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การพัฒนาระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไกชนไทย
กฤษฎา บูรณารมย1* ชัยนะรินทร ทับมะเริง2 วิกรม วรรณสุทธิ์3
บทคัดยอ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการ
จําแนกไก,ชนไทยที่ประสิทธิภาพดี และสร0างเครื่องมือสําหรับเป2นแหล,งรวบรวมองคความรู0เกี่ยวกับไก,ชนไทย
คณะผู0วิจัยได0ทํา การศึกษา วิเคราะห ออกแบบ สร0างระบบ ทดสอบระบบ ปรับปรุงแก0ไขระบบ และจัดทําคู,มือ
การใช0ระบบ จากการศึกษาและวิเคราะหเบื้องต0นได0นําเอกสารที่เผยแพร, ด0านลักษณะและมาตรฐานไก,พื้น
เมืองไทย กองบํารุงพันธุ กรมปศุสัตว พบว,ามีรายชื่ออยู,จํานวน 12 ชื่อสายพันธุ โดยคัดลอกรูปภาพ จํานวน 24
ภาพ แยกเป2นเพศผู0เพศเมีย มาทําเป2นภาพหลัก เพื่อจัดเก็บลงในแฟ<มข0อมูลภาพลงในระบบคอมพิวเตอร การ
ออกแบบ ได0ทําการออกแบบกระบวนการ ออกโปรแกรมโครงสร0าง ออกแบบฐานข0อมูล และออกแบบส,วน
ประสานงานผู0ใช0 การสร0างระบบได0ติดตั้งโปรแกรม Appserv ลงบนระบบปฏิบัติการ Windows XP/7/8เขียน
โปรแกรมด0วยภาษา PHP ทดสอบโปรแกรมโดยวิธี Black Box Testing และปรับปรุงแก0ไขโปรแกรม พร0อม
จัดทําคู,มือการใช0สําหรับผู0ใช0 3 กลุ,ม คือ 1) กลุ,มผู0ใช0ทั่วไป 2) กลุ,มผู0เชี่ยวชาญด0านไก,ชน และ 3) กลุ,มผู0ดูแลและ
ติดตั้งระบบผลการพัฒนาระบบ ได0โปรแกรมระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทยที่สามารถใช0เป2นสื่อช,วยใน
การศึกษาหาความรู0ด0านไก,ชนไทยได0 และได0ฐานข0อมูลใหม, ชื่อ newkaichon.sql เพื่อเป2นแหล,งรวบรวมองค
ความรู0เกี่ยวกับไก,ชนไทย ผลการประเมินผลและทดลองใช0คณะผู0วิจัยได0ทําเก็บข0อมูลผลการทดลองใช0โปรแกรม
ระบบนี้จากผู0ใช0ด0วยแบบสอบถาม 100ชุด พบว,า ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นอยู,ในระดับมีประสิทธิภาพ
ดี (X = 4.01+0.07) และความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย มีความพึงพอใจของกลุ,ม
ผู0ใช0ในระดับดี (X = 4.03+0.05) ผลการวิจัย ถือได0ว,าระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย สามารถเป2น
แหล,งเรียนรู0เกี่ยวกับไก,ชนไทย ซึ่งสามารถ นําไปใช0เป2นเครื่องมือสนับสนุนการศึกษาเรียนรู0เกี่ยวกับไก,ชนไทยได0
โดยผู0ใช0ระบบทั่วไปสามารถใช0งานระบบนี้ในการช,วยจําแนกชนิดไก,ชนไทยโดยใช0ชื่อคําภาษาไทย โดยการพิมพ
หรือ เลือกจากเมนูเพื่อสืบค0นความรู0ได0ด0วยตนเอง
คําสําคัญ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จําแนก ไก,ชนไทย
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A DEVELOPMENT OF THAI FIGHTING COCK IDENTIFICATION SUPPORTINH SYSTEM
Khitsada Buranarom1 Chainarin Tubmarerng2 Wikrom Wannasuth3
ABSTRACT
The development of Thai fighting cock identification supporting system yield the
objectives of developing an effective system for identifying Thai fighting cock using decision
support system as a tool for collecting knowledge of Thai fighting cock.In development process,
the researcher have studied, analyzed, designed, and created the system, as well as tested,
modified, and created a system manual.During preliminary study and analysis, the researcher
used a master image file containing 24 images categorized by male and female cock from 12
cocks named in the brochures providing information about characteristics and standards of
traditional Thai fighting cock distributed by animal husbandly division, department of livestock
development. These images were stored as one file in a computer. Designing process was
involved with creation of processes, structure, database, and user interfaces. The system was
created by installing Appserv on Windows XP/7/8 operating system, coding with PHP, system
testing using Black Box Testing and modifying the system as well as preparing user manuals for
3 groups of users including 1) general users 2) Thai fighting cock experts and 3) system
administrators.The system development has generated a decision support system for Thai
fighting cock identification which could be used as a media to study about Thai fighting cock
and a new database named “newkaichon.sql” for collecting knowledge about Thai fighting cock.
The researcher had conducted the experiment on 100 users by letting them evaluated and
tested the system. The results revealed that the system obtained a good level of performance
(X=4.01+0.07) and the degree of user satisfaction were rated good (X=4.03+0.05).The research
findings were ascertained that the developed system could be used as a learning source of Thai
fighting cock and a tool for supporting the study of Thai fighting cock. Therefore, general users
were capable to use the system for identifying Thai fighting cock by input the name in Thai by
typing or using menu for knowledge searching by themselves.
