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สารนิพนธ์นี1นาํเสนอการศึกษา วิเคราะห์และพฒันาระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและ
อาการของสุนัข ซึ! งจะเป็นเครื!องมือช่วยผูเ้ลี1 ยงในการดูแลและประเมินอาการที!ก่อให้เกิดโรคใน
สุนขั อีกทั1งยงัเป็นเครื!องมือในการติดต่อระหวา่งผูเ้ลี1 ยง และสัตวแพทยที์!ช่วยให้คาํแนะนาํในการ
ดูแลสัตวเ์ลี1 ยง โดยการทาํงานของระบบเป็นการประยุกตใ์ช้หลกัการของระบบผูเ้ชี!ยวชาญในการ
อนุมานข้อเท็จจริง คือพฤติกรรมและอาการของสุนัข เข้ากับความรู้ที!ถูกจดัเก็บในระบบ เพื!อ
ประเมินพฤติกรรมและการเกิดโรคของสุนัข ซึ! งความรู้ที!จดัเก็บในระบบเป็นความรู้ที!ได้จาก
เอกสารและตาํราที!เกี!ยวขอ้ง และถูกตรวจสอบโดยผูเ้ชี!ยวชาญ 

ระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข ได้ถูกพฒันาขึ1 นในรูปแบบเว็บ 
แอบพลิเคชั!น ดว้ยโปรแกรมภาษา PHP ทาํงานร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL ผูใ้ช้งาน
ระบบแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ ผูใ้ชง้านทั!วไป สัตวแพทย ์และผูดู้แลระบบ โดยผูใ้ชง้านทั!วไปสามารถ 
จดัการขอ้มูลส่วนตวั จดัการขอ้มูลสุนขัที!เลี1 ยง ประเมินและบนัทึกพฤติกรรมและอาการของสุนขั  
สัตวแพทยส์ามารถจดัการชุดคาํถามที!ใชเ้พื!อการประเมิน จดัการขอ้มูลรายชื!อยาและวคัซีน และให้
คาํแนะนาํในการดูแลสัตวเ์ลี1ยง และผูดู้แลระบบมีหนา้ที!เช่นเดียวกบัสัตวแพทย ์แต่เพิ!มส่วนของการ
จดัการขอ้มูลพื1นฐานต่างๆ ของระบบ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบในดา้นต่างๆ จาํนวน 4 
ดา้น ได้แก่  ดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบ ด้านการทาํงานได้
ตามฟังกช์นั ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ และดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ 
พบวา่ระดบัความพึงพอใจต่อระบบในดา้นต่างๆของผูใ้ช้งานทั!วไปของระบบ มีค่าเฉลี!ย 4.05 จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ! งถือวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และระดบัความพึงพอใจต่อระบบในดา้น
ต่างๆ ของผูเ้ชี!ยวชาญ มีค่าเฉลี!ย 3.89 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ! งถือว่ามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ดงันั1นสามารถสรุปไดว้า่ระบบประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขัเป็นระบบที!มีประสิทธิภาพ 
และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเครื!องมือในการดูแลและเอาใจใส่สุนขัได ้
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ABSTRACT 

  
This thematic paper presents a study, analysis and development of a system for 

supporting dog’s behavior and condition evaluation. It is a tools for caring and evaluating the 
dog’s symptom.  Moreover, it links between a dog’s owner and a veterinarian. This system is 
applied the principle of expert system for imply the facts about dog’s behavior and symptom with 
the storing knowledge in the system  for evaluating dog’s behavior and disease. The knowledge of 
the system is derived from relevant documents and books and it is verified by experts. 

The dog’s behavior and evaluation system is developed as a web application.  It is 
written in PHP language, employs MySQL database. The system is divided into three major user 
groups which are general user, veterinarian, and administrator. The section of general user 
consists of user’s profile management, dog’s profile management, and evaluating and recording 
dog’s behavior and symptom. The section of veterinarian consists of question management, 
medical and vaccine management, and suggestion for look after the dog. The last section for 
administrator has the same function as the veterinarian’s section  increasing with the system data 
management. 

Users’ satisfaction and efficiency is evaluated into 4 categories which are user 
responsiveness ability, functioning, easiness, and information safety. From the result, an average 
score of users’ satisfaction on the system is 4.05 from 5, which is considered high satisfaction, 
and specialists’ satisfaction on the system has an average score of 3.89 from 5, which is 
considered high satisfaction. In conclusion, the dog’s behavior and condition evaluation program 
is effective and can be adapted in dog’s caring. 
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บทที� 1  

บทนํา 

 
1.1  หลกัการและเหตุผล 

ในอดีตคนไทยเราเลี� ยงสัตว์เพื�อการปศุสัตว์ แต่วฒันธรรมการเลี� ยงสัตว์ค่อยๆ ถูก
เปลี�ยนแปลงมาเรื�อยๆ จนในปัจจุบนัเราไม่ไดเ้ลี� ยงสัตวไ์วเ้พียงเพื�อใช้งานหรือเพื�อบริโภค แต่คน
ไทยหนัมานิยมเลี�ยงสัตวไ์วเ้ป็นเพื�อนแกเ้หงา หรือเพื�อความเพลิดเพลินในหลายๆ ดา้น ความผกูพนั
ระหว่างผูเ้ลี� ยงและสัตวเ์ลี� ยงจึงมีมากขึ�น ทาํให้เกิดความเอาใจใส่ ดูแล ทนุถนอม ความรู้สึกต่างๆ 
เหล่านี� เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดเป็นธุรกิจการดูแลสัตวเ์ลี� ยงมากมาย อาทิเช่น คลินิคหรือโรงพยาบาล
สัตว ์ร้านรับฝาก ร้านตดัขนอาบนํ� าสุนขั หรือร้านขายอาหารสัตวเ์ลี� ยง เป็นตน้ สะทอ้นให้เห็นถึง
ความมีเมตตาต่อสัตวร่์วมโลกของคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากขอ้มูลประชากรสุนขั พบว่า ในประเทศไทยมีประชากรสุนขัมากถึง 7.44 ลา้นตวั 
(ไทยแลนด์ทอ้ปเทนส์, 2554: ออนไลน์) มีการจดัอนัดบัจาํนวนประชากรสุนขัและแมวในแต่ละ
ประเทศ ซึ� งประเทศไทยติดอนัดบั 1 ใน 10 ของการมีจาํนวนประชากรสุนขัมากที�สุดในโลก ความ
ใกลชิ้ดของคนและสุนขัช่วยทาํให้สุขภาพดา้นร่างกายและจิตใจของมนุษยดี์ขึ�น ผูที้�เลี� ยงสัตวเ์ลี� ยง
แสดงให้เห็นวา่พวกเคา้เหล่านี� มีสุขภาพกายและจิตดีกวา่ผูที้�ไม่เลี� ยงสัตวเ์ลี� ยง อนัเนื�องมากจากเกิด
ความเพลิดเพลินเมื�อไดใ้กลชิ้ดกบัสัตวเ์ลี� ยงตวัโปรด ในนิวยอร์คคน้พบวา่ ผูป่้วยที�มีสัตวเ์ลี� ยงจะมี
อายยุนืกวา่ผูที้�ไม่มีสัตวเ์ลี�ยง เพราะการสัมผสัและคลุกคลีกบัสัตวเ์ลี� ยงทาํให้ปรับสมดุลความเครียด 
ร่างกายและจิตใจสดใสแขง็แรง ช่วยลดความดนัโลหิต แมก้ระทั�งในเด็กพิเศษ สัมผสัและกิริยาที�ใส
ซื�อของสัตวก์็เป็นอีกหนึ�งหนทางที�จะช่วยใหเ้ด็กเหล่านี�กลบัมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง และมีชีวิตที�
ปกติในสังคมได ้(นิตยสาร Health & Cuisine,  2551: 10) 

เมื�อผูเ้ลี� ยงและสัตวเ์ลี� ยงมีความผูกพนักนัมากขึ�น ผูเ้ลี� ยงย่อมตอ้งการดูแลสัตวเ์ลี� ยงให้
ปราศจากความไม่สบายกาย อาจจะรวมไปถึงความไม่สบายใจ ซึ� งสิ� งต่างๆ เหล่านี� สัตวเ์ลี� ยงไม่
สามารถบอกเราไดผ้่านคาํพูด หรือทางภาษาปาก แต่พวกมนัสามารถสื�อสารให้เรารับรู้ไดจ้ากทาง
พฤติกรรมการกินอยู่ หรือลกัษณะท่าทาง สิ�งสําคญัคือการทราบว่าจะตรวจสอบร่างกายสุนขั และ
ตอ้งสังเกตุอะไรบา้ง เมื�อเกิดปัญหาความเจ็บป่วย ความเขา้ใจถึงวิธีการปฐมพยาบาลจะช่วยให้ผู ้
เลี� ยงปฏิบติัตวัได้ถูกตอ้ง เมื�อมีอุบติัเหตุหรือภาวะอาการป่วยเกิดขึ� น การลงมือตรวจสอบทนัที
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นบัเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งยวดกบัชีวติของสุนขั ปัจจยัดา้นสายพนัธ์ุ เพศ อายุ และบุคลิกภาพ ทั�งหมด
ลว้นมีผลต่อการที�สุนขัแสดงพฤติกรรมและอาการทั�งสิ�น (หมาของฉนัเป็นอะไร, 2546 :  6 - 9) 

จากพฤติกรรมความผิดปกติที�สังเกตุไดจ้ากสัตวเ์ลี� ยง ซึ� งมีผลต่อสุขภาพของสัตวเ์ลี� ยง
ดงักล่าว ผูจ้ดัทาํได้ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลลกัษณะอาการที�บ่งบอกถึงความผิดปกติของสุนัข 
พร้อมทั�งระบุปัญหาที�เกิดขึ�นจากพฤติกรรมและอาการดงักล่าว นาํมาสร้างเป็นระบบช่วยประเมิน
พฤตกรรมและอาการของสุนขั เพื�อช่วยให้เกิดความสะดวกในการให้การดูแลสุนขัของผูเ้ลี� ยง โดย
ใชเ้ทคนิคของระบบผูเ้ชี�ยวชาญ หรือ ระบบผูช้าํนาญการ (expert system) ซึ� งเป็นระบบที�ช่วยในการ
หาคาํตอบ โดยใช้กลไกการอนุมาน (inference engine) เป็นองคป์ระกอบหลกัในการทาํงานของ
ระบบ โดยการพิจารณาขอ้เท็จจริงที�มีอยู ่ร่วมกบักฎที�ถูกพฒันาโดยผูเ้ชี�ยวชาญ ระบบถูกพฒันาขึ�น
ดว้ยภาษา PHP และ HTML และระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL ซึ� งรองรับการวิเคราะห์ความ
ผิดปกติของสัตวเ์ลี� ยงจากอาการและพฤติกรรม โดยใช้การเก็บขอ้มูลความรู้แบบ Binary Tree 
กล่าวคือมีรูปแบบขอ้มูลแบบตน้ไม ้ที�ทาํให้ระบบสามารถคน้หาคาํตอบได้อย่างมีมาตรฐานและ
แบบแผน ทั�งนี� ระบบออกแบบใหร้องรับการใชง้านผา่น Web Site เพื�อให้ง่ายต่อการใชง้านของผูใ้ช้
ระบบ เอื�อประโยชน์ให้ผูเ้ลี� ยงในการใช้งานสืบคน้ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมและ
อาการของสุนขัในเบื�องตน้วา่มีโอกาสเสี�ยงหรือกาํลงัจะเป็นโรคใด หรืออาจจะเป็นผลจากอุบติัเหตุ 
และยงัมีฟังก์ชันการบนัทึกข้อมูลประวติัและอาการต่างๆ เพื�อเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล
สาํหรับใชใ้นอนาคตอีกดว้ย 
 
