
 

บทท่ี  3 
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  มหาวิทยาลัย      

แมโจ  เปนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการฟารมสุกรและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานฟารมสุกรในรูปแบบของการจัดการดานประชากรสุกรเปนหลัก  ระบบ
สารสนเทศนี้ ประกอบดวยขอมูลสุกรทุกรุนทุกสายพันธุ  การผสมพันธุ  ขอมูลท่ีทันตอเหตุการณ
ซ่ึงเกิดข้ึนกับสุกรรวมท้ังการใชวัคซีนในสุกร และการรักษาการเกิดโรคในสุกร  ท้ังนี้ เพื่อ
ประสิทธิภาพการรายงานผลเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการเล้ียงสุกรในแตละชวง อันมีผลตอการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการฟารมและในการท่ีจะไดมาซ่ึงระบบสารสนเทศของ
ฟารมสุกรนั้น  การวิเคราะหและการออกแบบจึงเปนสวนสําคัญเพื่อใหไดมาซ่ึงระบบท่ีจะชวยการ
รายงานผลการปฏิบัติงานฟารม การเล้ียง การผลิตสุกร ใหตรงกับความตองการมาก ซ่ึงมี
รายละเอียดการศึกษาและการวิเคราะหระบบงานตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบเดิม 

3.2 วิเคราะหปญหาในระบบงานเดิม 

3.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 
 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบเดิม 

ฟารมสุกรเปนสวนหนึ่งของระบบงานฟารมสาขาสุกร  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  
มหาวิทยาลัยแมโจ  ฟารมสุกรนี้ผลิตสุกรเพื่อการศึกษาและวิเคราะหวงจรการผลิตสุกรในรูปแบบ
ระบบฟารมอยางครบวงจร  เพื่อใหมีความพรอมตอการเปนแหลงเรียนรูเร่ืองการผลิตสุกรเปนหลัก 
ตอการศึกษาในระดับตาง ๆ รวมท้ังเกษตรกรและผูท่ีสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการผลิต  และการ
เล้ียงสุกรอีกดวย 

ดังนั้นสาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  มหาวิทยาลัยแมโจ  จึงตระหนักถึง
ความสําคัญในการศึกษาวิเคราะหระบบงานฟารมสุกรในดานการผลิต การเล้ียงสุกรใหมี
ประสิทธิภาพ เปนตนแบบของรูปแบบงานฟารม  การจัดการฟารมในการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ  ซ่ึงมี
ระบบงานในการจัดเก็บขอมูลประชากรสุกรเพ่ือการจัดการฟารม  ดังนี้ 
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3.1.1 ขั้นตอนการบันทึกขอมูลสุกร 

ในการปฏิบัติงานฟารมสุกรนั้นเร่ิมตนเม่ือฟารมสุกรไดพอ-แมพันธุสุกรเขา
มาในฟารมเพื่อการผลิตลูกสุกรไมวาจะรุนไหน เพื่อการขุนเปนพอ-แมเพื่อขยายพันธุตอไปหรือ 
การขุนเพื่อขายใหตลาด โดยสุกรแตละตัวท่ีจะนําเขามาในฟารมไมวากรณีใด ๆ จะตัดหู สักหู เพื่อ
ติดเบอร  ซ่ึงแตละฟารมใชรูปแบบกําหนดเบอรท่ีแตกตางกัน แลวแตความเหมาะสม สุกรทุกตัว
จะตองมีรหัสประจําตัว นั่นคือเบอรหูนั่นเอง  ซ่ึงเบอรหูนั้นบงบอกถึงสายพันธุ ลําดับการเกิด ปเกิด
แลวแตกรณี  ส่ิงเหลานี้ยังไมพอตอการใหขอมูลประวัติของสุกรตัวนั้น ๆ  ดังนั้นฟารมจึงจําเปนตอง
บันทึกขอมูลสุกรเองในบัตรประจําตัวสุกรเพื่อจดบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึกซ่ึงตอมาทําเปน
แฟมประวัติสุกร  ซ่ึงแฟมประวัติสุกรจะเก็บบันทึกขอมูลโดยท่ัวไปของสุกรตัวนั้น  เปนกลุม ๆ 
หรือเปนคอก เชน เบอรหู  ช่ือสายพันธุ  เบอรหูพอ-แม  วันท่ีเกิด  วันท่ีนําเขาฟารม เปนตน 