Keywords : Decision Support System, Identification, Thai fighting cock
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บทนํา
ในอดีตพันธุไก,ชนไทยเป2น “มรดกของไทย” มาตั้งแต,สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงกรุง
รัตนโกสินทร มีหลายสายพันธุด0วยกันเช,น พันธุประดู,หางดํา และเหลืองหางขาว ในสมัยกรุงสุโขทัยไก,ชนประดู,
หางดําพันธุแสมดํา ได0ชื่อว,า “ไก,พ,อขุน” สมัยกรุงศรีอยุธยาไก,เหลืองหางขาว ได0ชื่อว,า “ไก,เหลืองหางขาวไก,เจ0า
เลี้ยง” (ฝ†ายวารสารและเอกสาร, 2554 : 1) ไก,ชนไทยเป2นที่รู0จักกันดีและมีชื่อเสียงในทวีปเอเชียในด0านความ
สวยงามและทักษะในการต,อสู0ไก,ชนไทย มีกําเนิดในทวีปเอเชียตอนใต0พัฒนาจากไก,ป†าสีแดงในแถบอินโดจีน พม,า
ฟ‡ลิปป‡นส ไทย พันธุไก,ชนไทยได0รับการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุพัฒนาโดยนักเล,นไก,ชนไทยมากว,า 500 ปk การ
เลี้ยงไก,ชนเป2นส,วนหนึ่งของการดํารงชีพในแทบทุกหมู,บ0านในชนบทโดยเลี้ยงปล,อยหลังบ0านเพื่อเป2นแหล,งอาหาร
ที่มีรสชาติดี มีคุณภาพ และนิยมเลี้ยงไว0เป2นสัตวเลี้ยงสวยงาม หรือเลี้ยงไว0เพื่อเป2นเกมกีฬาชนไก, มีคุณลักษณะ
ทั่วไป คือ 1) เจ0าเนื้อ ลําตัวยาว หน0าอกกว0าง ป‰Šนท0ายกว0างและป‰Šนขาใหญ, 2) สง,า สีสันสดใส สวยงาม 3)
แข็งแรงและทนทานต,อโรค 4) มีลักษณะนิสัยเป2นนักสู0ตามธรรมชาติ ฉลาด มีชั้นเชิง ตีแม,นยําและมีความอดทน
เป2นเลิศ 5) ความสามารถในเชิงกีฬา เป2นการเพิ่มมูลค,า 6) สามารถฟ‰กไข,และเลี้ยงลูกเก,ง 7) คุ0ยเขี่ยหาอาหารกิน
เก,งใช0อาหารจากธรรมชาติเป2นหลักชอบกินหนอนและแมลงเป2นสัตวช,วยลดปริมาณศัตรูพืช 8) ราคาดีเป2นที่
ต0องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต,างประเทศ 9) เนื้อแน,น รสชาติดีมีไขมันต่ํา และปลอดภัยจากสารพิษ
(Thaicocks, 2550 : 2) การเลี้ยงไก,ชนไว0ชนไก, เป2นกลไกสําคัญในการพัฒนาพันธุไก,ที่ดีให0เหลืออยู, ทําให0มีการ
ผสมพันธุและคัดเลือกพันธุอย,างเข0มงวดก,อให0เกิด ความหลากหลายของพันธุกรรม (Biodiversity) ดังนั้นพันธุไก,
ชนที่มีอยู,ในขณะนี้ จึงน,าจะเป2นแหล,งพันธุกรรมของไก,ที่มีศักยภาพสูงสุดของพันธุไก,ทั่วโลก และอาจเป2นต0น
กําเนิดในการพัฒนาพันธุไก,เศรษฐกิจในป‰จจุบัน (อภิชัย รัตนวราหะ, 2541: 3)
การสร0างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป2นแนวทางหนึ่งที่ควรนําเข0ามาใช0เพื่อสนับสนุนการศึกษาข0อมูล
เกี่ ย วกั บ สายพั น ธุ ไก, ช นไทย เพื่ อ ใช0 ป ระโยชนในการเพาะเลี้ ย ง การอนุ รั ก ษอย, า งยั่ ง ยื น เพราะในป‰ จ จุ บั น
ความก0าวหน0าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาใช0ทําให0ข0อมูลข,าวสารสามารถเดินทางได0อย,างคล,องตัว
และเป2นอิสระมากขึ้น ส,งผลให0สามารถรับรู0ข0อมูล รับส,งข0อมูลข,าวสารและข0อสนเทศได0ในระยะเวลาที่สั้นลงโดย
ข0อมูลมีความถูกต0อง ชัดเจน และสะดวกขึ้น โดยนิยมนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support
system) มาใช0 เพื่อช,วยในเรื่องการตัดสินใจที่ไม,มีโครงสร0างแน,นอน หรือกึ่งโครงสร0าง ดังนั้นระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจจึงเป2นซอฟตแวรที่ช,วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข0อมูล การวิเคราะหข0อมูล และ
การสร0างตัวแบบที่ซับซ0อนภายใต0ซอฟแวรเดียวกัน อีกทั้งการพัฒนาดังกล,า วยัง เป2น การอนุรัก ษภูมิ ป‰ ญ ญา
เกี่ยวกับสายพันธุไก,ชนไทย ทําให0เป2นการเผยแพร,ความรู0ในรูปแบบวิธีการที่เป2นสากล ทันสมัย และสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทยที่มีประสิทธิภาพดี
2. เพื่อสร0างเครื่องมือสําหรับเป2นแหล,งรวบรวมองคความรู0เกี่ยวกับไก,ชนไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
ดําเนินการศึกษาและวิเคราะหจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข0อง แล0วทําการออกแบบ และ
พัฒนาระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย ทําการทดสอบด0วยวิธีการ Black Box Testing แล0วสร0าง
เครื่องมือคือ แบบสอบถาม เพื่อใช0ในการประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้น จาก

ปkที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557)

กฤษฎา บูรณารมย| 28

กลุ,มตัวอย,างจํานวน 100 คน ซึ่งได0ทําการสุ,มผู0ทดลองใช0งาน จากนักเรียนและนักศึกษา 62 คน เจ0าหน0าที่พัฒนา
ระบบหรือเจ0าหน0าที่คอมพิวเตอร 28 คน และผู0เชี่ยวชาญด0านไก,ชน 10 คน การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ใช0การประเมินประสิทธิภาพโดยระบบผู0เชี่ยวชาญด0วยวิธีการประเมินแบบ ทําการวิเคราะหหาค,าเฉลี่ยและส,วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามโดยใช0 โปรแกรมวิเ คราะหข0อมูล ทางสถิติสําเร็จรู ป SPSS version 13
