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บทคัดยอ
การพัฒนาโปรแกรมฐานขอมู ล กลางด านการสงออกอาหารสั ตวข องประเทศ มีวัตถุป ระสงคเพื่อ พั ฒนา
ซอฟแวรคอมพิวเตอร สําหรับจัดเก็บบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ สามารถนําขอมูลมาวิเคราะห และสรุปผลรายงาน
ข อ มู ล การสง ออกอาหารสั ตว ได อย า งมี ประสิท ธิ ภ าพ งานวิ จัยครั้ ง นี้ ได ศึกษาถึ งขั้ นตอนการทํ างานของระบบ
ฐานขอมูลเดิมที่มีขอจํากัด และนําผลการวิจัยมากําหนดความตองการของผูใชงาน ผูวิจัยไดออกแบบโครงสรางขอมูล
ฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 สําหรับการจัดเก็บ วิเคราะห
และรายงานผลขอมูลสงออกอาหารสัตว และนําผลการพัฒนาโปรแกรมไปทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน และ
ความพึงพอใจในการใชงาน กับเจาหนาที่ จํานวน 5 คน ของฝายตรวจสอบ 2 (การนําเขาและสงออก) กองควบคุม
อาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว
ผลการศึกษาพบวาโปรแกรมฐานขอมูล สงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว มีประสิทธิภาพการทํางานในดาน
ระบบการจั ดเก็บขอมูล ระบบวิเคราะหขอมูล และระบบรายงานผล ที่มีประสิ ทธิภาพสูงกวาระบบฐานขอมูลเดิ ม
เท ากับ 18.38% (P>0.05) 93.59% (P<0.05) และ51.20% (P<0.05) ตามลําดั บ ผูใ ช งานมีความพึ งพอใจใน
ภาพรวมในการใชงานโปรแกรมที่พัฒนาในระดับมากที่สุด (4.78±0.48) แยกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ ดานสวนติดตอกับ
ผูใชงาน (User Interface) มีความพึงพอใจระดับมาก (4.50±1.09) ดานการทํางานของโปรแกรม มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (4.90±0.23) และดานประโยชนและการนําไปใช มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.95±0.11) แสดง
ใหเห็นวาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหมสามารถตอบสนองความตองการใชงานไดเปนอยางดี และบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด จึงเปนเครื่องมือตัวใหมที่สามารถนําไปทดแทนระบบฐานขอมูลเดิมได
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Abstract
The development of database application for export of animal feed was aimed at
collecting, analysis and report data of animal feed export from Thailand. This is to increase
performance of DLD staff in Information management. This study examined the performance and
procedure of the previous database system and its limitations in functionality. The findings of the
study were used to determine the needs of users. The database application was designed,
structured and developed using Microsoft Access 2010 for storage, analyze and report data of
animal feed export from Thailand. The database application was then tested for its performance
and satisfaction of use by five staff of the Department of Livestock Development who had been in
charge of the animal feed data management.
The study revealed that the application program had a capability to perform animal feed export
data management with high efficiency. The performance of the storage system, data analysis System and
reporting system was at 18.38% (P>0.05), 93.59% (P<0.05) and 51.20% (P<0.05), respectively.The users
were satisfied with the overall implementation the database program development at the highest level
(4.78±0.48). Their opinions towards different aspects of the program are as follows; the user interface in
the program was at a high satisfaction level (4.50±1.09). Satisfaction in the operational performance was
at the highest level (4.90±0.23), and the benefits and utilization ability was at the most satisfied level
(4.95±0.11), indicating that the newly developed program meets the requirements of the users and
achieve its objectives. The new tool can be used to replace the old database system for database
management efficiency of DLD smart officers.
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-3คํานํา
สถานการณก ารสงออกอาหารสั ตว ข องประเทศไทย ป จจุ บัน มี การส งออกไปกว า 70 ประเทศทั่วโลก
มีปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป ไดแ ก 1) อาหารสัตวเลี้ยง เชน อาหารแมว สุนัข ลิง สัตวน้ํา เปนอาหารในภาชนะ
บรรจุปดสนิท 2) Dog Chews เปนอาหารขบเคี้ยวสําหรับสุนัขและแมว และ 3) อื่น ๆ เชน ปลาปน พรีมิกซ อาหาร
เสริมสําหรับสัตว ซึ่งประเทศคูคาที่สําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีมูล คา
และปริมาณ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาการสงออกอาหารสัตวระหวางป 2555-2558
ป