1.2  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื�อศึกษา วเิคราะห์ และออกแบบระบบตรวจสอบอาการและพฤติกรรมที�ก่อให้เกิดโรคใน
สุนขั 

2.  เพื�อพฒันาระบบตรวจสอบอาการและพฤติกรรมที�ก่อใหเ้กิดโรคในสุนขั 
 

1.3  ขอบเขตของการวจัิย 

ระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขัเป็นระบบเวบ็แอบพลิเคชนั ที�รองรับ
การทาํงานของผูใ้ช ้3 กลุ่ม ซึ� งมีฟังกช์นังานสาํหรับแต่ละกลุ่มดงันี�  

1. ผูใ้ชง้านทั�วไป หรือเจา้ของสัตวเ์ลี�ยง สามารถ 
1)  จดัการขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง 
2)  จดัการขอ้มูลของสัตวเ์ลี�ยง 
3)  ตรวจสอบอาการและพฤติกรรมที�ก่อใหเ้กิดโรค 
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2. ผูดู้แลระบบ 
1)  จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
2)  จดัการขอ้มูลอาการและพฤติกรรมที�ก่อใหเ้กิดโรค 
3)  จดัการขอ้มูลกฎการวนิิจฉยั 
4)  จดัการขอ้มูลยา 

3. แพทย ์หรือผูเ้ชี�ยวชาญ 
1)  จดัการขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง 
2)  ใหค้าํแนะนาํเพิ�มเติมในการดูแลสุนขัของการประเมินอาการแต่ละครั� ง 
3)  จดัการขอ้มูลอาการและพฤติกรรมที�ก่อใหเ้กิดโรค 
4)  จดัการขอ้มูลกฎการวนิิจฉยั 
5)  จดัการขอ้มูลยา 

นอกจากนี� ระบบครอบคลุมการศึกษาอาการทางกายภาพและพฤติกรรมที�บ่งบอกถึง
อาการป่วยและบาดเจบ็ของสุนขั ในขอบเขตอาการและโรค ดงัต่อไปนี�  

1. อาการเซื�องซึม 
2. เสียงเปลี�ยนแปลง 
3. การบาดเจบ็ 
4. เลือดออก 
5. ปัญหาเกี�ยวกบัหู 
6. ปัญหาเกี�ยวกบัตา 
7. การเกาผวิหนงั 
8. ขนร่วง 
9. กอ้นบวมและอาการบวม 
10. ขาเจบ็และการเดินกระเผลก 
11. การสูญเสียการทรงตวั 
12. การชกัเกร็งและชกักระตุก 
13. การหายใจติดขดั 
14. ความผดิปกติที�จมูก 
15. อาการจาม 
16. อาการไอ 
17. กลิ�นปาก 
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18. ปัญหาดา้นการหายใจ 
19. การเปลี�ยนแปลงความอยากอาหาร 
20. อาเจียน 
21. ทอ้งเสีย 
22. ปัญหาของลาํไส้ 
23. การดื�มนํ�ามากผดิปกติ 
24. ปัญหาทางเดินปัสสาวะ 
25. ของเหลวไหลจากอวยัวะเพศ 
26. การเบ่งคลอดและการคลอด 

 
1.4  การประเมินผล 

ในการประเมินประสิทธิภาพ จะเลือกใชว้ิธีการทดสอบแบบแบล๊คบล็อค (Black Box 
Testing) กล่าวคือ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบที�มองข้ามกลไกลภายในของระบบ แต่
มุ่งเนน้ไปที�ผลที�ไดจ้ากการทดสอบผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการทาํงานของระบบ โดยการทดสอบจะอาศยั
ผูเ้ชี�ยวชาญ (สัตวแ์พทย)์ จาํนวน 4 ท่าน ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลที�ไดจ้ากระบบ และ
ให้ผูใ้ชท้ ั�วไปจาํนวน 15 คน เพื�อทดสอบความสะดวกในการใชง้าน และประโยชน์ที�ไดจ้ากการใช้
ระบบ โดยใชก้ารสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็นสองชุด คือ แบบประเมินสําหรับผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความถูกตอ้งของระบบ และ
แบบประเมินสาํหรับผูใ้ชง้าน เพื�อประเมินความสะดวกและความง่ายต่อการใชง้านระบบ 

 
1.5  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดร้ะบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขั 
2. ผูเ้ลี� ยงได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัโรคที�เกิดขึ�นกบัสุนัข สามารถเขา้ใจพฤติกรรม 

รวมทั�งสังเกตสัญญาณและอาการสาํคญัจากสุนขัไดดี้ขึ�น 
3. ผูเ้ลี�ยงสามารถใหก้ารปฐมพยาบาลสุนขัอยา่งถูกวธีิ 
4.  เพิ�มช่องทางในการติดต่อสื�อสารกบัผูเ้ชี�ยวชาญสาํหรับผูเ้ลี�ยงสุนขั 
5. ขอ้มูลประวติัอาการต่างๆที�ถูกบนัทึกในระบบมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล

ยอ้นหลงัสาํหรับสัตวแพทยใ์นการใหก้ารรักษาสัตวเ์ลี�ยง 
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บทที� 2 

แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

โลกยุคปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการสร้างนวตักรรม (Innovation) โดยใชฐ้านขอ้มูลความรู้
เป็นพลงัในการขบัเคลื,อน เมื,อนวตักรรมถูกสร้างขึ/นจากฐานขอ้มูลความรู้ จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมส่วนต่าง ๆ และจะเริ,มแผข่ยาย จนไม่มีผลใด ๆ กบัความแตกต่างทางสังคมที,หลากหลาย 
ในทุกๆ สังคมจะไดป้ระโยชน์จากการพฒันานวตักรรม เกิดการแข่งขนักนัพฒันา หรือแมก้ระทั,ง
การร่วมมือกนั  

การพฒันาระบบประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข เป็นการเรียนรู้จากการใช้
ความรู้นาํมาสร้างเป็นนวตักรรมใหม่ในการช่วยดูแลสัตวเ์ลี/ยงตวัโปรด ผูพ้ฒันาระบบตอ้งการศึกษา
วิธีการวินิจฉัยโรค และการสังเกตพฤติกรรมอาการของสัตวลี์/ ยง โดยเลือกศึกษาจากสัตว์เลี/ ยง
ประเภทสุนขั ซึ, งแนวคิดและทฤษฎีที,เกี,ยวขอ้ง มีดงันี/  

1.  การตรวจสุขภาพสัตวเ์ลี/ยงดว้ยตนเอง 
2.  ทฤษฎีการจดัการความรู้ 
3.  ทฤษฎีระบบผูเ้ชี,ยวชาญ 
4.  งานวจิยัที,เกี,ยวขอ้ง 

 
2.1  การตรวจสุขภาพสัตว์เลี&ยงด้วยตนเอง 

Kate A.W. Roby and Lenny Southam (2548) ไดร้วบรวมขอ้มูลและความสําคญั
เกี,ยวกบัความสําคญัของการตรวจสุขภาพสัตวเ์ลี/ ยงด้วยตนเองเอาไว ้และอธิบายว่า คงไม่มีใคร
สัมผสั คุน้เคย และรู้จกักบัสัตวเลี/ยงไดดี้ที,สุดเท่าเจา้ของ เจา้ของสามารถที,จะรับรู้ไดว้า่ปกติวิสัยของ
สัตวเ์ลี/ยงเป็นอยา่งไร และแบบใดที,ไม่ใช่ปกติวสิัย การตรวจสุขภาพของสัตวเ์ลี/ ยงไดเ้องจะช่วยให้ผู ้
เลี/ ยงเห็นความผิดปกติไดเ้ร็ว และง่ายต่อการรักษาในเบื/องตน้ ซึ, งดีกว่ารอให้เกิดอาการเจ็บป่วยขั/น
รุนแรง ซึ, งการสังเกตพฤติกรรมและอาการของสัตวเ์ลี/ ยง จะทาํให้ผูเ้ลี/ ยงมีขอ้มูลให้กบัสัตวแ์พทย ์
เพื,อใชท้าํการรักษากนัอย่างจริงจงั สัตวแ์พทยส์ามารถใช้ขอ้มูลนั/นเป็นพื/นฐานในการตดัสินใจได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ,งกรณีฉุกเฉิน หรือไม่ฉุกเฉิน เพื,อที,จะไดมี้ประโยชน์ในกรณีที,ไม่สามารถนาํไป
พบแพทยไ์ด ้หรือสถานพยาบาลอยูใ่นเวลาปิด สัตวแ์พทยก์็สามารถที,จะใหค้าํแนะนาํเบื/องตน้ได ้ 
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สิ,งจาํเป็นในการสังเกตพฤติกรรมและอาการ คือ สัมผสั 5 ประการ อนัไดแ้ก่ การดู การ
ฟัง การสัมผสั การไดก้ลิ,น และการระลึกรู้ถึงความปกติ จะทาํให้ทราบถึงความผิดปกติ สิ,งที,ตอ้ง
สังเกตคือ การกิน การดื,ม การถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ การยืน การเดิน หรือการเคลื,อนไหวต่าง ๆ 
สังเกตให้ลึกถึงเรื,องของการหายใจ การสัมผสั คลาํดูวา่พบสิ,งผิดปกติใด ๆ ใตผ้ิวหนงัหรือไม่ การ
ใส่ใจในเรื,องกลิ,น จากภายในปาก รอยพบัใบหู ผวิหนงั หรือบริเวณทวารหนกั ลว้นสามารถบอกสิ,ง
ผดิปกติไดท้ั/งนั/น  

ขอ้มูลที,สาํคญัที,สุดที,สัตวแพทยส์ามารถใชป้ระเมินสภาพสัตวเ์ลี/ยงได ้มีดงันี/  
1. อุณหภูมิร่างกายสัตว ์สามารถวดัไดโ้ดยใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือปรอทวดัไขส้ําหรับ