(ธานินทร ศิลป‹จารุ, 2548) ทําการประเมินผลค,าเฉลี่ยจากการวิเคราะหข0อมูลโดยเกณฑที่ใช0ในการประเมินมี
ดังนี้ (กรกต วรรณวงศ, 2557) คือ
1) การประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช0เกณฑดังนี้ คือ
ช,วงคะแนน
ความหมายเชิงคุณภาพ
1.00-1.80
ประสิทธิภาพน0อยที่สุด (ต0องปรับปรุง)
1.81-2.60
ประสิทธิภาพน0อย
2.61-3.40
ประสิทธิภาพปานกลาง
3.41-4.20
ประสิทธิภาพดี
4.21-5.00
ประสิทธิภาพดีมาก
2) การประเมินความพึงพอใจระบบที่พัฒนาขึ้นของผู0ใช0 ใช0เกณฑดังนี้ คือ
ระดับเกณฑการให0คะแนน
ความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
ดีมาก
4.51-5.00
ระดับที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับดีมาก
ดี
3.51-4.50
ระดับที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับดี
ปานกลาง
2.51-3.50
ระดับที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับปานกลาง
น0อย
1.51-2.50
ระดับที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับน0อย
น0อยที่สุด
1.00-1.50
ระดับที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับน0อยที่สุด
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขYอมูลทั่วไปสําหรับผูYตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บข0อมูลผู0ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน พบว,า ผู0ตอบแบบสอบถามเพศชายจํานวน 76
คน คิดเป2นร0อยละ 76 ที่เหลือเป2นเพศหญิงจํานวน 24 คน คิดเป2นร0อยละ 24 โดยอายุของผู0ตอบแบบสอบถามที่
ได0จากการวิเคราะห พบว,า อายุน0อยกว,า 18 ปk จํานวน 1 คน คิดเป2นร0อยละ 1.01 อายุ 18-25 ปk จํานวน 66 คน
คิดเป2นร0อยละ 66.67 อายุ 26-32 ปk จํานวน 15 คน คิดเป2นร0อยละ 15.15 อายุ 33-39 ปk และ 40-45 ปk จํานวน
อย,างละ 6 คน คิดเป2นร0อยละ 6.06 อายุมากกว,า 45 ปk จํานวน 5 คน คิดเป2นร0อยละ 5.05 ระดับการศึกษาของ
ผู0ตอบแบบสอบถามพบว,า ผู0ตอบมีระดับการศึกษา ม.4-6 จํานวน 4 คน คิดเป2นร0อยละ 4 ปวช. จํานวน 1 คน
คิดเป2นร0อยละ 1 ปวส. 2 คน คิดเป2นร0อยละ 2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท,า 81 คน คิดเป2นร0อยละ 81 ปริญญาโท
จํานวน 9 คน คิดเป2นร0อยละ 9 และปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเป2นร0อยละ 3 ตําแหน,งหรืออาชีพของผู0ตอบ
แบบสอบถามพบว, า ผู0 ต อบแบบสอบถามมีตํา แหน,ง หรือ อาชี พ รับราชการ จํ า นวน 9 คน คิ ด เป2 น ร0อ ยละ 9
พนักงานของรัฐหรือพนักงานราชการ จํานวน 11 คน คิดเป2นร0อยละ 11 ลูกจ0างหรืออัตราจ0าง จํานวน 16 คน
คิดเป2นร0อยละ 16 นักเรียนหรือนักศึกษาจํานวน 62 คน คิดเป2นร0อยละ 62 ประกอบอาชีพส,วนตัวหรือเอกชน
จํานวน 2 คน คิดเป2นร0อยละ 2 นอกจากนี้พบว,าประสบการณในการใช0งานคอมพิวเตอรของผู0ตอบแบบสอบถาม
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มีดังนี้คือ มีประสบการณการใช0งานน0อยกว,า 5 ปk จํานวน 19 คน คิดเป2นร0อยละ 19.4 มีประสบการณใช0งาน 510 ปk จํานวน 50 คน คิดเป2นร0อยละ 51.5 มีประสบการณใช0งาน 11-15 ปk จํานวน 9 คน คิดเป2นร0อยละ 9.2 มี
ประสบการณใช0งาน 16-20 ปk จํานวน 14 คน คิดเป2นร0อยละ 14.3 มีประสบการณใช0งานมากกว,า 21 ปk จํานวน
6 คน คิดเป2นร0อยละ 6.1 ในส,วนกลุ,มงานของผู0ตอบแบบสอบถาม พบว,า ผู0ตอบแบบสอบถามอยู,ในกลุ,มผู0บริหาร
ทั่วไป จํานวน 3 คน คิดเป2นร0อยละ 3.1 อยู,ในกลุ,มผู0เชี่ยวชาญเฉพาะด0านไก,ชนไทย จํานวน 11 คน คิดเป2นร0อย
ละ 11.2 อยู,ในกลุ,มเจ0าหน0าที่ปฏิบัติงานด0านระบบคอมพิวเตอร จํานวน 18 คน คิดเป2นร0อยละ 18.4 และอยู,ใน
ผู0ใช0ระบบทั่วไป นักเรียน นักศึกษาหรือผู0สนใจทั่วไป จํานวน 66 คน คิดเป2นร0อยละ 67.3
สวนที่ 2 ขYอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ
จากการเก็บข0อมูลผู0ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน ในส,วนที่ 2 เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ
พบว,า 1) ด0านความสามารถของระบบตามความต0องการของผู0ใช0งาน พบว,า ความสามารถของระบบในการเพิ่ม
ข0อมูล มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.95+0.69 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความสามารถของระบบในการแก0ไขข0อมูล
มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.90+0.72 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความสามารถของระบบในการลบข0อมูล มี
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.00+0.84 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความสามารถของระบบในการจัดเก็บข0อมูล มี
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.06+0.76 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความสามารถของระบบในการแสดงข0อมูล มี
