรฟเวอรสคริปต (PHP; ASP  
หรือ JSP เปนตน) 

ดวยความสามารถในการเช่ือมโยงท้ัง 3 สวนนี้เขาดวยกัน ทําใหโปรแกรมดรีมวีฟเวอร เปน
โปรแกรมท่ีกําลังไดรับความนิยมในการนํามาใชในการพัฒนาเว็บไซตอยางมาก 
 
2.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 สถาพร  แสงสุโพธ์ิ (2544) ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยใชโปรแกรม เอ เอส พี (ASP) และมีขอเสนอแนะในงานวิจัยวา การ
พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันควรจะเปนเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถใชกับเว็บบราวเซอรได
หลากหลาย และโปรแกรมควรมีความสามารถทํางานไดหลากหลายแพลตฟอรม (Platform)  

 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเกีย่วของตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาระบบดังรายละเอียดในบทตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 