จํานวนหนังสือรับรองความปลอดภัย
(Health Certificate)/(ฉบับ)

ปริมาณ (ตัน)

มูลคา (ลานบาท)

2555
2556
2557
2558

17,623
18,864
16,624
5,153

413,411.77
477,983.78
543,868.71
136,631.26*

24,039.40
30,998.49
34,481.20
8,857.65*

* มกราคม – มีนาคม 2558
ที่มา : กองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว (2558)

ฝายตรวจสอบ 2 (การนําเขาและสงออก) กองควบคุมอาหารและยาสัตว มีหนาที่ออกหนังสือรับรองความ
ปลอดภัย (Health Certificate) ตลอดจนจั ดทํ าสถิ ติ ขอมู ล การส ง ออกอาหารสั ตว ใหไ ด มาซึ่ ง ข อมูล สารสนเทศ
(Information) เพื่อใหสวนที่เกี่ยวของนําขอมูลไปใชประโยชน ตั้งแตระดับหนวยปฏิบัติจนถึงผูบริหาร โดยจัดสราง
ระบบฐานขอมูลดวยชุดโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office Excel ซึ่งเปนฐานขอมูลเดิมที่ใชงานอยู แตจากการเก็บ
บันทึกขอมูลพบวาไมสะดวกแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีขอมูลจํานวนมาก สงผลใหเจาหนาที่ผูจัดทําสถิติ
สงออกอาหารสัตวใชระยะเวลานานในการจัดเก็บ การประมวล และรายงานผล
ซึ่งโอภาส (2545) รายงานวาระบบสารสนเทศไดเขามามีบทบาทกับองคกรอยางมาก ทุกองคกรจําเปนตอง
จัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งไวเพื่อการจัดการกับขอมูลสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิต ทางดานผูบริหารไดตระหนักถึง
ความสํ า คั ญเชิ งกลยุ ทธ ข องการบู รณาการฐานข อ มู ล ที่ เป น ประโยชน และทํ าการเผยแพร ข อ มู ล สารสนเทศ
(Information) ขององคก รมากขึ้น อี กทั้ ง สมจิตรและงามนิ จ (2551) ได กล าวในทิศทางเดียวกั นวาป จจุ บันระบบ
สารสนเทศ เปนระบบที่มีความสําคัญอยางมากสําหรับองคกรตาง ๆ เนื่องจากสามารถรวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ
นํามาประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอรเพื่อนํามาสรุปและสรางเปนรายงานที่เหมาะสมตอการนําเสนอสําหรับผูบริหาร
ขององคกร ซึ่งทําใหไดขอมูลที่มีความทันสมัย ถูกตองและชวยในการตัดสินใจของผูบริหารได
ทั้งนีห้ ากยังไมศึกษาหาระบบหรือเครื่องมือมาบริหารจัดการขอมูลสงออกอาหารสัตว อาจสงผลใหไดขอมูล
สารสนเทศ (Information) ที่ข าดความนาเชื่ อถือ แก ผูนําไปใช ผู วิจัยจึง ไดศึกษาระบบและเครื่องมื อที่ จะช วยเพิ่ ม