มนุษยช์นิดสอดทวารหนกั ซึ, งมีขายตามร้านขายยาทั,วไป ทากระเปาะปรอทดว้ยวาสลีนหรือปิโต
รเลี,ยมเจลลี, ซึ, งเป็นสารหล่อลื,นละลายนํ/ าได้ดี หรือหากไม่มีปิโตรเลียมเจลลี, แล้วสอดเขา้ไปใน
ทวารหนกัของสัตว ์สอดปรอทให้ลึกประมาณ ½ ถึง 1 นิ/ว โดยค่อยๆ ดนัเบาๆ แบบไม่ใช้กาํลงั 
เนื,องจากสัตวเ์ลี/ ยงอาจไม่คุน้เคย จนไม่ให้ความร่วมมือ การทาํแบบค่อยๆ จะทาํให้สัตวเ์ลี/ ยงค่อยๆ 
ยอมรับและคุน้ชินกบัการตรวจอุณหภูมิ สัตวเ์ลี/ยงที,จมูกร้อนไม่ไดเ้ป็นสิ,งชี/วดัที,เชื,อถือไดว้า่สัตวน์ั/น
มีไข ้

2. การนบัชีพจรและการเตน้ของหัวใจ ทาํไดโ้ดยการแตะดว้ยมือ เพื,อนบัจาํนวนครั/ ง
ของการเตน้ของหวัใจ หรือฟังเสียงหวัใจดว้ยการฟังดว้ยหูฟัง โดยวางทาบตวัขยายเสียงของหูฟังบน
หนา้อกดา้นซ้าย บริเวณขอ้ศอกของสัตว ์ถา้ใช้หูฟังฟังเสียงหวัใจเตน้ การเตน้แต่ละครั/ งจะไดเ้สียง 
2 จงัหวะ คือ ตุ๊บ ตั\บ นี,คือเสียงการเตน้ของหัวใจ 1 ครั/ ง การนบัชีพจร นอกจากการฟังเสียงจาก
หนา้อกแลว้ ยงัอาจคลาํพบไดบ้ริเวณขาหลงัดา้นในอีกดว้ย โดยให้วางมือบนตน้ขา ให้หวัแม่มืออยู่
ดา้นนอกของตน้ขา นิ/วมือที,อยู่ทางดา้นใน เลื,อนนิ/วมือออกทางดา้นหลงั จนนิ/วมือเลื,อนไปถึงร่อง
ตรงกลางของขาอ่อนดา้นใน กดนิ/วมือลงเบา ๆ และกดนิ,ง ๆ นิ/วที,กดจะสัมผสักบัการเตน้ของชีพจร 
นบัจาํนวนครั/ งที,ชีพจรเตน้ เป็นเวลา 15 วินาที จากนั/นคูณดว้ย 4 จะไดอ้ตัราการเตน้ของหวัใจหรือ
ชีพจรต่อนาที ซึ, งการนบัชีพจรนี/จะตอ้งมีการฝึก เพื,อใหป้ฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

3. การหายใจ การวดัอตัราการหายในทาํไดโ้ดยการนบั อาจดูไดที้,ช่องจมูก โดยการ
รองมือที,จมูก เพื,อรับสัมผสัการหายใจที,ออกจากช่องจมูก หรือการเคลื,อนไหวของหนา้อก หรือทอ้ง 
โดยนบัจาํนวนการหายใจในช่วงเวลา 15 วินาที จากนั/นคูณดว้ย 4 เพื,อให้ไดต้วัเลขการหายใจเป็น
ครั/ งต่อนาที ถา้การหายใจแบบหอบ ไม่จาํเป็นตอ้งนบั แต่ตอ้งแจง้หรือบนัทึกวา่สัตวก์าํลงัหอบ ตอ้ง
สังเกตว่าสัตวก์าํลงัหายใจไม่ออก หรือมีการยืดหวัออก ขอ้ศอกและขอ้เข่ากางออกจากลาํตวั ดว้ย
ความพยายามที,จะทาํใหห้ายใจไดส้ะดวกขึ/น 
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4. สีของเหงือกหรือสีของเนื/อเยื,อในปาก และช่วงเวลาการไหลของเลือดเขา้จนเต็ม
หลอดเลือดฝอย (CRT – capillary refill time) เป็นการตรวจสอบสีของเหงือก สามารถ
บอกประสิทธิภาพในการทาํงานของหัวใจและปอดว่าทาํงานได้ดีหรือไม่ รวมไปถึงการจ่าย
ออกซิเจนไปยงัเซลล์ต่าง ๆ เป็นปกติหรือไม่ สัตวเ์ลี/ ยงที,สุขภาพสมบูรณ์จะมีเหงือกเป็นสีชมพ ู
ยกเวน้สุนัขบางสายพนัธ์ุ เช่น พนัธ์ุเชา ๆ การตรวจสอบทาํได้ด้วยการกดที,เหงือกเหนือหรือ
ด้านหลังของเขี/ ยว เมื,อปล่อยนิ/วมือ จุดหรือบริเวณที,ถูกกดจะซีดขาว และสีชมพูตามธรรมชาติ
เช่นเดิมภายในเวลา 2 วนิาที 

 
ตารางที, 2.1 ตารางสภาวะปกติของสุนขั 
 

อุณหภูมิ 101.0 – 102.5 º F (38.3 – 39.2 ºC) 

ชีพจร (หัวใจเต้น / นาท)ี 80 – 120 

การหายใจ (ครั&ง / นาที) 20 – 40 

 
ถา้กรณีที,วดัอุณหภูมิ ไดม้ากกวา่ที,สภาวะปกติกาํหนด จาํเป็นตอ้งพาไปพบแพทย ์เพื,อ

ตรวจร่างกาย ในเรื,องของการวดัอุณหภูมิ แลว้ไดค่้าที,ต ํ,ากว่าสภาวะปกติกาํหนด อาจเกิดจากการ
สอดปรอทวดัไขไ้ม่ถูกวิธี หรือถ้าสัตวอ์ยู่ในสภาวะตกลูก อุณหภูมิร่างกายของสัตวอ์าจลดลงใน
ช่วงเวลา 12 – 24 ชั,วโมงก่อนตกลูก หรือมีปัญหาบางอยา่งเกี,ยวกบัสุขภาพ เช่น การอยู่ในที,ที,มี
อากาศเยน็นาน ๆ มีอาการช็อก และเป็นโรคไตขั/นรุนแรง 

การนบัชีพจร โดยปกติแลว้ชีพจรจะเตน้เร็วขึ/นเมื,อเกิดอาการตื,นเตน้ หรือมีการใชก้าํลงั 
และจะเพิ,มขึ/ นด้วยถ้ามีไข้หรือโรคหัวใจบางชนิด หรือเกิดความไม่สมดุลของอิเลกโทรไลต์
บางอยา่ง ในเวลาที,สัตวก์าํลงัหลบั ชีพจรจะเตน็ชา้ลง 

อตัราการหายใจ ในกรณีที,สัตวอ์ยู่ในสถานที,ที,มีอุณหภูมิและความชื/นสูง อตัราการ
หายใจจะเพิ,มขึ/ น เนื,องจากเป็นวิธีหนึ, งที,สุนัขทาํให้อุณหภูมิร่างกายลดลง เมื,อสัตว์อยู่ในภาวะ
ตื,นเตน้หรือมีอาการทางประสาท อาจหายใจหอบได ้แมเ้มื,ออยู่ในอุณหูภูมิปกติ นอกจากนี/ กรณีที,
อตัราการหายใจของสัตวเ์พิ,มขึ/น อาจจะเกิดจากมีไข ้อิเลกโทรไลตบ์างอยา่งไม่สมดุล หรือร่างกาย
ไดรั้บออกซิเจนไม่พอ อตัราการหายใจของสัตวจ์ะลดลง เมื,ออยูใ่นภาวะอาการโคม่า 

เหงือกของสัตว์จะแดงขึ/ นเมื,อตื,นเต้น ออกกาํลงั ถูกยาพิษหรือมีไข ้ถ้าหากเป็นโรค
โลหิตจาง มีปริมาณเม็ดเลือดแดงตํ,า อาจทาํให้เหงือกของสัตว์ซีดหรือเป็นสีขาว กรณีทีได้รับ
ออกซิเจนไม่พอ ไม่วา่จะมีสาเหตุมาจากโรคหวัใจหรือกาํลงัช็อก อาจมีปื/ นสีฟ้าที,เหงือก หรือเหงือก
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มีสีเหลืองแสดงว่าสัตว์เป็นโรคดีซ่าน และอาจเป็นสัญญาณของโรคตับหรือโลหิตจางอัน
เนื,องมาจากมีการแตกสลายของเมด็เลือดแดงก็ได ้

การทาํ CRT หากใชเ้วลาเกิน 2 วินาที อาจแสดงวา่ระบบการไหลเวียนของเลือดไปสู่
หลอดเลือดฝอยเกิดการบกพร่อง เป็นสัณญาณของการขาดนํ/า ช็อก หรือหวัใจวายรุนแรง 

Bruce Fogle (2546) ไดแ้นะนาํให้ผูเ้ลี/ ยงบนัทึกสิ,งที,พบในขณะที,ตรวจร่างกายสุนขั 
และนาํบนัทึกสถิตินั/นติดไปดว้ย เมื,อไปพบสัตวแ์พทย ์ 

 
ตารางที, 2.2  ตารางการบนัทึกการตรวจร่างกายตั/งแต่หวัจรดหาง 
 

สังเกต บันทกึ 

สังเกตพฤติกรรมและปฏิกิริยาของสุนขั บนัทึกการเปลี,ยนแปลงที,พบ 
ฟังเสียงที,สุนขัเปล่งออกมา บนัทึกการเปลี,ยนแปลงที,พบ และดาํเนินการ 

ใดๆ ที,จาํเป็น 

เฝ้าดูกิจกรรมและการเคลื,อนไหวของสุนขั บนัทึกการเปลี,ยนแปลงที,พบ และดาํเนินการ 
ใดๆ ที,จาํเป็น 

ดมกลิ,นสุนขัทั/งตวั บนัทึกการเปลี,ยนแปลง 
ตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจและอตัราการ
หายใจเขา้ออก 

บนัทึกสถิติ 

ตรวจดูสีเหงือก และความเร็วในการคืนตวัของ
เส้นโลหิตฝอย (capillary refill) 

บนัทึกสีเหงือก และระยะเวลาการคืนตวัของ
เส้นโลหิตฝอย 

บีบและตึงผวิหนงับริเวณหลงัคอของสุนขั เฝ้าดูภาวะการขาดนํ/าของสุนขั 
ตรวจตา หู จมูก และปากของสุนขั บนัทึกสิ,งที,พบ 
ตรวจหวั และบริเวณคอของสุนขั บนัทึกสิ,งที,พบ 
ตรวจร่างกายและแขนขา รวมถึงอุง้เทา้และเล็บ บนัทึกสิ,งที,พบ 
ตรวจหาง ช่องทวารหนกั ช่องคลอดและเนื/อเยื,อ
บริเวณหนา้อก หรือที,อวยัวะเพศของตวัผู ้ถุง
อณัฑะ และหนงัหุม้ลึงค ์