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.07+0.76 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี การแบ,งหน0าของโปรแกรมสามารถเข0าใจง,าย มี
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.04+0.82 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี และความสามารถของระบบตรงกับความต0องการ
ของผู0ใช0 มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.06+0.69 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี 2) ด0านการทดสอบการทํางานตาม
ฟ‰งกชัน พบว,า ในด0านความถูกต0องของระบบในการเพิ่มข0อมูล มีค,าเฉลี่ย 4.13+0.73 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพ
ระดับดี ความถูกต0องของระบบในการแก0ไขข0อมูล มีค,าเฉลี่ย 3.96+0.79 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความ
ถูกต0องของระบบในการลบข0อมูล มีค,าเฉลี่ย 4.01+0.78 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความถูกต0องของ
ระบบในการจัดเก็บข0อมูล มีค,าเฉลี่ย 4.07+0.67 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความถูกต0องของระบบในการ
แสดงข0อมูล มีค,าเฉลี่ย 4.04+0.72 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความถูกต0องของระบบในการสืบค0นข0อมูล
มีค,าเฉลี่ย 4.21+0.74 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี และความถูกต0องของข0อมูลที่มีอยู,ในรายงานที่แสดงบน
จอภาพ มีค,าเฉลี่ย 4.06+0.78 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี 3) ด0านความสะดวกและง,ายต,อการใช0งานระบบ
พบว,า ความชัดเจนของข0อความที่แสดงบนจอภาพ มีค,าเฉลี่ย 4.08+0.77 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี การ
แบ,งเมนูของระบบสามารถเข0าใจง,าย มีค,าเฉลี่ย 4.02+0.75 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดีความเหมาะสมของ
รูปขนาดตัวอักษร รูปภาพ มีค,าเฉลี่ย 4.13+0.77 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดีความเหมาะสมในการใช0สีใน
การออกแบบ มีค,าเฉลี่ย 3.98+0.72 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความเหมาะสมของตําแหน,งในการกรอก
ข0อมูล มีค,าเฉลี่ย 4.03+0.66 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความง,ายต,อการใช0งาน มี
ค,าเฉลี่ย 4.09+0.71 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี และการจัดวางตําแหน,งเครื่องมือ อักษร ภาพที่แสดงบน
จอภาพ มีค,าเฉลี่ย 4.08+0.67 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี 4) ด0านความปลอดภัย พบว,า การกําหนดรหัส
ผู0ใช0 และรหัสผ,านในการตรวจสอบผู0เข0าใช0ระบบ มีค,าเฉลี่ย 3.94+0.72 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี การ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช0งานของผู0ใช0ระบบในระดับต,างๆ มีค,าเฉลี่ย 3.96+0.76 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี
การแจ0งเตือนเมื่อมีการล็อกอินผิดพลาด มีค,าเฉลี่ย 3.81+0.72 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี ความสามารถ
ของโปรแกรม มีข0อความเตือนหรือความผิดพลาดเมื่อผู0ใช0ไม,ป<อนข0อมูลตามที่กําหนด มีค,าเฉลี่ย 3.89+0.71 อยู,
ในเกณฑประสิทธิภาพระดับดี การกําหนดสิทธิในการใช0งานของผู0ใช0ระบบ มีค,าเฉลี่ย 3.92+0.75 อยู,ในเกณฑ
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ประสิทธิภาพระดับดี และความปลอดภัยในการเข0าถึงฐานข0อมูล มีค,าเฉลี่ย 3.94+0.72 อยู,ในเกณฑประสิทธิภาพ
ระดับดี
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขYอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อใหYมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
จากการเก็บข0อมูลผูต0 อบแบบสอบถามจํานวน 100 คน พบว,าผู0ตอบแบบสอบถามได0แสดงความคิดเห็น
ในส,วนที่ 3 นี้ ดังประเด็นที่กําหนดไว0 ทั้ง 2 ส,วน คือ
ระบุปaญหาที่พบ
ผู0ตอบแบบสอบถามได0ระบุป‰ญหาที่พบ ซึ่งสามารถรวบรวมประมวลมาได0ดังต,อไปนี้ คือ ตัวหนังสือเล็ก
ข0อมูลไม,ครบขาดรูปภาพประกอบระบบอินเตอรเน็ตช0าให0การทํางานของโปรแกรมล,าช0า ทําให0ไม,ขึ้นตัวอักษร
เนื้อหา ข0อมูลมีน0อยและหน0าเว็บเรียบง,ายเกินไป
ขYอเสนอแนะ/การปรับปรุง
ผู0ตอบแบบสอบถามได0ให0ข0อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถรวบรวม
ประมวลมาได0 ดังต,อไปนี้ เพิ่มขนาด และสีตัวหนังสือให0เด,นชัดขึ้น ควรมีการเชื่อมโยง (Link) กับแหล,งข0อมูล
เผยแพร,อื่น เพิ่มรูปภาพให0ครบถ0วนควรเพิ่มลูกเล,น รูปภาพ กราฟ‡ก และวิดีโอ ควรมีภาพระหว,างหัวข0อเพิ่มภาพ
เป2นพื้นหลังให0มีความน,าสนใจควรมีปุ†มกลับไปยังหน0าแรก
สวนที่ 4 ขYอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูYตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบ
สนับสนุนการจําแนกสายพันธุชนิดไกชนไทย
จากการเก็บข0อมูลผู0ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน ในส,วนที่ 4 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู0ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจําแนกสายพันธุไก,ชนไทย พบว,า 1)
ด0 า นการบั น ทึ ก ข0 อ มู ล และแก0 ไ ขข0 อ มู ล พบว, า สามารถเพิ่ ม ข0 อ มู ล ตามความต0 อ งการได0 มี ค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ
4.00+0.70 มี ค วามพึ ง พอใจอยู, ใ นระดั บ มาก สามารถแก0 ไ ขข0 อ มู ล ตามความต0 อ งการได0 มี ค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ
3.91+0.71 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก สามารถลบข0อมูลตามความต0องการได0 มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.91+0.77
มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ความสามารถของระบบในการจัดเก็บข0อมูล มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.07+0.69 มี
ความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก และความสามารถของระบบในการแสดงข0อมูล มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.05+0.74 มี
ความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก 2) ด0านการติดต,อกับผู0ใช0งาน พบว,า การแบ,งหน0าของระบบสามารถเข0าใจง,าย มี
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.11+0.79 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ปุ†มและคําอธิบายสามารถเข0าใจง,าย มีค,าเฉลี่ย
เท,ากับ 4.00+0.68 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก สามารถใช0งานระบบได0อย,างสะดวก มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ
3.96+0.73 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก และมีความเหมาะสมของตําแหน,งการจัดวางส,วนต,างๆ บนจอภาพ
ของระบบ มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.03+0.68 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก 3) ด0านการสืบค0นเฉพาะ พบว,า ระบบ
สืบค0นข0อมูลได0ตามรายชื่อที่ต0องการ มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.15+0.72 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก การแสดงผล
ระบบมีความถูกต0อง มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.07+0.74 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ระบบสามารถสืบชื่อสายพันธุ
ไก,ชนไทยได0ตามที่ต0องการ มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.98+0.72 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ระยะเวลาตอบสนอง
สิ่งที่ต0องการสืบค0นรวดเร็ว มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.91+0.75 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก มีความรวดเร็วและ
ความถูกต0องของสายพันธุไก,ชนไทย มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.05+0.77 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก 4) ด0านระบบ
รักษาความปลอดภัยของข0อมูล พบว,า มีข0อความเตือนหรือความผิดพลาดเมื่อผู0ใช0ไม,ป<อนข0อมูลตามกําหนด มี
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.96+0.76 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ระบบมีการกําหนดสิทธิในการใช0งานของผู0ใช0ระบบ
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มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.00+0.71 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก การล็อกอินเข0าสู,ระบบโดยใช0รหัสผ,านผู0ใช0สามารถ
ใช0รหัสผ,านของตนเอง มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.93+0.79 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก และมีความปลอดภัยในการ
เข0 า ถึ ง ข0 อ มูล ของผู0ใ ช0แ ต,ละกลุ,ม มี ค, า เฉลี่ยเท, า กับ 3.91+0.70 มี ค วามพึง พอใจอยู,ใ นระดับมาก 5) ด0 า นการ
แสดงผลทางจอภาพ พบว,า มีความเหมาะสมในการออกแบบหน0าจอกับการใช0งาน มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.04+0.74
มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ระบบสามารถรายงานผลได0ตรงต,อความต0องการ มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.03+0.74
มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ระบบแสดงผลทําให0ผู0ใช0เข0าใจง,าย มีค,าเฉลี่ย 4.00+0.68 มีความพึงพอใจอยู,ใน
ระดับมาก รูปแบบการนําเสนอมีความเหมาะสม มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.96+0.70 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก
รูปแบบตัวอักษร ภาพ สีตัวอักษรมีความเหมาะสม มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.99+0.81 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก
และระบบมีเมนูการใช0งานง,าย มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.54+4.08 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมากที่สุด 6) ด0านการ
เก็บรวบรวมข0อมูลเฉพาะสายพันธุไก,ชนไทย พบว,า ความสามารถในการจําแนกสายพันธุไก,ชนไทย ชื่อสายพันธุ
เพศ ลักษณะ ขนาด สี ของแต,ละสายพันธุมีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.01+0.76 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ระบบ
สามารถเก็บข0อมูลได0ถูกต0องและเพียงพอตามความต0องการของผู0ใช0 มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.98+0.82 มีความพึง
พอใจอยู, ใ นระดั บ มาก สามารถลดระยะเวลาในการค0 น หาข0 อ มู ล สายพั น ธุ ไก, ช นไทยได0 มี ค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ
3.99+0.69 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมข0อมูลเพื่อการจําแนกสายพันธุ
ไก,ชนไทยได0 มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.02+0.75 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก ได0รายงานผลข0อมูลสายพันธุไก,ชน
ไทยที่ ค รอบคลุ ม ถู ก ต0 อ งน, า เชื่ อ ถื อ มี ค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ 4.07+0.73 มี ค วามพึ ง พอใจอยู, ใ นระดั บ มาก และ
ความสามารถในการนํ า เสนอรายละเอี ย ดได0 อ ย, า งถู ก ต0 อ งเหมาะสม มี ค, า เฉลี่ ย 4.42+4.06 อยู, ใ นเกณฑ
ประสิทธิภาพระดับดี และ 7) ด0านเอกสารคู,มือการใช0งานระบบ พบว,า มีลําดับขั้นตอนอธิบายอย,างเหมาะสม
และครบถ0วน มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.09+0.70 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก มีความเหมาะสมของรูปภาพ และ
ขนาดตัวอักษร มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.95+0.74 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก การออกแบบคู,มือการใช0ระบบมี
ความเหมาะสม มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.06+0.71 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก สามารถใช0คู,มือการใช0ระบบได0
ด0วยตนเอง มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.02+0.74 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก คู,มือการใช0ระบบมีความละเอียด
ครอบคลุม มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.11+0.68 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก มีการใช0ภาษาสํานวนเหมาะสมและ
เข0าใจง,าย มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.06+0.68 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก มีการใช0คําศัพท ชื่อเฉพาะได0ถูกต0อง มี
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.02+0.71 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก มีภาพหรือตารางประกอบที่ช,วยให0เข0าใจง,ายอย,าง
เพียงพอและเหมาะสม มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.10+0.64 มีความพึงพอใจอยู,ในระดับมาก
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขYอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อสรYางความพึงพอใจ
ใหYมากขึ้น
จากการเก็บข0อมูลผูต0 อบแบบสอบถามจํานวน 100 คน พบว,าผู0ตอบแบบสอบถามได0แสดงความคิดเห็น
ในส,วนที่ 3 นี้ ดังประเด็นที่กําหนดไว0 ทั้ง 2 ส,วน คือ
ระบุปaญหาที่พบ
ผู0ตอบแบบสอบถามได0ระบุป‰ญหาที่พบ ดังต,อไปนี้ คือ ภาพถ,ายสายพันธุไก,ชนไม,หลากหลายตัวหนังสือ
มีขนาดเล็ก การตกแต,งไม,สวยงาม
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ขYอเสนอแนะ/การปรับปรุง
ผู0ตอบแบบสอบถามได0ให0ข0อเสนอแนะ หรือข0อควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดังต,อไปนี้
คือ ตัวหนังสือใหญ,ขึ้นมีสีสันของพื้นหลังให0ดึงดูดใจและน,าสนใจขึ้นมีการแทรกวิดีโอเช,น มีวิดีโอการชนไก,ทํา
บอรดเพื่อคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถามตอบป‰ญหาทํากรอบรูปภาพที่แสดงผลให0สวยงามรูปภาพควรมีมิติ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลดังดังนี้ คือ
1. ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย
ได0 โ ปรแกรมประยุ กตระบบสนั บสนุ น การจํา แนกชนิด ไก,ช นไทยได0 ทํา การพั ฒ นาในรูป แบบ Web
Application ซึ่ งได0 ผ, า นการทดสอบระบบโดยวิ ธี การแบบ Black-Box Testing พบว, า ระบบมี ก ระบวนการ
ทํางานถูกต0องตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว0 โดยระบบที่ได0เก็บไว0ในระบบคอมพิวเตอรและมีฐานข0อมูลเฉพาะสําหรับ
การสืบค0นด0านไก,ชนไทย
2. ผลการประเมินระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย
จากการประเมินระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทยจากแบบสอบถามทั้ง 5 ส,วน คือ 1) ข0อมูล
ทั่วไปสําหรับผู0ตอบแบบสอบถาม 2) ข0อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ 3) ความคิดเห็นและข0อเสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อให0มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4) ข0อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย และ 5) ความคิดเห็นและข0อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบเพื่อสร0างความพึงพอใจให0มากขึ้น ซึ่งในส,วนการประเมินนั้นสามารถแบ,งได0 2 ส,วน คือ ข0อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของระบบ และ ข0อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการจําแนก
ชนิดไก,ชนไทย สามารถสรุปผลได0ดังนี้
2.1 ข0อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย โดยการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 4 ด0าน ผลจากการประเมินพบว,า ค,าเฉลี่ยมีค,าเท,ากับ 4.01+0.07 แสดงว,าประสิทธิภาพของระบบที่
พัฒนาขึ้นอยู,ในระดับมีประสิทธิภาพดี
2.2 ข0อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย
โดยประเมินความพึงพอใจของระบบทั้ง 7 ด0าน พบว,าผลการประเมินพบว,า ค,าเฉลี่ยมีค,าเท,ากับ 4.03+0.05
แสดงว,าความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทยมีความพึงพอใจในระดับดี
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว,าประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทย โดยการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 4 ด0าน ได0ค,าเฉลี่ยมีค,าเท,ากับ 4.01+0.07 แสดงว,าประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นอยู,ในระดับมี
ประสิทธิภาพดี และความพึงพอใจของระบบทั้ง 7 ด0าน ได0ค,าเฉลี่ยมีค,าเท,ากับ 4.03+0.05 แสดงว,าความพึง
พอใจของระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทยมีความพึงพอใจในระดับดี ซึ่งเมื่ออภิปรายผลเปรียบเทียบกับ
กับงานวิจัยอื่นๆ ที่มีลักษณะงานใกล0เคียงกันนั้นจะพบว,า ผลที่ประเมินได0สามารถสะท0อนให0เห็นว,าโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นสามารถนํามาใช0เป2นระบบสนับสนุนการตัดสินใจได0 ดังเช,นงานของ จิตตินันท ชาญเชิงพานิช (2555)
ได0ทําวิจัยเรื่อง “คลังข0อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการตรวจสอบภายในของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย” ซึ่งได0พัฒนาระบบให0มีองคประกอบ 6 ระบบหลัก ได0แก, 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบสาขาประจําปk 2) ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะหความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(Productivity)
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ในการปฏิบัติงานของเจ0าหน0าที่ตรวจสอบ 3) ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบความผิดปกติลูกหนี้
สินเชื่อ 4) ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบความผิดปกติของค,าใช0จ,าย 5) ระบบสารสนเทศเพื่อ
วิเคราะหอัตราส,วนทางการเงิน และ 6) ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะหการให0บทบาทการทํางานในระบบ
โครงการนี้ พั ฒ นาโดยใช0 ซ อฟตแวร Cognos ซึ่ ง ประกอบด0 ว ย (1) Cognos 10 Framework Manager (2)
Cognos 10 Transformer และ (3) Cognos 10 BI โดยพั ฒ นาบนระบบจั ด การฐานข0 อ มู ล Microsoft SQL
Server 2008 R2 ที่มีการใช0งานบนเว็บบราวเซอร สอดคล0องกับงานของณัฐวรรณ หงษคณานุเคราะห (2555)
ที่ได0พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจซอฟทแวรเฮ0าสประกอบด0วย 10 ระบบงานย,อย ได0แก, ระบบ
จัดการข0อมูลพนักงานและสิทธิการใช0งานในระบบระบบจัดการวันลาของพนักงาน ระบบจัดการข0อมูลวันทํางาน
ของบริษัทและโครงการระบบพิจารณาโครงการ ระบบวางแผนพัฒนาโครงการ ระบบแก0ไ ขและติดตามผล
โครงการระบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นาโครงการและพนั ก งาน ระบบการเงิ น ระบบ Social
Communityและ ระบบสารสนเทศสําหรับผู0บริหารโดยทุกระบบทํางานเชื่อมโยงกันและใช0ข0อมูลร,วมกันโดยการ
พัฒนาระบบนี้ได0ใช0หลักการทํางานแบบ ไคลเอ็นต/เซิฟเวอรรันบนเว็บเบราเซอรภายใต0เครื่องมือพัฒนาระบบ
Oracle Application Express 4.0.2 โดยใช0 Oracle 11g Express Edition เป2 น ระบบจั ดการฐานข0 อ มู ล บน
ระบบปฏิบัติการวินโดวเซเว,น (Windows 7) สอดคล0องกับงานของ สุดาภรณ จินดามรกฎ (2555) ได0ทําวิจัย
เรื่อง “คลังข0อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารการขนส,ง และคลังสินค0าสําหรับธุรกิจขนส,ง