-4ประสิทธิภาพการจัดการขอมูลขนาดใหญ ลดระยะเวลา การจัดเก็บ การประมวล และรายงานผล โดยมุงเนนที่จะนํา
ระบบสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานใหมขึ้นมาใชไดเองภายในองคกร เพื่อลดคาใชจายจัดจางหนวยงานภายนอกมา
พัฒนาโปรแกรม ผูวิจัยพบวาในชุ ดโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office Access มีความสามารถในดานจัดการ
ขอมูลจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ มีสวนติดตอกับผูใช (User Interface) ที่ใชงานงายซึ่งตรงกับผลการศึกษา
ของ (วศิน, 2542) กลาววาโปรแกรม Microsoft Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เรียกวา DBMS
(Database Management System) เปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหคนหาขอมูล ตลอดจนการออกรายงาน
ก็จะทําใหงาย รวมถึงถึงการวิเคราะหขอมูลที่สามารถกําหนดรูปแบบตามที่ตองการ
ดั้งนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office Access เพื่อทดแทน
ระบบฐานขอมูล เดิ ม ซึ่ง จะชวยเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเจาหน าที่ ข อมู ลมี ความถูกตองแมนยํามีความ
นาเชื่อถือ สามารถออกรายงานไดตามตองการของผูใช ซึ่งผลการศึกษาของ (วีณา, 2555) ไดพัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารสําหรับหนวยงานการศึกษา โดยใช Microsoft Access 2007 พบวาสามารถจัดการงาน
ดานเอกสารใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปญหาการสูญหายและลดการใชทรัพยากรกระดาษและการทํางานที่ซ้ําซอน
ในระบบงานเอกสารแบบเดิม สอดคลองกับการศึกษาของ (อานันต , 2555) โดยใชโ ปรแกรม Microsoft Access
พัฒนาโปรแกรมชวยวิเคราะห จุดทํางานเพื่อความปลอดภัย พบวาไดโปรแกรมชวยวิเคราะหจุดทํางานเพื่อความ
ปลอดภัย ที่มีการทํางานที่ถูกตองแมนยํา และผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ตอบสนองความตองการใชงาน
ไดเปนอยางดี และการศึกษาของ (กิติศักดิ์ และแสนศักดิ์, 2556) ไดพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ กรมปศุสัตว จากโปรแกรม Microsoft Access 2010 พบวาสามารถนํามาทดแทน
เครื่องมือเดิม เพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางานของเจาหน า ที่ผูปฏิ บัติงาน ซึ่งผลการพั ฒนาโปรแกรมฐานขอมูลดว ย
โปรแกรม Microsoft Access ของผูวิจัยจะเปนประโยชนแกองคกรและภาคสวนที่นําขอมูลสงออกอาหารสัตวไปใช
ประโยชน อีกทั้งเพื่อใชในการคาดการณและกําหนดนโยบายการสงออกอาหารสัตวข องประเทศไทยสําหรับผูบริหาร
ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลการสงออกอาหารสัตว ทดแทนระบบฐานขอมูลเดิม
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
3. ประเมินความพึงพอใจการใชโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว
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- ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากประชากร จากเจาหนาที่ใน
ฝายตรวจสอบ 2 (การนําเขาและสงออก) กองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว จํานวน 11 คน
1.2 ตัวอยาง
ผูวิจัยสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) เฉพาะเจาหนาที่ที่มีหนาที่
จัดทําสถิติขอมูลการสงออกอาหารสัตว จํานวน 5 คน
2. ดานเนื้อหา
2.1 จัดสรางโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว
2.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว จํานวน
3 ดาน คือระบบการจัดเก็บขอมูล ระบบวิเคราะหขอมูล และระบบรายงานผล
2.3 ประเมินความพึงพอใจการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว
3. ตัวแปรการศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ไดแก โปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว
3.2 ตัวแปรตาม ได แ ก ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมฐานข อมูลส งออกอาหารสัตว
กรมปศุสัตว
4. นิยามศัพทเฉพาะ
4.1 หนังสือรับรองความปลอดภั ย (Health Certificate) หมายถึง หนังสือรับรองสินค า
ปศุสัตว ที่มีความปลอดภัยจากโรค การปนเปอนของสิ่งที่เปนอันตราย และสามารถใหใชบริโภคได
4.2 ขอ มูลการสงออกอาหารสั ตว หมายถึง การรวบรวม วิเคราะห และการรายงานผล
ที่เก็บรวบรวมจากการออกหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate)
4.3 ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว หมายถึง
เวลาเฉลี่ยที่ใชงานในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานระบบการจัดเก็บขอมูล ดานระบบวิเคราะหขอมูล และดานระบบรายงาน
ผล
4.4 ความพึ งพอใจในการใช งานโปรแกรมฐานข อมูล ส งออกอาหารสั ตว กรมปศุ สั ตว
หมายถึง ความพึงพอใจในการใชงานโปรแกรมดา นตา ง ๆ ดั งนี้ ดานส วนติ ดตอกับผูใช งาน ด านการทํางานของ
โปรแกรม ดานประโยชนและการนําไปใช
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1. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1.1 ฮารดแวร (Hardware) คอมพิวเตอรที่มีใชในสํานักงานทั่วไป
1.2 ซอฟตแวร (Software) ในการพัฒนาโปรแกรมครั้งนี้จําเปนตองใชซอฟตแวรดังนี้
- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 7
- โปรแกรม Microsoft Access 2010
2. ดําเนินการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดวางแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหม โดยรวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของที่จําเปนตอระบบ เพื่อ
นํามาประมวลผลและออกแบบระบบฐานขอมูลใหมตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ศึกษาขอมูลที่จําเปนตอการออกแบบโปรแกรม
ศึ ก ษาจากระบบฐานข อ มู ล ส ง ออกอาหารสั ต ว เ ดิ ม ที่ จั ด เก็ บ ด ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel สวนใหญจะบันทึกในรูปแบบ (Format) ที่ไมแนนอน ขึ้นอยูกับทักษะความรูการใชงานโปรแกรม
คอมพิวเตอรของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ ยากตอการใชงานและประมวลผล
ซึ่งพบวามีขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาโปรแกรม
2.2 ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม
ผูวิ จัยได นํา ข อมู ล ที่จํา เป นดังกลาวมาออกแบบพั ฒนาโปรแกรม เพื่อกํ าหนด
รูปแบบโครงสราง และความสัมพันธดวยโปรแกรม Microsoft Access ใหโปรแกรมสามารถจัดเก็บประมวลผล และ
ออกรายงานตามตองการของผูใช
3. ทดสอบสมมติฐาน
โปรแกรมฐานข อมู ล ส งออกอาหารสั ต ว กรมปศุ สั ต ว มี ป ระสิ ทธิ ภ าพการใช ง านดี ก ว า ระบบ
ฐานขอมูลสงออกอาหารสัตวเดิม โดยใช T-test for dependent Sample (ชูศรี, 2549)
4. ทดสอบความพึงพอใจในการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว
ทดสอบความพึงพอใจโดยการวัดระดับความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม จําแนกเปน 3 ดาน คือ ดาน
สวนติดตอกับผูใชงาน ดานการทํางานของโปรแกรม ดานประโยชนและการนําไปใช จําแนกเปนคาคะแนน ดังนี้ เห็น
ดวยมากที่สุด ใหระดับคะแนน 5 เห็นดวยมาก ใหระดับคะแนน 4 เห็นดวยปานกลาง ใหระดับคะแนน 3 เห็นดวยนอย
ใหระดับคะแนน 2 และเห็นดวยนอยที่สุดใหระดับคะแนน 1 และใชสูตรคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักคะแนน (Weight
mean score, WMS ) คือ
k