3.1.2 ขั้นตอนการบันทึกขอมูลการผสมพันธุสุกร 

เม่ือสุกรเพศผูมีอายุได  7 - 8 เดือน สุกรเพศเมีย อายุได 5-7 เดือน น้ําหนัก
ประมาณ 68-90 กก. คนงานฟารมจะตองคอยดูอาการเปนสัดของสุกร เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ผสมพันธุ ซ่ึงผสมเทียมหรือผสมจริงก็แลวแตวาพอพันธุจะพรอมในการผสมพันธุหรือตองการขาม
สายพันธุอยางไร  เม่ือผานการผสมแมพันธุไปแลว  พนักงานฟารมจะคอยตรวจสัดทุกระยะตาม
ตารางเวลาการตรวจ  ซ่ึงสุกรระยะสัดคร้ังแรกหลังการผสมไปแลว 21 วัน และคร้ังท่ีสอง 42 วัน  
คร้ังท่ีสาม  63 วัน  ซ่ึงชวงของการเปนสัดนั้นจะคอยสังเกตถึงเหตุการณผสมวาชวงไหนผสมติดไม
ติด  ถาไมติดก็จะทําการผสมคร้ังท่ี 2  ซ่ึงการผสมคร้ังท่ี  2  นั้นก็จะตรวจสัดตามระยะเวลาอีกคร้ัง  
ท้ังนี้ในการผสมคร้ังท่ี  2  นั้นถายังไมติดลูกอีกก็จะตองรายงานและพิจารณาสาเหตุวาเปนเพราะ
อะไร  เพื่อตัดสินใจวาจะคัดท้ิงหรือจําหนายไปเปนสุกรเนื้อตอไป 

พนักงานฟารมสุกรจะทึกขอมูล สงเปนรายงานใหกับธุรการฟารมจัดเก็บ
เปนแฟมตอไป  ในลักษณะของการผสมท่ีติดแลวจะบันทึกขอมูลกําหนดวันคลอดของแมพันธุสุกร
โดยคํานวณตามระยะเวลาตั้งทองของสุกร (สุกรมีระยะและตั้งทอง 144 วัน) ในการบันทึกขอมูล
ตาง ๆ เหลานั้นพนักงานฟารมจะบันทึกในรูปแบบของฟอรมเก็บขอมูล และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารแฟมขอมูลไวท่ีสํานักงานสาขาสุกรหรือสํานักงานฟารมสุกรเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการผสมพันธุสุกร  

3.1.3 ขั้นตอนการบันทึกเหตุการณประจําวันท่ีเกิดกับสุกร 

ในระบบงานฟารมสุกรจะมีพนักงานฟารมประจําโดยมีหนาท่ีใหอาหาร 
และสังเกตการณพฤติกรรมของสุกรในสวนท่ีตนดูแลซ่ึง แตละคนจะมีฟอรมในรูปแฟมเอกสาร
บันทึกเหตุการณประจําวันท่ีเกิดข้ึนกับ ซ่ึงเหตุการณในแตละวันก็จะแตกตางกันออกไปแลวแต
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กรณี เชน การคลอด (บันทึกในแฟมการคลอด)  การผสม (บันทึกในแฟมการผสมพันธุ)  ความ
ผิดปกติของสุกร (บันทึกในแฟมเหตุการณประจําวัน) เชน สุกรทองเสีย สุกรเสียชีวิต สุกรไมกิน
อาหาร เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ถูกเก็บตามแบบฟอรมของแฟมเก็บ
ขอมูลนั้น สงเปนรายงานเพื่อนําไวในแฟมขอมูลไวท่ีสํานักงานตอไป 