เครื่องดื่ม” สามารถช,วยตอบสนองความต0องการสารสนเทศของผู0บริหารในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพโครงการนี้ประกอบด0วย 4 ระบบหลักคือ 1) ระบบวิเคราะหยอดขนส,งเพื่อวาง
แผนการขนส,งสินค0า 2) ระบบวิเคราะหอัตราการขนส,งสินค0า 3) ระบบวิเคราะหค,าใช0จ,ายจากการขนส,งสินค0า
และ 4) ระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารสินค0าคงคลัง สําหรับระบบสารสนเทศนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย ใช0ชุด
ซอฟตแวร Microsoft Visual Studio ซึ่ ง ประกอบด0 ว ย (1) Analysis Service 2008 (2) Microsoft Visual
Studio 2010 (3) Developer Express v2010 Vol 1 และ (4) Microsoft NET Framework 3.5 โดยพั ฒ นา
บนระบบจัดการฐานข0อมูล Microsoft SQL Server 2008 ระบบนี้จะช,วยให0ผู0บริหารสามารถใช0สารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห และวางแผนการขนส,งสินค0าอัตราการขนส,ง ค,าใช0จ,าย กําไรขาดทุนจากการขนส,งสินค0า พฤติกรรม
พนักงานขับรถ และประสิทธิภาพการบริหารสินค0าคงคลังช,วยให0ผู0บริหารสามารถตัดสินใจได0อย,างรวดเร็ว ทันต,อ
เหตุการณและมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดแนวทาง และกลยุทธในการดําเนินงานด0านการลดต0นทุนค,าขนส,ง
ได0อย,างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล0องกับงานของ จามรกุล เหล,าเกียรติกุล และคณะ (2554) ได0ทําวิจยั
เรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดผีเสื้อ” ว,าเป2นการพัฒนาระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดผีเสื้อ
ที่มีประสิทธิภาพดี เพื่อใช0เป2นเครื่องมือสําหรับเป2นแหล,งรวบรวมองคความรู0เกี่ยวกับผีเสื้อ โดยการสังเคราะห
รูปแบบระบบ และป‰จจัยจําแนกชนิดผีเสื้อ โดยเริ่มจากรวบรวมข0อมูลผีเสื้อตัวอย,างจากข0อมูลผีเสื้อกลางวัน
จํานวน 189 รายการ นําข0อมูลผีเสื้อที่รวบรวมไว0มาทําการคัดเลือกป‰จจัยที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกชนิด
ผีเสื้อ ทําการทดสอบโดยวิธี Black box หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู0ใช0ระบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว,า
ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสร0างความพึงพอใจต,อผู0ใช0งานในระดับมากที่สุด ซึ่งจากผลวิจัยดังกล,าวถือได0
ว,าระบบนี้สามารถใช0เป2นแหล,งเรียนรู0กับผีเสื้อ สามารถนําไปใช0สนับสนุนการเรียนรู0เกี่ยวกับผีเสื้อได0โดยผู0ใช0
สามารถใช0งานระบบในช,วยจําแนกชนิดผีเสื้อที่พบได0ด0วยตนเองได0
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ขYอเสนอแนะ
ข0อเสนอแนะการในการพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนไทยมี ดังนี้ต,อไป
1) ให0มีการเลือกรูปแบบการสืบค0นข0อมูลเพิ่มขึ้น เช,น สืบค0นโดยใช0ข0อมูลลักษณะของสี ข0อมูลลักษณะ
ลําตัว ข0อมูลลักษณะของหาง เป2นต0น
2) มีภาพเคลื่อนไหว หรือภาพวิดีโอ แสดงการเคลื่อนไหว หรือเสียงของไก, เพื่อส,งเสริมการเรียนรู0
ได0มากขึ้น
3) มีรูปภาพ และการเชื่อมโยงไปยังแหล,งข0อมูลอื่นภายนอกอื่นเพิ่มมากขึ้น
4) พัฒนาโปรแกรมระบบให0มีความสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได0 2 ภาษา เช,น ภาษาไทยอังกฤษ หรือมากกว,าเพื่อความเป2นสากลมากยิ่งขึ้น
5) ใช0ทางเทคนิคด0านคอมพิวเตอรอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช,น เทคนิคการทําเหมืองข0อมูลหรือ
คลังข0อมูลเพื่อใช0ประกอบโปรแกรมการสนับสนุนการจําแนกชนิดไก,ชนได0เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู0วิจัยได0รับการสนับสนุนช,วยเหลือ และอํานวยความสะดวกจาก คณะ บุคคล และหน,วยงาน
ต,างๆ เริ่มตั้งแต, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ผู0พิจารณาเห็นชอบหัวข0อวิจัยโดย
ให0ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปkการศึกษา 2556 สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร ที่ ไ ด0 ใ ห0 คํ า แนะนํ า ในการดํ า เนิ น งาน เจ0 า หน0 า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอรที่ ใ ห0
ข0อเสนอแนะและข0อแนะนําในการพัฒนาโปรแกรม นักวิชาการสัตวบาลที่ได0ให0ข0อเสนอแนะในด0านวิชาการ
เกี่ยวกับไก,ชน อาจารยและเจ0าหน0าที่โปรแกรมวิชาสัตวศาสตร โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อาจารยและเจ0าหน0าที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได0ให0
ความช,วยเหลือในการดําเนินงาน ผู0ตอบแบบสอบถามทุกๆ คนที่ได0ให0ข0อมูลคณะผู0วิจัยจึงใคร,ขอขอบพระคุณเป2น
อย,างสูงต,อ คณะ บุคคล และหน,วยงานดังกล,าว ตลอดทั้งผู0ที่มีส,วนเกี่ยวข0องทุกท,านที่มิได0เอ,ยนามข0างต0น ที่ให0
การช,วยเหลือ สนับสนุน ผลักดัน จนงานวิจัยสําเร็จลุล,วงตามวัตถุประสงคที่วางไว0ทุกประการ
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