f X
i

WMS 

i 1
k

f
i 1

i

i
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X i เปนคาของคะแนนในระดับตาง ๆ 5 ระดับ ไดแก คะแนน 1, 2, 3, 4, 5
f i เปนจํานวนผูที่ตอบเห็นดวยในระดับตางๆ

 f คือจํานวนผูใหขอ มูล
แปลความคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักดังนี้ ชวงคะแนน 1.00-1.50 เห็นดวยนอยที่สุดชวงคะแนน 1.51-2.50 เห็นดวยนอยชวง
คะแนน 2.51-3.50 เห็นดวยปานกลางชวงคะแนน 3.51-4.50 เห็นดวยมากชวงคะแนน 4.51-5.00 เห็นดวยมากที่สุด
k

i

i 1

ผลการทดลองและวิจารณ
1. ผลการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว
ระบบฐานขอมูลเดิมเมื่อผูใชงาน (User) ปอนขอมูลลงระบบฐานขอมูลเดิมแลว ผูใชงานจะตองนํา
ขอมูลนั้น ๆ มาวิเคราะห ตรวจสอบ และรายงานขอมูล อีกทั้งยังตองดําเนินการซ้ําอีกหากมีความตองการเฉพาะกิจ
ผูบริหารตองการขอมูลเฉพาะ และการตรวจสอบขอมูลยอนกลับ สวนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ระบบจะดําเนินใหอยาง
สมบูรณ โดยผูใชดําเนินการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลเทานั้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดระบบฐานขอมูลเดิม
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดระบบฐานขอมูลใหม
ผลการดําเนินการศึกษานี้ทําใหไดโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว ซึ่งโปรแกรม
ประกอบดวยเมนูการทํางานตาง ๆ โดยมีหนาจอหลักของโปรแกรมดังแสดงในภาพที่ 3 แบงประเภทหมวดหมูได 4
ประเภท ดังนี้
1. หมวดขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดว ยขอมูล บริษัทสงออกอาหารสัตว ขอมู ล
บริษัทผลิตอาหารสัตว ประเทศปลายทาง ทาเรือประเทศปลายทาง ดังแสดงในภาพที่ 4
2. หมวดบันทึก วิเคราะห ตรวจสอบขอมูล ประกอบดวยเมนูบันทึก/แกไข ขอมูล สงออก
อาหารสัตว สั่งรวมขอมูลสงออกทั้งหมด ตรวจสอบขอมูล และรายงานขอมูลเบื้องตน ดังแสดงในภาพที่ 5
3. หมวดรายงานประจํ า เดื อ น ประกอบด วยรายงานส งออกอาหารสัตว เลี้ย ง ส ง ออก
DOG CHEWS อาหารสัตว/DOG CHEWS รายงานสงออกแยกรายทวีป ดังแสดงในภาพที่ 6
4. หมวดรายงานอั จฉริ ยะ ประกอบดวยเมนูเรี ยกดู การสงออกระบุ เวลา รายงานชนิ ด
อาหารสัตวระบุเวลา รายงานประเทศระบุเวลา และรายงานสงออกแยกทวีประบุเวลา ดังแสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 3 หนาหลักโปรแกรม