3.1.4 ขั้นตอนการดูแลสุขภาพสุกร 

                   สุกรในฟารม ตัวอาจเกิดอาการเจ็บปวยซ่ึงเกิดจากโรคตางๆ เชน อหิวาต
สุกร ปากและเทาเปอย โพรงจมูกอักเสบ เปนตน หรือเม่ือถึงเวลาครบรอบในการทําวัคซีน เม่ือ
พบวาสุกรไมสบายหรือทําการรักษา พนักงานฟารมหรือสัตวบาลประจําฟารม จะรักษาและบันทึก
ขอมูลอาการปวยและการรักษาลงในฟอรมบันทึกประวัติการรักษาโรคสุกร เพื่อจัดเก็บเปนแฟม
เอกสารตอไป 
 
3.2 วิเคราะหปญหาในระบบงานเดิม 

ในรายการบันทึกงานฟารมสุกร  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  มหาวิทยาลัยแมโจ  เปนการ
บันทึกลงฟอรมในกระดาษบันทึกขอมูลแตละชนิด ซ่ึงมีขอจํากัด หลายประการมีในเร่ือง
รายละเอียดในการจัดเก็บขอมูล เนื่องจากขอมูลสุกรท่ีไดบันทึกนั้น เปนขอมูลท่ีใหผล เพียงรายงาน
งานฟารมเทานั้น ซ่ึงประกอบดวยจํานวนประชากรสุกรในฟารม ยอดคงเหลือสุกรในแตละรุน  
รายงานสุกรท่ีตาย  จํานวนสุกรท่ีเกิด  สายพันธุท่ีผสม  จํานวนสุกรท่ีตายไปหรือคัดท้ิง  ซ่ึงรายงาน
เหลานี้ไดจากสมุดบันทึกงานประจําวันในฟารม ซ่ึงยังไมสามารถนํามาเปนรายงานในรูปแบบของ
การวิเคราะหขอมูลสุกรไดอยางแทจริง  ทําใหระบบของการจัดการฟารมในดานการเล้ียง การผลิต
นั้นคอนขางจะไมมีประสิทธิภาพ  บางอยางไดวิเคราะหดวยประสบการณในการตัดสินใจใน การ
จัดการดานการเล้ียง และการผลิตในระบบงานฟารมอันเปนผลที่เกิดจากการบันทึกการจัดเกบ็ขอมูล
ของการเล้ียงสุกร ท่ียังใหรายระเอียดไมเพียงพอตอการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อการจัดการดานการ
ผลิตและการเล้ียงสุกร ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

 

สรุปปญหาของข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบงานเดิม 

1. ปญหาเกี่ยวกับขอมูลในการจัดเก็บยังไมพอตอการนําขอมูลมาวิเคราะหในเชิงการ
บริหารจัดการ 

2. ปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร ท่ีมีจํานวนมาก ทําใหยากแกการสืบคน 

3. ขาดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสาร 

4. ความลาชาในการประมวลผลไมทันตอการใชงาน 
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5. เกิดความยุงยากในการรวบรวมขอมูลเพื่อการประมวลผลหรือออกรายงาน 

6. เกิดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล 

7. เกิดความซํ้าซอนในการจัดรูปแบบการออกรายงาน 
 

3.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 
ในการศึกษาและวิเคราะหระบบงานใหมนั้นผูศึกษาตระหนักถึงการใชงานระบบท่ีใชงาน