บนัทึกสิ,งที,พบ 

ตรวจผวิหนงัและขนของสุนขั นาํสิ,งแปลกปลอมที,พบทิ/งไป และบนัทึกการ
เปลี,ยนแปลง 
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ตารางที, 2.2  ตารางการบนัทึกการตรวจร่างกายตั/งแต่หวัจรดหาง (ต่อ) 
 

สังเกต บันทกึ 

สังเกตการเปลี,ยนแปลงดา้นการทาํงานของ
กระเพาะอาหารและลาํไส้ 

บนัทึกสิ,งที,พบ 

เฝ้าดูกิจวตัรการขบัถ่ายของสุนขั บนัทึกการเปลี,ยนแปลง 
เฝ้าดูพฤติกรรมการกินอาหารและนํ/าของสุนขั บนัทึกการเปลี,ยนแปลง 
จบัสุนขัชั,งนํ/าหนกั บนัทึกนํ/าหนกัตวั 

 
ความแตกต่างในสายพนัธ์ุ เพศ อายุ ประสบการณ์และบุคลิกภาพ ล้วนมีผลต่อการ

วินิจฉยัอาการและพฤติกรรม สิ,งสําคญัคือตอ้งทราบว่าจะตรวจสอบร่างกายของสุนขัอย่างไร และ
ตรวจอะไรบา้ง เพื,อใหเ้ขา้ใจถึงวธีิการปฐมพยาบาลที,ถูกตอ้ง และรับมืออบัอาการป่วยที,ฉบัพลนัได้
ทนัท่วงที  

 
2.2  ทฤษฏีการจัดการความรู้ 

ความรู้ในทฤษฎีการจดัการความรู้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ 
1. ความรู้เด่นชดั (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที,อยูใ่นรูปแบบที,เป็นเอกสาร ตาํรา 

คู่มือการปฏิบติังาน หรือสื,ออื,นใดที,สามารถจดัตอ้งได ้รวมทั/งความรู้ที,ไดรั้บการถ่ายทอดจากบุคคล
ใหอ้อกมาอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ซึ, งก็คือ สารสนเทศ 

2. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้และประสบการณ์ที,สั,งสมมาเป็น
เวลานาน เป็นภูมิปัญญาของแต่ละคน อนัเกิดจากเจตคติของตวับุคคล 

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา (2550) กล่าววา่เอาไวว้า่ นอกจากความรู้ทั/งสองประเภทขา้งตน้ที,
ก ล่ า ว ไ ป แ ล้ว นั/ น  ย ัง มี ค ว า ม รู้ อี ก ป ร ะ เ ภ ท ห นึ, ง  เ รี ย ก ว่ า  ค ว า ม รู้ ที, เ กิ ด จ า ก วัฒ น ธ ร ร ม 
(Culture Knowledge) ซึ, งเกิดจากความเชื,อ ความศรัทธา ซึ, งเกิดจากผลสะทอ้นกลบัของความรู้และ
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552) ได้ให้ความหมายของ ความรู้ เอาไว้ว่า ความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ประสบการณ์จริง (Experience) ที,เกิดจากการเห็นจรง ไดป้ฏิบติัจริง หรือ
อาจจะหมายถึงประสบการณ์ที,ทาํให้สามารถทาํงานไดส้ําเร็จ (Effectiveness) ความรู้เป็นเสมือน
ความเชื,อที,ถูกพิสูจน์แลว้ ถา้หากมองในมุมของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้หมายถึงกฎในการ
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ทาํงาน (Rule of Thumb) หรือถา้ – แลว้ (If – Then) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุ สาเหตุ หรือ
เหตุการณ์ (Cause or Event) และผลสะทอ้นหรือผลลพัธ์ (Effect or Result) 

ความรู้ อาจหมายถึงสารสนเทศที,ใช้ในการทาํงาน (Information for Action) การรู้ว่า
ขอ้มูลสารสนเทศอะไรที,จาํเป็นตอ้งใช้ในการประกอบการทาํงาน แก้ปัญหา หรือตดัสินใจ สิ, ง
เหล่านี/ เกิดจากประสบการณ์ทาํงานจริง ผา่นการเรียนรู้วิธีทาํ วิธีแกปั้ญหา เพื,อให้งานที,เกิดขึ/นไม่มี
ความเสี,ยง หรือความเสี,ยงตํ,า บางครั/ งความรู้ หมายถึง องคร์วมของขอ้มูลและสารสนเทศสําหรับ
การทาํงานใหส้าํเร็จ (The whole body of data and information for action)  

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการในการหา (Acquiring) และสั,งสม ความรู้ 
ทกัษะ (Skill) ความถนัด (Aptitude) ความรู้ที,เกิดจากการเรียนรู้ ได้แก่ รู้ว่าอะไรคืออะไร 
(Know – What) ทาํอย่างไร (Know – How) เพราะอะไรถึงทาํอยา่งนั/นอย่างนี/  (Know – Why) 
รู้จกัใครที,มีความรู้ประสบการจริง ตอ้งถามใครถา้เกิดปัญหา (Know – Who) เป็นตน้  

 
 

 
  

  
ภาพที, 2.1  แสดงกระบวนการจดัการขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ขององคก์ร  
 
ที,มา:  Drucker, 1953 
 

จากภาพที, 2.1 กระบวนการพฒันาองค์ความรู้ เริ,มจากการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ ที,
เกิดขึ/นในการดาํเนินงาน (Data Processing) โดยประมวลผลขอ้มูลต่าง ๆ ที,เกิดขึ/น ทั/งที,อยูใ่นรูป
ของตวัเลข และตวัอกัษรใหเ้ป็นสารสนเทศ (Information) เพื,อใชป้ระกอบการทาํงาน การแกปั้ญหา 
แบะตดัสินใจ จากนั/นนาํไปกลั,นกรองเป็นความรู้ (Knowledge) และนาํมารวบรวม วิเคราะห์ให้เขา้
กบัประสบการณ์ จนกลายเป็นภูมิปัญญา (Wisdom)  

การสร้างระบบสารสนเทศในการจดัการความรู้ โดยการนาํเอาชุดความรู้ที,ไดจ้ากการ
สังเคราะห์แลว้ ผ่านระบบการจดัการความรู้โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัหมวดหมู่ 
(Organize) การเรียกใช้ (Retrieval) การกระจาย (Dissemination) และการแลกเปลี,ยนใช้ความรู้
ร่วมกัน (Sharing) ซึ, งอาจใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเทคโนโลยีการประสานงาน (Collaborative 
Technology) หรือประเภทแหล่งความรู้ (Portal) ในการนาํเสนอใช้งานชุดความรู้ ซึ, งสามารถ

Information Data Knowledge Wisdom 
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แสดงผลในรูปแบบของตวัอกัษร แผนภาพ แผนที,ความรู้ การจาํลอง หรือสื,อผสม การแสดงผล
ความรู้ดว้ยสื,อคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ความรู้เชิงอธิบาย (Declarative Knowledge) อาจอยู่ในรูปคําอธิบายหรือ
ภาพประกอบแสดงส่วนต่าง ๆ ในหนา้ที,การทาํงาน 

2. ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) อยู่ในรูปของคาํอธิบายหรือ
แผนภาพแสดงขั/นตอนต่าง ๆ ของการทาํงาน 

3. ความรู้เชิงสัมพนัธ์หลกัการและความหมายต่าง ๆ  (Semantic Knowledge) อาจอยู่
ในรูปของแผนความสัมพนัธ์ของหลกัการต่าง ๆ ในการหาเหตุผลเพื,อแกปั้ญหาหรือแผนที,ความรู้ 
(Knowledge Map) 

4. ความรู้ประจักษ์จริง (Episodic Knowledge) อาจจะอยู่ในรูปถ่าย การจาํลอง 
ภาพยนตร์ วดีีโอเคลื,อนไหว หรือแอนนิเมชั,น เพื,อใหง่้ายต่อการเขา้ใจ 

จากทฤษฎีในการสร้างความรู้ของ Nonaka และ Takeuchi ที,เรียกว่า SECI Model 
มุ่งเนน้การสร้างความรู้ขององคก์รใหเ้ติบโตขึ/น โดยการเชื,อมโยงการสร้างองคค์วามรู้ทั/งในรูปแบบ
ความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) และรูปแบบความรู้ที,ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ดงัภาพที, 2.2  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ภาพที, 2.2  ภาพ SECI Model 
 
ที,มา:  Nonaka and Takeuchi, 1983 
 
 
 

Tacit Knowledge Explicit Knowledge 

Tacit 

Knowledge 

Explicit 

Knowledge 

from 

to 

Externalization Socialization 

Internalization Combination 
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จากภาพที, 2.2 การสร้างความรู้มี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. Socialization เป็นการถ่ายโอนความรู้ระหวา่งคนหรือบุคคล ซึ, งเป็นการแบ่งปันใน

ลกัษณะการแบ่งปันประสบการณ์ การส่งต่อความรู้จากคนหนึ,งไปสู่คนหนึ,ง หรือกลุ่มคน 
2. Externalization เป็นการถ่ายโอนความรู้จากผูเ้ชี,ยวชาญ ให้กลายเป็นความรู้ที,จบั

ตอ้งได ้อาจอยูใ่นรูปของเอกสาร หรือการบนัทึกในฐานขอ้มูล ทาํใหผู้อื้,นสามารถมาศึกษาต่อได ้
3. Combination เป็นการเรียนรู้สิ, งใหม่ ๆ จากการผสมผสานความรู้ที,ชัดแจง้ และ

สร้างสรรคสิ์,งใหม่ ๆ เพื,อใหส้ามารถนาํความรู้ไปใชต่้อได ้
4. Internalization เป็นการนาํอาความรู้ใหม่มาปฏิบติัจริง ผูป้ฏิบติัจะเรียนรู้จากขอ้มูล

ความรู้ที,เป็นความรู้ชดัแจง้ ทาํใหค้วามรู้นั/นถูกเก็บเป็นความรู้โดยนยัของตวัผูป้ฎิบติัเอง  
 

2.3  ทฤษฏีระบบผู้เชี�ยวชาญ 
วิลาศ ววูงศ ์ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล (2534 : 7) กล่าวว่า ระบบผูเ้ชี,ยวชาญ (Expert 

System) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที,มีการเก็บความรู้เกี,ยวกบัปัญหาที,จะแกแ้ละขบวนการอนุมาน
เพื,อนาํไปสู่ผลสรุปหรือคาํตอบของปัญหานั/น โดยความรู้ที,เก็บอาจจะมีทั/งความรู้ที,เป็นความจริง 
อาจถูกบนัทึกไวใ้นรูปของตาํราหรือเอกสารทางวิชาการ และความรู้ที,ไดจ้ากประสบการณ์และยงั
ไม่ได้ถูกจดัเก็บในรูปของตาํราหรือเอกสารทางวิชาการ ซึ, งอาจจะตอ้งดึงขอ้มูลความรู้ออกจาก
ผูเ้ชี,ยวชาญหรือผูที้,มีความชาํนาญ องคป์ระกอบที,สําคญัในการทาํงานของระบบผูเ้ชี,ยวชาญ แสดง
ไดด้งั ภาพที, 2.3 
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ภาพที, 2.3  ภาพการทาํงานของระบบผูเ้ชี,ยวชาญ 
 
ที,มา:  วลิาศ ววูงศ ์และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2534 

 
จากภาพที, 2.3 องคป์ระกอบในการทาํงานของระบบผูเ้ชี,ยวชาญ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน 

ดงันี/  
1. แหล่งความรู้ (Knowledge Sources) คือ ความรู้ที,จะนาํมาใชใ้นระบบผูเ้ชี,ยวชาญ 

สามารถรวบรวมไดจ้ากหลายๆแหล่งและดว้ยวิธีการต่างๆ แหล่งความรู้อาจจะเป็นตาํรา บทความ
ทางวชิาการ คู่มือการใชง้าน การศึกษาดว้ยวธีิการต่างๆ และโดยเฉพาะอยา่งยิ,งเทคนิคพิเศษที,ไดจ้าก
ตวับุคคลที,เป็นผูเ้ชี,ยวชาญในสาขานั/นๆ 

2. การเก็บรวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) คือ การเก็บรวบรวมความรู้ ซึ, ง
เป็นกระบวนการหนึ,งในการกลั,นกรองหรือดึงเอาความรู้ ประสบการณ์ ความชาํนาญ ลาํดบัขั/นตอน
การแกปั้ญหาของผูเ้ชี,ยวชาญ มาสร้างเป็นฐานความรู้ วธีิการเก็บรวบรวมความรู้มีหลายวธีิดงันี/  

1) การสัมภาษณ์ (Interview) จะสัมภาษณ์ผูเ้ชี,ยวชาญโดยตรง รูปแบบการ
สัมภาษณ์อาจจะใชว้ิธีแบบเป็นทางการ โดยถามเรียงลาํดบัของแบบฟอร์มที,สร้างขึ/น หรือแบบกึ,ง
ทางการ เป็นการถามตามแบบฟอร์มแต่ไม่เรียงตามลาํดบั หรือแบบไม่เป็นทางการเป็นการถามแบบ
พดูคุยกนัอยา่งเป็นอิสระ 

แหล่งความรู้ 
(Knowledge Sources) 

ผูใ้ชง้าน 
(User) 

การเก็บรวบรวมความรู้ 
(Knowledge Acquisition) 

ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 
(User Interface) 

ฐานความรู้ 
(Knowledge Base) 

เครื,องอนุมาน 
(Inference Engine) 

ขอ้เทจ็จริง 
(Facts) 

 

คาํแนะนาํจากผูเ้ชี,ยวชาญ 
(Expertise) DPU
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2)  การประชุมถกปัญหา (Discussion) ใชว้ิธีนดัประชุมผูเ้ชี,ยวชาญพร้อมกนัหลาย 
ๆคน โดยนดัเวลาตามความเหมาะสมและความพร้อมของผูเ้ชี,ยวชาญ 

3) การสังเกตุการปฎิบติังาน (Observation of The Task Performance) ตวัผูเ้ก็บ
ขอ้มูลความรู้จะตอ้งลงไปยงัพื/นที,ที,มีปัญหา สังเกตุการแกปั้ญหาของผูเ้ชี,ยวชาญ 

4) การศึกษากรณีตวัอย่าง (Case Study) การบนัทึกเหตุการณ์และการแกปั้ญหา
ต่างๆ ที,เกิดขึ/นและมีการดาํเนินการอยา่งสมํ,าเสมอนาํขอ้มูลมาสร้างเป็นฐานความรู้ไดอ้ยา่งดี 

5)  ตาํรา (Text Book) ตาํราที,เกี,ยวขอ้งจะเป็นฐานความรู้ที,สําคญัที,สุด ผูเ้ก็บขอ้มูล
ความรู้จะตอ้งศึกษารวบรวมความรู้ไวก่้อนเป็นเบื/องตน้ และนาํไปเป็นฐานความรู้ประมาณ  

3. ฐานความรู้ (Knowledge Base) เป็นที,เก็บรวบรวม ความจริง(Fact) ที,เป็นความรู้
ของผูเ้ชี,ยวชาญ ที,ผูเ้ชี,ยวชาญใชใ้นการแกปั้ญหาและตดัสินใจ ความรู้จะอยูใ่นรูปของกฎ (Rule) การ
สร้างฐานความรู้จะเป็นหน้าที,ของวิศวกรความรู้ ที,จะนาํความรู้ที,ผ่านการวิเคราะห์แลว้เก็บเขา้
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบของการแสดงความรู้แบบใดแบบหนึ,ง เช่น 

3.1 แบบกฎ ความรู้ในรูปแบบกฎจะประกอบดว้ยคาํสั,ง IF-THEN-ELSE ดงันี/  
IF   <เงื,อนไข>  THEN  <ถา้เป็นจริง> 

DO ACTION 
ELSE    <ถา้ไม่เป็นจริง> 

DO ACTION 
คาํสั,ง IF จะไปตรวจสอบเงื,อนไขถา้เป็นจริงจะไปทาํคาํสั,ง THEN ถา้ไม่จริงจะทาํ

คาํสั,ง ELSE 
3.2 แบบโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object-Oriented) ความรู้ในรูปแบบเชิงวตัถุจะแสดง

ความสัมพนัธ์ในรูปของ CLASS, OBJECT, PROPERTY โดยที,  
CLASS จะเป็นตวัตน้แบบสําหรับถ่ายทอด PROPERTY ไปยงัสมาชิกที,อยูร่ะดบั

ล่างลงไป 
OBJECT เป็นสมาชิกภายใต ้CLASS และไดรั้บการถ่ายทอดคุณสมบติัลงมา 
PROPERTY เป็นคุณสมบติัที,ถ่ายทอดจาก CLASS มายงั OBJECT ซึ, งจะเป็นชนิด

ของขอ้มูลเช่น BOOLEAN, INTEGER, FLOAT, STRING, DATE, TIME เป็นตน้ 
4. กลไกอนุมาน (Inference Engine) เป็นเทคนิคการทาํงานของโปรแกรมระบบ

ผูเ้ชี,ยวชาญหรือ Expert Shell ในการคน้หาความจริงจากฐานความรู้ที,สร้างขึ/น วิธีการคน้หาความ
จริงมีหลายแบบ ไดแ้ก่ 

DPU
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4.1 การคน้หาแบบเดินหน้า (Forward Search) เป็นการคน้หาความจริงจาก
จุดเริ,มตน้ไปหาผลสรุปสุดทา้ย 

4.2 การคน้หาแบบถอยหลงั (Backward Search) เป็นการคน้หาความจริงจาก
ผลสรุปสุดทา้ย ยอ้นมาหาจุดเริ,มตน้ 

4.3 การคน้หาแบบผสม (Bi-Directional Search) เป็นการคน้หาความจริงทั/งสอง
แบบผสมกนั 

5. การติดต่อกบัผูใ้ช้งาน (User Interface) ในการทาํงานของกลไกวินิจฉัยบางครั/ ง
ตอ้งการขอ้มูลจากผูใ้ชง้าน เพื,อแสดงเหตุการณ์ที,เกิดขึ/น หรือบางครั/ งจะแสดงผลสรุปสุดทา้ยวา่ผล
วนิิจฉยัเป็นอยา่งไร ดงันั/นจะตอ้งมีส่วนที,จะแสดงผลให้ผูใ้ชง้านทราบวา่ระบบผูเ้ชี,ยวชาญตอ้งการ
อะไรหรือจะอธิบายอะไร โดยการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน ปัจจุบนัมี 2 รูปแบบคือ 

5.1 แบบภาวะขอ้ความ (Text Mode) จะแสดงเป็นตวัหนงัสือขนาดปกติบน
จอภาพ 

5.2 แบบภาวะกราฟิกส์ (Graphic Mode) จะแสดงเป็นภาพทาํให้ผูใ้ชง้านเขา้ใจ
ง่าย (พยงุศกัดิ�  เกษมสาํราญ, 2551 : 8 – 11)  

 
2.4  ผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ทบทวนงานวจิยัที,เกี,ยวขอ้งนี/  มีจุดประสงคเ์พื,อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานวิจยัชิ/น
นี/  โดยมีงานวจิยัที,เกี,ยวขอ้งคือ  

พยุงศกัดิ�  เกษมสําราญ (2551) พฒันาระบบผูเ้ชี,ยวชาญการวินิจฉยัโรคระบบทางเดิน
หายใจ โดยใช้ทฤษฎีความไม่แน่นอน ซึ, งระบบผูเ้ชี,ยวชาญจะช่วยให้แพทยว์ินิจฉัยเพื,อให้ไดผ้ลที,
ถูกตอ้งมากที,สุด เนื,องจากในทฤษฎีความไม่แน่นอน เกิดจากการทาํสอบหลายครั/ ง และไดผ้ลไม่
ตรงกนั อนัเนื,องมากจากความแปรปรวนในขณะทาํการทดสอบ ซึ, งระบบถูกพฒันาดว้ยภาษา CLIP 
ที,สามารถใชต้วัแปรในการเขียนกฎได ้ ทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถเขียนระบบผูเ้ชี,ยวชาญให้ทาํงานได้
ตามตอ้งการไดง่้าย ถา้มีขอ้เทจ็จริงที,ทาํให้รูปแบบในกฎเป็นจริงได ้ตวัแปรจะมีค่าเท่ากบัค่าที,อยูใ่น
ขอ้เท็จจริง และใช้กลไกอนุมานเป็นตวัตดัสิน และออกแบบโปรแกรมโดยใช้ตน้ไมก้ารตดัสินใจ 
หลกัจากนั/นทาํการประเมินผลโดยการให้ผูเ้ชี,ยวชาญตรวจสอบ เพื,อคน้หาประสิทธิภาพการทาํงาน
ของระบบ ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของระบบ 