ภาพที่ 4 หมวดขอมูลผูมสี วนไดสวนเสีย

ภาพที่ 5 หมวดบันทึก วิเคราะห ตรวจสอบขอมูล

ภาพที่ 6 หมวดรายงานประจําเดือน

ภาพที่ 7 หมวดรายงานอัจฉริยะ

-102. ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว
เพื่อใหโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถใชงานไดจริงและตรงกับความตองการของผูใช และนําผลที่ได
จากศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจยั จึงไดทําการทดสอบกับผูที่ใชงานจริง
ของฝายตรวจสอบ 2 (การนําเขาและสงอออก) จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชศึกษาในครั้งนี้ ไดแก การเปรียบเทียบทาง
เวลาเฉลี่ยในการใชงานโปรแกรมที่พัฒนากับฐานขอมูลเดิม ในด านประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมฐานขอมู ล
สงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานระบบการจัดเก็บขอมูล ระบบวิเคราะห และระบบรายงาน
ผล พบวาเวลาเฉลี่ยที่ ใชดีกวาระบบฐานขอมูล เดิม ซึ่งตรงกับ (วี ณา, 2555) ที่ไดพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลดวย
โปรแกรมเดียวกับผูวิจัย พบวามีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการใชงานประสิทธิภาพโปรแกรมฐานขอมูลใหมและฐานขอมูลเกา (n=5)
ระบบเกา
ระบบใหม
ความแตกตาง
หัวขอ
เปลี่ยนแปลง (%)
นาที วินาที
นาที
วินาที
นาที
วินาที
ระบบการจัดเก็บขอมูล
9
85
8
04
+1
81
+18.38
ระบบวิเคราะหขอมูล
3
90
0.25
+3
65
+93.59
ระบบรายงานผล
4
64
1
24
+3
4
+51.20
เปรียบเทียบโดยใชแบบคําขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) จํานวน 5 ฉบับ
ตอ 1 ตัวอยาง (n) ในการทดสอบพบวาประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว
เปรียบเทียบกับระบบฐานขอมูลเดิม ในดานระบบการจัดเก็บขอมูล ใชเวลาเฉลี่ย 8.03±2.10 นาที และ 9.85±1.21
นาที ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แสดงใหเห็นวาระบบจัดเก็บขอมูล ถึงแมจะใชเวลาเฉลี่ยดีกวาแตก็จะ
ใกลเคียงกับระบบฐานขอมูล เกา ผูใช ตองมีความคุนเคยกับสวนติดตอผูใช (User Interface) กอนจึงจะใชงานได
อยางรวดเร็วขึ้น ทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลในโปรแกรมที่พัฒนาไมแตกตางจากระบบฐานขอมูล เดิมมากนัก แตจะ
เนนประสิทธิภาพในดานระบบวิเคราะหขอมูล ทีใ่ ชเวลาเฉลี่ย 0.24±0.71 นาที และ 3.90±1.78 นาที มีความแตกตาง
อยางมีระดับนัยสําคัญ (P<0.05) และดานระบบรายงานผล ใชเวลาเฉลี่ย 1.24±0.15 นาที และ 4.64±0.87 นาที มี
ความแตกตางอยางมีระดับนัยสําคัญ (P<0.05)
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ภาพที่ 8 หนาหลักระบบการจัดเก็บขอมูล
3. ความพึงพอใจตอโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว
นอกจากการเปรียบเทียบทางเวลาเฉลี่ยในการใชง านโปรแกรมที่ พัฒนากับ ฐานข อมูล เดิม ยังมี
การศึก ษาประเมิ นความพึงพอใจของผูใช เครื่ องมือที่ ใช ในการศึก ษาครั้งนี้เปน แบบสอบถามความพึ งพอใจของ
ผูใชงานโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว โดยแบงเปน 3 ดาน ดังนี้
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว กรมปศุสัตว (n=5)
รายการ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก( WMS )

ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจรวมทุกดาน

4.78±0.48

มากที่สุด

1. ดานสวนติดตอกับผูใชงาน
- เมนูและปุมคําสั่งการใชงาน
- คําอธิบายการใชงาน
- ความสะดวกของการใชงาน
- ความสวยงาม
- การเชื่อมโยงขอมูลภายใน
- ความงายตอการใชงาน
- การแจงเตือนการผิดพลาดของระบบ
- การจัดวางองคประกอบหนาหนาโปรแกรม

4.50±1.09
4.40±0.48
4.00±0.70
4.60±0.55
4.20±0.45
4.80±0.45
5.00
4.60±0.55
4.40±0.55

มาก

-12รายการ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก( WMS )

ระดับความพึงพอใจ

2. ดานการทํางานของโปรแกรม
- ระบบมีการทํางานไมซับซอน
- ความรวดเร็วในการบันทึก ประมวลผล และรายงาน
- ความชัดเจนครบถวนของขอมูล
- ความถูกตองของขอมูล

4.90±0.23
4.80±0.45
4.80±0.45
5.00
5.00

มากที่สุด

3. ดานประโยชนและการนําไปใช
- สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
- การนําไปทดแทนเครื่องมือเดิม