งายข้ึน  การจัดเก็บขอมูลตองมีความรอบคอบรัดกุมดานการวิเคราะหเพื่อการบริหารการจัดการงาน
ฟารมสุกร  ท้ังนี้ตองไมยุงยากซับซอน งายตอการบันทึกลงในระบบท่ีพัฒนาข้ึน  ซ่ึงไดเนนถึง
ขอมูลท่ีจัดเก็บอันเปนประโยชนตอการบริหารจัดการฟารมสุกรอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้การได
รายงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตองดําเนินการจัดเก็บบันทึกขอมูลท่ีละเอียดเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก  
อันจะเปนภาระแกพนักงานฟารมบางไมมากก็นอย  หรือผูท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลลงใน
ระบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศของฟารมสุกร  ดังนั้นการวิเคราะหและออกแบบระบบจึง
เปนสวนท่ีสําคัญเพื่อใหไดมาซ่ึงระบบและฐานขอมูลท่ีมีความสัมพันธและสอดคลองกับความ
ตองการและงายตอการใชงาน 

ในการออกแบบระบบนั้นมีรายละเอียดในการออกแบบระบบดังนี ้
3.3.1 การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ผูศึกษาไดทําแผนภาพกระแสขอมูล 
(Data Flow Diagrams : DFD)  เพื่อแสดงใหเห็นถึงทิศทางการสงผานขอมูลในระบบ  แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางกระบวนการกับขอมูลท่ีเกี่ยวของภายในระบบ  และข้ันตอนการทํางานของ
ระบบ 
  ตาราง 3.1  แสดงสัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 
 

 

 
แสดงระบบ (System or Application) 

 

 
เสนทางการไหลของขอมูล (Data Flow) 

 

 
แหลงกําเนิดขอมูล (Source Destination) 
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แผนภาพบริบท(Context Diagram) เปนโครงสรางแรกเร่ิมในระบบงานท่ีช้ีใหเห็นลักษณะ

งานและขอบเขตของระบบงาน  
 

ระบบสารสนเทศของฟารมสุกร
ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว

มหาวิทยาลัยแมโจ

เจาหนาท่ีธุรการฟารม

สัตวบาลฟารมสุกร
หรือพนักงานฟารม

หัวหนาสาขาสุกร
หรือเจาของฟารมสุกร

0

- ขอมูลผูใช
- ขอมูลพื้นฐานในระบบ

- รายการขอมูลสุกร

- ขอมูลผูใช
- ขอมูลพ้ืนฐานในระบท่ีผานการปรับปรุง
- รายการขอมูลสุกรที่ปรับปรุง

- ช่ือผูใช-รหัสผาน
- ขอมูลพื้นฐานในระบบที่ผานการปรับปรุง
- รายงานขอมูลสุกร
- ขอมูลที่ตองการเรียกดู/ปรับปรุง

- รายงานการบันทึกขอมูลขอมูลสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการผสมพันธุสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการทําวัคซีนสุกร

- รายงานการบันทึกขอมูลเหตุการณสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการรักษาโรคในสุกร

- รายงานประชากรสุกรฟารม
- รายงานขอมูลสุกรประจําเดือน

- รายงานเพ่ือการวิเคราะห
- รายงานฟารม

- ขอมูลรายงาน

 
 

รูปท่ี  3.1 แผนภาพบริบทระบบสารสนเทศของฟารมสุกร 
จากรูปท่ี 3.1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศของฟารมสุกรทําใหทราบ

สภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศ เพื่อแสดงถึงกระบวนการตางๆในแผนภาพกระแสขอมูล
ตอไป ซ่ึงมีผูเกี่ยวของกับระบบ คือ เจาหนาท่ีธุรการฟารม สัตวบาลฟารมหรือพนักงานฟารม และ
อาจารยหรือหวัหนาประจําฟารมสุกร ซ่ึงสามารถสรุปหนาท่ีและบทบาทของผูใชงานระบบดังนี ้