วนัเพญ็ วิโรจน์เจริญวงศ ์และมณเฑียร รัตนศิริวงศว์ุฒิ (2551) ทาํการพฒันาระบบองค์
ความรู้เรื, องโรคในสุนัขโดยใช้ SECI Model เป็นการรวบรวมเอาข้อมูลความรู้เกี,ยวกับการ
วินิจฉัยโรคในสุนัขจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั/งจากผูเ้ชี,ยวชาญ และพฒันาระบบขึ/ นโดยใช้
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หลกัการของ SECI Model เพื,อให้สามารถส่งต่อความรู้ และเกิดการแลกเปลี,ยน ระหวา่งความรู้
โดยนยั กลายเป็นความรู้ที,ชดัแจง้ และทาํใหผู้ส้นใจ หรือสัตวแ์พทยไ์ดเ้รียนรู้เพิ,มเติมจากขอ้มูลที,อยู่
ในระบบ โดยระบบอยู่ในรูปของ Web Application เพื,อให้ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการคน้หา
ขอ้มูล โดยกลุ่มผูเ้ชี,ยวชาญจะเป็นผูป้ระเมินคุณภาพของโปรแกรมที,พฒันาขึ/น และกลุ่มผูใ้ช้งาน
ทั,วไปจะเป็นการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม 

ศกัดิ� ชาย ตั/งวรรณวิทย ์และ ขจรพรรธ ลวดทอง (2555)  ไดพ้ฒันาระบบองค์ความรู้
เรื,องโรคแมว ดว้ย SECI Model เพื,อรวบรวมความรู้เกี,ยวกบัโรคแมว และระบบวินิจฉยัโรคแมว 
โดยใชห้ลกัการของ SECI Model มาเป็นรูปแบบในการพฒันาระบบ เนื,องจากมองเห็นประโยชน์
ของการเก็บขอ้มูลที,เป็นความรู้โดยนยั แลว้นาํมาพฒันาให้เป็นความรู้ที,ชดัแจง้ เพื,อให้สัตวแ์พทย์
รุ่นใหม่สามารถนาํความรู้เหล่านั/นไปเรียนรู้ต่อได ้วิธีดาํเนินการวิจยั เริ,มจากการคน้หาขอ้มูลของ
โรค นาํมาเก็บรวมรวมเอาไว ้โดยประยกุตอ์อกแบบระบบสารสนเทศให้เขา้กบั SECI Model ใชก้าร
สร้าง Web Application เพื,อให้สะดวกในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลโรคแมว และประเมิน
คุณภาพระบบโดยผูเ้ชี,ยวชาญ ซึ, งจากการวิจยัทาํให้ทราบว่าการวินิจฉัยโรคแมว เจา้ของจะตอ้ง
สังเกตเห็นอาการต่าง ๆ เพื,อนํามาวิเคราะห์ และปัญหาที,พบคือการขอข้อมูลจากผูเ้ชี,ยวชาญ 
เนื,องจากสัตวแ์พทยส่์วนใหญ่ติดภารกิจรักษาสัตว ์รวมทั/งผูส้ังเกตอาการต่าง ๆ ขาดความรู้และ
ความเชี,ยวชาญ 

DPU



 

บทที� 3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 
ในบทนี� จะกล่าวถึงระเบียบงานวิจยัโดย คาํนึงถึงขั�นตอนในการดาํเนินการวิจยั และ

เครื องมือและโปรแกรมที ใชใ้นการดาํเนินการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
1. ขั�นตอนการดาํเนินการวจิยั 
2. เครื องมือและโปรแกรมที ใช ้
3. การศึกษาและวเิคราะห์ระบบองคค์วามรู้เกี ยวกบัโรคสุนขัที มีอยูใ่นปัจจุบนั 
4. การวเิคราะห์และออกแบบระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขั 

 
3.1  ขั�นตอนการดําเนินการ  

 ขั�นตอนการดาํเนินการวจิยั มีดงัต่อไปนี�  
1. ศึกษาขอ้มูลการวนิิจฉยัโรคของสัตวเ์ลี�ยงจากแหล่งขอ้มูล และผูเ้ชี ยวชาญ 
2. วิเคราะห์ระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข และศึกษาระบบองค์

ความรู้เรื องโรคในสุนขั  
3. สรุปผล ประเมิน ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ เพื อสร้างเป็นความรู้

พื�นฐาน 
4. วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
5. ออกแบบ Input / Output 
6. ออกแบบฐานขอ้มูล 
7. เขียนโปรแกรม 
8. ทดสอบและปรับปรุง 
9. จดัทาํเอกสารและสรุปผลการวจิยั 
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3.2  เครื�องมือและโปรแกรมที�ใช้ 
ซอฟตแ์วร์ (Software) ที ใชใ้นการพฒันาระบบมีดงันี�  
1. โปรแกรมภาษา PHP  
2. โปรแกรมภาษา Java Script  
3. โปรแกรม EditPlus3 
4. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver8 เป็นโปรแกรมการสร้างเวบ็แอปพลิเคชั น  
5. ฐานขอ้มูล MySQL เป็นโปรแกรมในการสร้างและจดัการฐานขอ้มูล 
6. โปรแกรม Apache เป็นโปรแกรมในการจาํลองเครื องที ใชเ้ป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
7. โปรแกรม phpMyAdmin เป็นโปรแกรมช่วยบริหารจดัการฐานขอ้มูล Mysql 
8. Photoshop CS2 เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ 

    
3.3  การศึกษาและวเิคราะห์ระบบองค์ความรู้เกี�ยวกบัโรคสุนัขที�มีอยู่ในปัจจุบัน 

ระบบองค์ความรู้เกี ยวกบัโรคสุนขัที มีอยู่ในปัจจุบนั เป็นเพียงการรวบรวมขอ้มูลโรค
ต่างๆ รวมทั�ง Clip Video วิธีการปฐมพยาบาลเบื�องตน้เอาไวเ้ป็นหมวดหมู่ เพื อให้ผูใ้ชง้านสืบคน้
ขอ้มูล และตดัสินใจดว้ยตนเองว่าอาการและพฤติกรรมต่างๆ ที สังเกตได้จากสัตวเ์ลี� ยงนั�นอยู่ใน
หมวดหมู่โรคใด หลงัจากนั�นผูใ้ชง้านก็จะศึกษาจากที ระบบแสดงขอ้มูลขึ�นมาให้จากหนา้จอระบบ 
ซึ งในบางครั� งโรคที สัตวเ์ลี� ยงเป็นกบัโรคที ผูใ้ชง้านคน้เจอในระบบอาจไม่ใช่โรคเดียวกนั เนื องจาก
ในแต่ละโรคอาจมีพฤติกรรมที ผิดปกติซํ� าซ้อนกนัอยู่ ขึ�นอยู่กบัปัจจยัดา้นขอ้มูลของการสืบคน้ที 
เพียงพอสาํหรับการพิจารณาปัญหาในขอ้เทจ็จริงที เกิดขึ�นวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

 
3.4  การวเิคราะห์และออกแบบระบบประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่จะเริ มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูเ้ชี ยวชาญ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากนั� นทาํการวิเคราะห์และออกแบบระบบช่วยประเมิน
พฤติกรรมและอาการของสุนัข โดยใช้เทคนิคของระบบผูเ้ชี ยวชาญ พฒันาขึ� นเพื อให้ผูใ้ช้งาน
สามารถใชพ้ฤติกรรมและอาการของสัตวเ์ลี�ยงที สังเกตได ้นาํมาใหร้ะบบทาํการวิเคราะห์ถึงลกัษณะ
อาการที พบ โดยใช้ขอ้เท็จจริงที ผูใ้ช้งานมีอยู่ผ่านหน้าจอของระบบ  แสดงการวินิจฉัยในรูปแบบ
ของ Binary tree หรือลกัษณะแผนภาพตน้ไม ้และใชล้กัษณะคาํถามที ตอ้งการคาํตอบวา่ใช่หรือไม่ 
จากนั�นระบบจะประมวลผลขอ้มูลและแสดงผลของพฤติกรรมและอาการดงักล่าววา่เกิดจากอาการ
ป่วยดว้ยโรคใด หรือเกิดจากอุบติัเหตุ 
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3.4.1  Use Case Diagram 
Use Case Diagram คือ ภาพที แสดงการทาํงานของผูใ้ชร้ะบบ (User) และความสัมพนัธ์

กบัระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ Use Case Diagram ของระบบช่วยประเมิน
พฤติกรรมและอาการของสุนัข สามารถแสดงได้ดงัภาพที  3.1 โดยมีการแบ่งผูใ้ช้งานออกเป็น 3 
ประเภท คือ  

1. ผูใ้ชง้านทั วไป สามารถ log in เขา้สู่ระบบไดท้นัที หลงัจากทาํการ Register หรือ
สร้าง Profile ของตนเอง 

2. แพทยผ์ูเ้ชี ยวชาญ หลงัจากทาํการ Register ระบบ และสร้าง Profile ของตนเองโดย
ให้ขอ้มูลที จาํเป็น เช่น เลขที ใบประกอบการสัตวแพทย ์จะตอ้งรอให้ผูดู้แลระบบทาํการตรวจสอบ
ขอ้มูลความเป็นแพทย ์และทาํการยืนยนัสิทธิo การเขา้ใช้ของรหัสผูใ้ช้งานก่อน จึงจะ log in เขา้สู่
ระบบได ้

3. ผูดู้แลระบบ สามารถยนืยนัสิทธิo การเขา้ใชง้านของระบบได ้รวมทั�งดูแลในส่วนของ
ข้อมูลชุดคาํถามของอาการที ใช้ในการตรวจโรค และจดัการกับรหัสผูใ้ช้งาน เช่น การเปลี ยน
รหสัผา่นเมื อมีการร้องขอ 
  

 
 
ภาพที  3.1  Use Case Diagram ของระบบประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขั 
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3.4.2  Use Case Description 
คาํอธิบายขั�นตอนการทาํงานของระบบประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขั สามารถ

อธิบายไดด้งัตารางที  3.1 – 3.13 
 

ตารางที  3.1  Use Case Description: Log on 
 

Use Case Name Log on 

Scenario Log on 

Triggering Event เริ มตน้เขา้สู่ระบบ 

Brief Description ผูใ้ชง้านทาํการระบุชื อบญัชีผูใ้ชเ้พื อตรวจสอบสิทธิo ในการใชง้าน 

Actor User, Doctor or Government officials 

Pre conditions ผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้ Log on 

Post conditions ผูใ้ชไ้ดสิ้ทธิo ในการใชง้านระบบ 

Flow of Events Actor System 

1. เขา้สู่หนา้ Log on กรอกชื อบญัชี
ผูใ้ช ้กดส่งขอ้มูลไปสู่ระบบเพื อ
ตรวจสอบ 

2.ระบบทาํการตรวจสอบชื อบญัชีผูใ้ช้
และสิทธิo ของผูใ้ชที้ มีในระบบ 
3. เขา้สู่ระบบหลกั 