4.95±0.11
4.80±0.45
5.00
5.00
5.00

มากที่สุด

ความพึงพอใจในภาพรวมทุกดาน พบวามีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (WMS ) เทากับ 4.78±0.48 มี
ความพึง พอใจมากที่ สุ ด แสดงวาระบบที่ พัฒนาขึ้ นนี้ใ ช งานได จริงและบรรลุ วัตถุ ประสงค ที่กําหนดไว คลา ยกั บ
การศึกษาของ (วีณา, 2555) ไดพัฒนาเครื่องมือดวยระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft Access 2007 มีผลประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชงาน จํานวน 10 คน มีความพึงพอใจในระดับดีมากเชนกัน โดยสามารถจําแนกระดับความพึง
พอใจดานการใชงานโปรแกรมในแตละดาน ดังนี้
ความพึงพอใจดานสวนติดตอกับผูใชงานมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ( WMS ) เทากับ 4.50±1.09 มี
ความพึงพอใจมาก มีรายละเอียดดังนี้
- เมนูและปุมคําสั่งการใชงาน คําอธิบายการใชงาน ความสวยงาม และการจัดวางองคประกอบ
หนาโปรแกรม มีความพึงพอใจมาก ความสะดวกของการใชงาน การเชื่อมโยงขอมูลภายใน ความงายตอการใชงาน
และ การแจงเตือนการผิดพลาดของระบบ มีความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจดานการทํางานของโปรแกรมมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ( WMS ) เทากับ 4.90±0.23
มีความพึงพอใจมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้
- ระบบมีการทํางานไมซ้ําซอน ความรวดเร็วในการบันทึก ประมวลผล และรายงาน ความชัดเจน
ครบถวนของขอมูล และความถูกตองของขอมูล มีความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึ ง พอใจด า นประโยชน แ ละการนํ า ไปใช มี ระดั บ คะแนนความพึ ง พอใจเฉลี่ ย (WMS ) เท า กั บ
4.95±0.11 มีความพึงพอใจมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูใชมีความคิดวาจะสามารถนําไปทดแทนเครื่องมือเดิม เพื่อเพิ่ม

-13ประสิทธิภาพการทํางาน เชนเดียวกับการศึกษาของ (กิตศิ ักดิ์ และแสนศักดิ์, 2556) ที่พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลดวย
Microsoft Access 2010 มีความพึงพอใจมากเชนกัน มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภ าพการ
ทํางาน และการนําไปทดแทนเครื่องเดิม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล การสงออกอาหารสัตว การทดสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรม การจัดเก็บขอมูล ระบบวิเคราะหขอมูล และระบบรายงานผล สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามความตองการของผูใชงาน งายตอการใชงาน และทําใหประหยัดเวลาในการทํางาน

ขอเสนอแนะ
การศึกษาพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลสงออกอาหารสัตว ผูวิจัยพบขอจํากัดในสวนการจัดเก็บบันทึกขอมูล
และประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลที่ใช Microsoft Access 2010 รวมถึงระบบรายงานอัฉริยะ ซึ่งผูวิจัยมีแนวทาง
ในการพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพการใชงานไดดียิ่งขึ้น ดังนี้
1) ควรเปลี่ยนจากการจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ Standalone (ซึ่งยังไมส ามารถแบงปนขอมูลใหกับ
ผูอื่นไดโดยตรง) ใหอยูในลักษณะของ Web Base เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดจากทุกที่ในหนวยงาน
2) มีการใชตัวจัดการฐานขอมูล (DBMS) ที่มีการทํางานในระดับที่มีความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น
และใหสามารถใชกับโปรแกรมระบบฐานขอมูลที่มีขนาดใหญขึ้น เชน โปรแกรม Oracle
3) ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่สูงขึ้น
4) ควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานใหแสดงผลใหมีความยืดหยุนมากขึ้น เชน การเรียกดูตาราง Cross
Tab ตามความตองการของผูใชและแสดงผลในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ ใหเปนรายงานอัฉริยะอยางสมบูรณ
และเปนประโยชนตอผูใชมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความรวมมือ จากเจา หนาที่ฝายตรวจสอบ 2 (การนําเขา
และสงออก) กองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว ที่ใหขอมูลตลอดจนคําแนะนําปรับปรุง จนโปรแกรม
ฐานขอมูลอาหารสัตว กรมปศุสัตว สําเร็จไปไดดวยดี ขอขอบคุณทุกๆ คําแนะนํา จากบุคคลรอบขาง ทํา ให
ผูวิจัยมีกําลังใจพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล จนเสร็จสมบูร ณ หวังเปนอยางยิ่งวาโปรแกรมฐานขอ มูลสงออก
อาหารสัตว กรมปศุสัตว จะเปนประโยชนแกผูสนใจเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาดานโปรแกรมฐานขอมูลใน
หนวยงานของทานตอไป
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