1. เจาหนาท่ีธุรการฟารม จะมีสิทธิในระดับของผูดูแลระบบ ผูจัดเก็บบันทึก
ขอมูลสิทธิใหแกผูใชท่ีมีขอมูลอยูในฐานขอมูล การบันทึกการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน 
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2. สัตวบาลฟารมหรือพนักงาน จะมีสิทธิในระดับผูใชระบบ โดยมีหนาท่ีในการ
รายงานเกีย่วกบัการปฏิบัติงานฟารม การเล้ียงสุกร การผสมพันธุสุกร การดูแลรักษาสุขภาพของ
สุกร 
  3.    อาจารยหรือหัวหนาประจําฟารมสุก จะมีสิทธิในระดับผูใชระบบ เรียกดู
รายงานขอมูลสุกรไดแก รายงานจํานวนสุกรในฟารมแตละรุน ประวัติสุกร การผสมพันธุสุกร การ
คลอดของสุกร การหยานมของลูกสุกร สถานะสุกร การเกิดโรคของสุกร รวมถึงรายงานดานการ
วิเคราะหขอมูลสุกร  

 
แผนภาพกระแสขอมูล(Data Flow Diagram) 

 
ตาราง 3.2   สัญลักษณสรางแผนภาพกระแสขอมูลของระบบสารสนเทศของฟารม

สุกร 
 

 

สัญลักษณกระบวนการ (Process) เพื่อระบุช่ือของกระบวนการซ่ึงจะแสดง
ถึงวิธีการรับรูขอมูลและทําใหเกิดผลลัพธจากการใชขอมูลนําเขา 

 

สัญลักษณการสงผานขอมูล (Data Flow)  แสดงถึงทิศทางการสงผาน
ขอมูลจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง  โดยไมระบุโครงสรางหรือ
รายละเอียดของขอมูลท่ีไหล 

  
  

สัญลักษณหนวยเก็บขอมูล (Data Store)  แสดงถึงแหลงท่ีเก็บขอมูล  แตจะ
ไมแสดงรายละเอียดของขอมูลท่ีเก็บ 

 

สัญลักษณส่ิงท่ีเกี่ยวของกับระบบ (External Entity)  แสดงถึงช่ือหรือส่ิงท่ี
เกี่ยวของ  โดยอาจเปนคน  หนวยงาน  องคกรภายนอก  หรือระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวของในการสงขอมูลเขาหรือรับขอมูลจากระบบ 
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ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานในระบบ

1.0

เจาหนาที่ธุรการฟารม

- ขอมูลผูใช
- ขอมูลพ้ืนฐานในระบบ

- ขอมูลผูใช
- ขอมูลพ้ืนฐานในระบที่ผานการปรับปรุง

D1

D6

D5

D4

D2

D3
D7

D8

ขอมูลของพูใชระบบ

ขอมูลสถานะสุกร

ขอมูลแหลงที่มาสุกร

ขอมูลสายพันธุสุกร

ขอมูลวัคซีน

ขอมูลเหตุการณ

ขอมูลโรคสุกร

ขอมูลสาเหตุสุกรตาย

D10

D9

ขอมูลการผสมพันธุ

ขอมูลสุกร

D13

D12

D11 ขอมูลเหตุการณสุกร

ขอมูลการเกิดโรคสุกร

ขอมูลการทําวัคซีน

เปดบันทึกรายการขอมูล
เก่ียวกับสุกร พิมพรายงานฟารม

2.0 3.0

สัตวบาลฟารมสุกร
หรือพนักงานฟารม

หัวหนาสาขาสุกร
หรือเจาของฟารมสุกร

- รายงานขอมูลสุกร
- รายงานประชากรสุกรฟารม
- รายงานขอมูลสุกรประจําเดือน
- รายงานเพ่ือการวิเคราะห
- รายงานฟารม
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อม
ูลพ

ิมพ
รา
ยง
าน

- รายงานประชากรสุกรฟารม
- รายงานขอมูลสุกรประจําเดือน
- รายงานประสิทธิภาพฟารม
- รายงานเพ่ือการวิเคราะห

- รายงานฟารม

-ร
าย
งา
นป

ระ
ชา
กร
สุก
รฟ
าร
ม

-ร
าย
งา
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าพ
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าย
งา
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พื่อ
กา
รวิ
เค
รา
ะห


-ร
าย
งา
นฟ

าร
ม

- ขอมูลพิมพรายงาน

- ขอมูลพิมพรายงาน

- รายงานการบันทึกขอมูลขอมูลสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการผสมพันธุสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการทําวัคซีนสุกร

- รายงานการบันทึกขอมูลเหตุการณสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการรักษาโรคในสุกร

- ขอมูลพ้ืนฐานในระบบที่ผานการปรับปรุง
- ขอมูลท่ีตองการเรียกดู/ปรับปรุง

-ร
าย
กา
รข
อม
ูลส
ุกร
ที่ป

รับ
ปร
ุง

-ร
าย
กา
รข
อม
ูลส
ุกร

 
 

รูปท่ี 3.2 แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ระดับ 0 ระบบสารสนเทศของฟารมสุกร 
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แผนภาพกระแสขอมูลในกระบวนการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานในระบบ 
 

ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานในระบบ

1.0

เจาหนาที่ธุรการฟารม - ขอมูลผูใช
- ขอมูลพื้นฐานในระบบ

- ขอมูลผูใช
- ขอมูลพื้นฐานในระบท่ีผานการปรับปรุง

D1

D6

D5

D4

D2

D3

D7

D8

ขอมูลของพูใชระบบ

ขอมูลสถานะสุกร

ขอมูลแหลงที่มาสุกร

ขอมูลสายพันธุสุกร

ขอมูลวัคซีน

ขอมูลเหตุการณ

ขอมูลโรคสุกร

ขอมูลสาเหตุสุกรตาย

 
รูปท่ี 3.3 กระบวนการ 1.0 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานในระบบ 

 
จากรูปท่ี 3.3 จะเปนกระบวนการท่ีจัดการปรับปรุงแกไขขอมูลพื้นฐานในระบบ โดยมีผู

เกี่ยงของคือ เจาหนาท่ีธุรการฟารม จะมีสิทธิในระดับของผูดูแลระบบ ผูจัดเก็บบันทึกขอมูลสิทธิ
ใหแกผูใชท่ีมีขอมูลอยูในฐานขอมูล การบันทึกการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานในระบบฐานขอมูลไดแก 
ขอมูลสถานะสุกร ขอมูลแหลงท่ีมาสุกร ขอมูลสายพันธุสุกร ขอมูลวัคซีน ขอมูลเหตุการณ ขอมูล
โรคสุกร ขอมูลสาเหตุสุกรตาย รวมถึงการรวบรวมจัดเก็บเอกสารการออกรายงานฟารม เพื่อ
นําเสนอตอหัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานตอไป 
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แผนภาพกระแสขอมูลในกระบวนการเปดบันทึกรายการขอมูลเกี่ยวกบัสุกรในระบบ 
 

เปดบันทึกรายการขอมูลเกี่ยวกับสุกร

เจาหนาที่ธุรการฟารม

สัตวบาลฟารมสุกร
หรือพนักงานฟารม

2.0

- รายการขอมูลสุกร

- รายการขอมูลสุกรท่ีปรับปรุง

- ขอมูลพื้นฐานในระบบท่ีผานการปรับปรุง
- ขอมูลที่ตองการเรียกดู/ปรับปรุง

- รายงานการบันทึกขอมูลขอมูลสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการผสมพันธุสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการทําวัคซีนสุกร

- รายงานการบันทึกขอมูลเหตุการณสุกร
- รายงานการบันทึกขอมูลการรักษาโรคในสุกร

D1

D5

D4

D2

D3

ขอมูลของพูใชระบบ

ขอมูลสถานะสุกร

ขอมูลแหลงที่มาสุกร

ขอมูลสายพันธุสุกร

ขอมูลวัคซีน

D6

D7

D8

ขอมูลเหตุการณ

ขอมูลโรคสุกร

ขอมูลสาเหตุสุกรตาย

D10

D13

D12

D9

D11

ขอมูลการผสมพันธุ

ขอมูลสุกร

ขอมูลเหตุการณสุกร

ขอมูลการเกิดโรคสุกร

ขอมูลการทําวัคซีน

 
 