Exception ชื อบญัชีผูใ้ชไ้ม่ถูกตอ้ง 
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ตารางที  3.2  Use Case Description: Profile Management 
 

Use Case Name Profile Management 

Scenario Profile Management 

Triggering Event เขา้สู่การจดัการรายละเอียดรหสัผูใ้ชง้าน 

Brief Description ผูใ้ชง้านทาํการระบุหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของบญัชีผูใ้ช ้

Actor User 

Pre conditions สามารถเขา้ใชง้านไดเ้ฉพาะรหสัผูใ้ชง้านของตนเอง 

Post conditions ผูใ้ชง้านไดสิ้ทธิo การบนัทึกและแกไ้ขรายละเอียดบญัชีผูใ้ช ้

Flow of Events Actor System 

1.ระบุหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั
ผูใ้ชง้าน 
 

2.ระบบบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชล้งในฐานขอ้มูล 

Exception ระบุขอ้มูลไม่ครบถว้น 

 
ตารางที  3.3  Use Case Description: Diagnostic 
 

Use Case Name Diagnostic 

Scenario Diagnostic 

Triggering Event การประเมินอาการและพฤติกรรมของสุนขั 

Brief Description ผูใ้ช้งานทาํการเลือกชุดอาการที สังเกตได ้เพื อทาํการตรวจสอบอาการป่วยของ
สุนขั 

Actor User 

Pre conditions เลือกชุดอาการจากพฤติกรรมและอาการที สงัเกตไดจ้ากสุนขั 

Post conditions ทาํการประเมินพฤติกรรมและอาการ 

Flow of Events Actor System 

1.เลือกชุดอาการของสุนขั 
3.ตอบคาํถาม 

2.ระบบแสดงคาํถามของชุดอาการ 
4.ระบบแสดงผลของชุดคาํถามและ
คาํแนะนาํ 

Exception เลือกชุดอาการไม่ตรงกบัสิ งที สงัเกตุไดจ้ากสุนขั 
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ตารางที  3.4  Use Case Description: History Management 
 

Use Case Name History Management 

Scenario History Management 

Triggering Event 1.การบนัทึกประวติัการตรวจอาการและพฤติกรรมของสุนขั 
2.การบนัทึกขอ้มูลการใหย้า 

Brief Description 1.ผูใ้ชง้านทาํการตรวจอาการและพฤติกรรมของสุนัข แลว้ทาํการบนัทึกประวติั
การตรวจ 
2.ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูลยาที สุนขัไดรั้บ 

Actor User 

Pre conditions ทาํการบนัทึกขอ้มูลการตรวจอาการและพฤติกรรม 

Post conditions ตรวจสอบประวติัการตรวจอาการและพฤติกรรม รวมทั�งการใหย้า 

Flow of Events Actor System 

1.กดบนัทึกขอ้มูลการตรวจอาการ
และพฤติกรรม 

2.ระบบเก็บการตอบคาํถามและผลสรุป
อาการไวใ้นฐานขอ้มูล 

Exception ผูใ้ชง้านไม่กดบนัทึก 

 
ตารางที  3.5  Use Case Description: Dog Profile Management 
 

Use Case Name Dog Profile Management 

Scenario 1. Dog Profile Management  
2. Medical Management 

Triggering Event เขา้สู่การจดัการรายละเอียดสุนขั 

Brief Description 1.ผูใ้ชง้านทาํการระบุหรือแกไ้ขขอ้มูลของสุนขัของบญัชีผูใ้ช ้
2.ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูลการใหว้คัซีนของสุนขั 

Actor User 

Pre conditions ผูใ้ชง้านผา่นการตรวจสอบสิทธิo ในการเขา้ใชง้าน 

Post conditions บนัทึกหรือแกไ้ขขอ้มูลสุนขัเขา้สู่ระบบ 

Flow of Events Actor System 

1.ระบุหรือแกไ้ขขอ้มูลสุนขั 
2.ระบุวคัซีนที สุนขัไดรั้บ 

3.ระบบบนัทึกขอ้มูลสุนขัและประวติัการ
ใหว้คัซีนลงฐานขอ้มูล 

Exception ผูใ้ชง้านไม่กดบนัทึก 
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ตารางที  3.6  Use Case Description: Location 
 

Use Case Name Location 

Scenario 1. Location 
2. Dog Profile Management  
3. Profile Management 

Triggering Event ทาํการบนัทึกสถานที เลี�ยงสุนขั 

Brief Description สถานที เลี�ยงสุนขั 

Actor User 

Pre conditions ผูใ้ชง้านผา่นการตรวจสอบสิทธิo ในการเขา้ใชง้าน 

Post conditions บนัทึกหรือแกไ้ขขอ้มูลสถานที เลี�ยงเขา้สู่ระบบ 

Flow of Events Actor System 

1.ระบุหรือแกไ้ขขอ้มูลสถานที เลี�ยง 3.ระบบบนัทึกสถานที เลี�ยงลงใน
ฐานขอ้มูล 

Exception ผูใ้ชง้านไม่กดบนัทึก 

 
ตารางที  3.7  Use Case Description: Doctor Profile Management 
 

Use Case Name Doctor Profile Management 

Scenario 1.Doctor Profile Management 
2.Approve Doctor User 

Triggering Event เขา้สู่การจดัการรายละเอียดสตัวแพทย ์

Brief Description สตัวแ์พทยท์าํการระบุขอ้มูลส่วนตวั 

Actor Doctor Or Government officials. 

Pre conditions ผูใ้ชง้านผา่นการตรวจสอบสิทธิo ในการเขา้ใชง้าน 

Post conditions บนัทึกหรือแกไ้ขขอ้มูลสตัวแพทยเ์ขา้สู่ระบบ 

Flow of Events Actor System 

1.ระบุหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั
ผูใ้ชง้าน 

2.ระบบบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชล้งในฐานขอ้มูล 

Exception ผูใ้ชง้านตอ้งไดรั้บการยนืยนัสิทธิo จากผูดู้แลระบบ 
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ตารางที  3.8  Use Case Description: Question Management 

 

Use Case Name Question Management 

Scenario Question Management 

Triggering Event การจดัการชุดคาํถามสาํหรับประเมินพฤติกรรมอาการ 

Brief Description สตัวแพทยท์าํการใส่ขอ้มูลคาํถาม พร้อมทั�งระบบผลของชุดคาํถาม 

Actor Doctor Or Government officials. 

Pre conditions ผูใ้ชง้านผา่นการตรวจสอบสิทธิo ในการเขา้ใชง้าน 

Post conditions บนัทึกหรือแกไ้ขชุดคาํถาม  

Flow of Events Actor System 

1.การเพิ มขอ้มูลคาํถาม 
2.การเพิ มขอ้มูลอาการ 

3.ระบบบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชล้งในฐานขอ้มูล 

Exception ผูใ้ชง้านตอ้งไดรั้บการยนืยนัสิทธิo จากผูดู้แลระบบ 

 
ตารางที  3.9  Use Case Description: Disease Suggestion 
 

Use Case Name Disease Suggestion 

Scenario Question Management 

Triggering Event ขอ้มูลคาํแนะนาํที มีต่ออาการป่วยนั�น 

Brief Description สตัวแพทยท์าํการใส่ขอ้มูลคาํแนะนาํที มีต่ออาการป่วยนั�น 

Actor Doctor Or Government officials. 

Pre conditions ผูใ้ชง้านผา่นการตรวจสอบสิทธิo ในการเขา้ใชง้าน 

Post conditions บนัทึกหรือแกไ้ขคาํแนะนาํ  

Flow of Events Actor System 

1.ระบุหรือแกไ้ขคาํแนะนาํที มีต่อ
อาการป่วย 

2.ระบบบนัทึกคาํแนะนาํลงในฐานขอ้มูล 

Exception ผูใ้ชง้านตอ้งไดรั้บการยนืยนัสิทธิo จากผูดู้แลระบบ 
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ตารางที  3.10  Use Case Description: Advice in History 
 

Use Case Name Advice in History 

Scenario 1.History Management 
2. Advice in History 

Triggering Event คาํแนะนาํเพิ มเติมที มีต่ออาการป่วยของสุนขั 

Brief Description สัตวแพทยท์าํการใส่ขอ้มูลคาํแนะนาํที มีต่ออาการป่วยนั�นลงในบนัทึกการตรวจ
อาการ 

Actor Doctor Or Government officials. 

Pre conditions เขา้สู่บนัทึกการตรวจอาการ 

Post conditions บนัทึกหรือแกไ้ขคาํแนะนาํที มีต่ออาการ  

Flow of Events Actor System 

1.ระบุหรือแกไ้ขคาํแนะนาํของสตัว
แพทยที์ มีต่ออาการป่วยของสุนขั 

2.ระบบบนัทึกคาํแนะนาํของสตัวแพทย์
ลงในฐานขอ้มูล 

Exception สืบคน้จากชื อผูเ้ลี�ยง (ผูใ้ชง้านทั วไป) และสุนขัใหต้รงกนั 

 
ตารางที  3.11  Use Case Description: Medical Management 
 

Use Case Name Medical Management 

Scenario Medical Management 

Triggering Event ขอ้มูลยาและวคัซีน 

Brief Description ทาํการบนัทึกขอ้มูลยาและวคัซีน 

Actor Doctor Or Government officials. 