รูปท่ี 3.4 กระบวน 2.0 การเปดบันทึกรายการขอมูลเกี่ยวกับสุกรในระบบ 
 
จากรูปท่ี 3.4   จะเปนกระบวนการเปดบันทึกรายการขอมูลเกี่ยวกับสุกรในระบบ โดยมี

ผูเกี่ยวของคือ สัตวบาลฟารมหรือพนักงานฟารม จะมีสิทธิในระดับผูใชระบบ โดยมีหนาท่ีในการ
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฟารม การเล้ียงสุกร การผสมพันธุสุกร การดูแลรักษาสุขภาพของ
สุกรแลวทําการจัดเก็บขอมูลเพื่อการบันทึกขอมูลสุกรตามเหตุการณตางๆลงในระบบฐานขอมูล
หรือจัดสงใหธุรการฟารมทําการจัดเก็บบันทึกขอมูลในระบบตอไป 

 
 
 
 



 
 

 

22 
 

 

แผนภาพกระแสขอมูลในกระบวนการพมิพรายงานฟารมสุกร 
 

พิมพรายงานฟารม

เจาหนาท่ีธุรการฟารม

สัตวบาลฟารมสุกร
หรือพนักงานฟารม

หัวหนาสาขาสุกร
หรือเจาของฟารมสุกร

3.0

- ขอมูลรายงาน

- รายงานขอมูลสุกร

- รายงานประชากรสุกรฟารม
- รายงานขอมูลสุกรประจําเดือน

- รายงานประสิทธิภาพฟารม
- รายงานเพ่ือการวิเคราะห

- รายงานฟารม

- ขอมูลรายงาน

- พิมพรายงาน

- รายงานประชากรสุกรฟารม
- รายงานขอมูลสุกรประจําเดือน
- รายงานเพื่อการวิเคราะห
- รายงานฟารม

- รายงานประชากรสุกรฟารม
- รายงานขอมูลสุกรประจําเดือน
- รายงานประสิทธิภาพฟารม
- รายงานเพ่ือการวิเคราะห
- รายงานฟารม

D10

D9

ขอมูลการผสมพันธุ

ขอมูลสุกร

D13

D12

D11 ขอมูลเหตุการณสุกร

ขอมูลการเกิดโรคสุกร

ขอมูลการทําวัคซีน

D5

D4

D2

D3

ขอมูลสถานะสุกร

ขอมูลแหลงที่มาสุกร

ขอมูลสายพันธุสุกร

ขอมูลวัคซีน

D1 ขอมูลของพูใชระบบ D6

D7

D8

ขอมูลเหตุการณ

ขอมูลโรคสุกร

ขอมูลสาเหตุสุกรตาย

 
 

รูปท่ี 3.5 กระบวนการ 3.0 พิมพรายงานฟารมสุกร 
 
จากรูปท่ี 3.5  เปนกระบวนการพิมพรายงานฟารมสุกรโดยมีผูเกี่ยวของ คือ อาจารยหรือ

หัวหนาประจําฟารมสุกร จะมีสิทธิในระดับผูใชระบบ เรียกดูรายงานขอมูลสุกรไดแก รายงาน
จํานวนสุกรในฟารมแตละรุน ประวัติสุกร การผสมพันธุสุกร การคลอดของสุกร การหยานมของ
ลูกสุกร สถานะสุกร การเกิดโรคของสุกร รวมถึงรายงานดานการวิเคราะหขอมูลสุกร ไดแก การ
วิเคราะหประสิทธิภาพในการผสมพันธุสุกร ประสิทธิภาพการคลอดของแมพันธุสุกร และ
ประสิทธิภาพในการผลิตสุกรในรอบป โดยจะเปนผูตัดสินใจในการปรับแกไขปรับปรุงขอมูล
พื้นฐานในระบบ เรียกดูรายงานขอมูล ของระบบฟารม เพื่อ นํามาวิเคราะหพิจารณา ในการ
ตัดสินใจในดานการบริหารจัดการฟารม และนําเสนอตอผูบังคับบัญชาในระดับสูงตอไป 