Pre conditions ผูใ้ชง้านไดสิ้ทธิo ในการบนัทึกและตรวจสอบขอ้มูลยาและวคัซีน 

Post conditions บนัทึกหรือแกไ้ขรายละเอียดยาและวคัซีน  

Flow of Events Actor System 

1.ระบุรายละเอียดยาและวคัซีน 2.ระบบบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 

Exception สืบคน้จากชื อผูเ้ลี�ยง (ผูใ้ชง้านทั วไป) และสุนขัใหต้รงกนั 
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ตารางที  3.12  Use Case Description: User Management 
 

Use Case Name User Management 

Scenario User Management 

Triggering Event การจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน กล่าวคือ 
1. การเปลี ยนรหสัผา่นเมื อมีการร้องขอ 
2. การยนืยนัสถานะใหก้บัผูใ้ชง้านที เป็นสตัวแพทย ์

Brief Description 1. ทาํการแกไ้ขรหสัผา่นใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 
2. ทาํการยนืยนัสถานะใหก้บัผูใ้ชง้านที เป็นสตัวแพทย ์

Actor Admin 

Pre conditions ผูใ้ชง้านเขา้ถึงขอ้มูลการตรวจอาการป่วยของสุนขั 

Post conditions บนัทึกหรือแกไ้ขคาํแนะนาํ  

Flow of Events Actor System 

1.ระบุหรือแกไ้ขคาํแนะนาํที มีต่อ
อาการป่วยของสุนขั 

2.ระบบบนัทึกคาํแนะนาํลงในฐานขอ้มูล 

Exception สืบคน้จากชื อผูเ้ลี�ยง (ผูใ้ชง้านทั วไป) และสุนขัใหต้รงกนั 

 
ตารางที  3.13  Use Case Description: Approve Doctor User 
 

Use Case Name Approve Doctor User 

Scenario User Management 

Triggering Event ตรวจสอบผูข้อสิทธิo การเขา้ใชง้านระบบในสถานะสตัวแพทย ์

Brief Description 1.ตรวจสอบสถานะความเป็นสตัวแพทย ์
2.ทาํการยนืยนัสิทธิo การเขา้ใช ้

Actor Admin 

Pre conditions ผูใ้ชง้านตรวจสอบผูร้้องขอสิทธิo การเขา้ใชง้าน 

Post conditions ทาํการยนืยนัสิทธิo การเขา้ใช ้

Flow of Events Actor System 

1.Admin กดเพื ออนุญาติ และยนืยนั
สิทธิo การเขา้ใชร้ะบบของสตัวแพทย ์

2.ระบบบนัทึกการยนืยนัสิทธิo ของสตัว
แพทย ์ 

Exception ผูดู้แลระบบตอ้งตรวจสอบสถานะความเป็นสตัวแพทยก่์อนดาํเนินการยนืยนัสิทธิo  
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3.4.3  ER Diagram 
ระบบประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข สามารถวิเคราะห์และออกแบบ

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ไดด้งัภาพที  3.2 

Question
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Condition

T_link

F_link

Status

Animal

animal_id (PK)

name

microchip_id

sex

birthday

age

species

color

blood

sterile

comment

die_date

die_comment

status

History

history_id (PK)

animal_id (FK)

User_id (FK)

Detail

Detail_end

date

comment_owner

comment_doctor

status

History_Medical

Med_History_id (PK)

Medical_id (PK)

Comment

Date

User

User_id (PK)

User

password

Name_name

sername

animal_hopital_name

cert_id

Address

moo

road

tumbon

aumpher

city

zip

idcard

Tel

level

status

Question_area

Qarea_id (PK)

name

detail

writer

issuedate

comment

status

has

Medical

Medical_id (PK)

medical_name

vaccine

has

has

has

Location

location_id (PK)

User_id(FK)

Title

Address

Moo

Road

Tumbon

Aumpher

City

Zip

status

has

User_animal

User_animal_id (PK)

animal_id(FK)

User_id(FK)

Location_id(FK)

Comment

status

has

Suggestion

sug_id (PK)

Qarea_id

Sug_topic

Sug_detail

Vaccine

vaccine_id (PK)

Animal_id (FK)

Medical_id (FK)

Date

has

has

has

has

has
has

 

ภาพที  3.2  ER Diagram ของระบบวนิิจฉยัโรคสุนขัตามพฤติกรรมและอาการ
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3.4.4  Data dictionary 
Data Dictionary หรือพจนานุกรมขอ้มูลสําหรับจดัเก็บขอ้มูลของระบบสามารถแสดง

ดงัตารางที  3.14 – 3.24 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 
ตารางที  3.14  ตาราง User เก็บขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 user_id int(10) PK รหสัของผูใ้ชง้าน 
2 user varchar(20) 

 
ชื อสาํหรับเขา้ใชง้านระบบ 

3 password varchar(20) 
 

รหสัผา่นของผูใ้ชง้าน 
4 user_name varchar(50) 

 
ชื อจริงผูใ้ชง้าน 

5 sername varchar(50) 
 

นามสกลุจริงผูใ้ชง้าน 
6 animal_hospital_name varchar(400) 

 
คลินิคหรือสถานพยาบาล (กรณีที ผูใ้ชง้านเป็น
สตัวแ์พทย)์ 

7 cert_id varchar(20) 
 

เลขที ใบประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์
8 address varchar(10) 

 
บา้นเลขที  

9 moo varchar(10) 
 

หมู่ที  
10 road varchar(50) 

 
ถนน 

11 tumbon varchar(50) 
 

ตาํบล/แขวง 
12 aumpher varchar(50) 

 
อาํเภอ/เขต 

13 city varchar(50) 
 

จงัหวดั 
14 zip varchar(5) 

 
รหสัไปรษณีย ์

15 idcard varchar(13) 
 

รหสับตัรประชาชน 
16 tel varchar(20) 

 
เบอร์โทรศพัท ์

17 status varchar(1) 

 

ประเภทผูใ้ชง้าน  
1 = ผูใ้ชง้านที เป็นเจา้ของ  
2 = ผูใ้ชง้านที เป็นสตัวแ์พทยโ์ดยรหสัเขา้ใชง้าน
ยงัไม่ไดรั้บการยนืยนั  
3 = สตัวแ์พทยที์ รหสัเขา้ใชง้านไดรั้บการยนืยนั
แลว้  
4 = ผูดู้แลระบบ 
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ตารางที  3.15   ตาราง User_Animal เก็บขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านและสุนขั 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 user_animal_id int(200) PK รหสัความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านและสุนขั 
2 animal_id int(10) FK รหสัสุนขั 
3 user_id int(10) FK รหสัของผูใ้ชง้าน 
4 location_id int(10) FK รหสัสถานที เลี�ยงสุนขั 
5 comment text   เหตผุลที ใชใ้นการเปลี ยนแปลงสถานที เลี�ยง 
6 status varchar(1) 

  
สถานะของความสมัพนัธ์  
0 = ไม่ไดเ้ลี�ยงดูแลว้ 
1 = ยงัเลี�ยงดูอยูใ่นปัจจุบนั  

 
ตารางที  3.16  ตาราง Animal เก็บขอ้มูลสุนขั 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 animal_id int(10) PK รหสัสุนขั 
2 name varchar(100)   ชื อสุนขั 
3 microchip_id varchar(16)   รหสัเลขไมโครชิพของสุนขั (ถา้มี) 
4 sex varchar(1)   เพศของสุนขั 
5 birthday date   วนัเกิดของสุนขั 
6 age int(2)   อายขุองสุนขั 
7 species varchar(100)   สายพนัธ์ุ 
8 color varchar(50)   สี 
9 blood varchar(10)   กรุ๊ปเลือด 
10 sterile varchar(1)   การทาํหมนั 
11 comment text   คาํอธิบายเพิ มเติมอื น ๆ  
12 status varchar(1) 

  
สถานะของสุนขั  
0 = แจง้ลบ ไม่ใชง้าน            
1 = ยงัใชง้านอยู ่
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ตารางที  3.17 ตาราง Location เก็บขอ้มูลสถานที เลี�ยงสุนขั 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 location_id int(255) PK รหสัสถานที เลี�ยง 
2 user_id int(10) FK รหสัของผูใ้ชง้าน 
3 title varchar(100)   ชื อสถานที  
4 address varchar(20)   บา้นเลขที   
5 moo varchar(10)   หมู่ที  
6 road varchar(50)   ถนน 
7 tumbon varchar(50)   ตาํบล/แขวง 
8 aumpher varchar(50)   อาํเภอ/เขต 
9 city varchar(50)   จงัหวดั 
10 zip varchar(5)   รหสัไปรษณีย ์
11 status varchar(1) 

  
สถานะของสุนขั  
1 = ยงัใชก้ารอยู ่            
0 = ไม่ไดใ้ชก้ารแลว้ 

 
ตารางที  3.18  ตาราง History เก็บขอ้มูลประวติัการตรวจโรค 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 history_id int(255) PK รหสัประวติัการตรวจโรค 
2 animal_id int(10) FK รหสัสุนขั 
3 user_id int(10) FK รหสัของผูใ้ชง้าน 
4 detail text   รายละเอียดการตรวจอาการ 
5 detail_end text   คาํตอบของการตรวจสอบอาการ 
6 date date   วนัที ตรวจพบอาการ 
7 comment_owner text   ความคิดเห็นต่ออาการของสุนขัของเจา้ของ 
8 comment_doctor text   ความคิดเห็นต่ออาการของสุนขัของสตัวแพทย ์
9 status int(2) 

  
สถานะของประวติัการรักษา  
1 = ยงัใชก้ารอยู ่ 
0 = ไม่ไดใ้ชก้ารแลว้ 
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ตารางที  3.19  ตาราง Medical เก็บขอ้มูลตวัยา 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 medical_id int(20) PK รหสัตวัยา 
2 medical_name varchar(255)   ชื อยา 
3 vaccine int(2) 

  
สถานะของยา  
0 = ยานั�นไม่ไช่วคัซีน      
 1 = ยานั�นเป็นวคัซีน 

 
ตารางที  3.20  ตาราง Vaccine เก็บขอ้มูลประวติัการฉีดวคัซีนของสุนขั 
 

No. Field Name Data Type Key Desciption 

1 vaccine_id int(254) PK รหสัการฉีดวคัซีน 
2 animal_id int(255) FK ชื อสตัวเ์ลี�ยง 
3 medical_id int(20) FK รหสัตวัยา 
4 date date   วนัที ทาํการฉีดวคัซีน 

 
ตารางที  3.21  ตาราง History_Medical เก็บขอ้มูลประวติัการใหย้ารักษาของสุนขั 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 med_history_id int(254) PK รหสัการใหย้าของการตรวจโรค 
2 history_id int(255) PK รหสัประวติัการตรวจโรค 
3 medical_id int(20) 

 
รหสัตวัยา 

4 date date   วนัที ทาํการใหย้า 
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ตารางที  3.22  ตาราง Question_area เก็บขอ้มูลชื อชุดอาการ 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 qarea_id int(10) PK รหสัชุดอาการ 
2 name varchar(200)   ชื อชุดอาการ 
3 detail text   รายละเอียดอาการ 
4 writer text   ผูบ้นัทึก (ผูใ้ชง้าน) 
5 issuedate date   วนัที ในการบนัทึก 
6 comment text   รายละเอียดเพิ มเติม (ถา้มี) 
7 status varchar(1) 

  

สถานะการใชง้าน  
1 = ใชง้าน                   
0 = ไม่ใชง้าน 

 
ตารางที  3.23  ตาราง Question เก็บขอ้มูลชุดคาํถามของอาการ 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 q_id int(10) PK รหสัคาํถาม  
2 qarea_id int(10)   รหสัชุดอาการ 
3 conditions text   ชื อคาํถาม 
4 t_link int(10) FK แสดง link คาํถามต่อไป ถา้ตอบคาํถามนี�วา่ 

"ใช่" 
5 f_link int(10) FK แสดง link คาํถามต่อไป ถา้ตอบคาํถามนี�วา่ 

"ไม่ใช่" 
7 status varchar(1) 

  

สถานะของคาํถาม  
1 = ไม่ใช่คาํตอบ  
2 = คาํถามนี� เป็นคาํตอบ 
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ตารางที  3.24  ตาราง Suggestion เก็บขอ้มูลคาํแนะนาํ 
 

No. Field Name Data Type Key Description 

1 sug_id int(255) PK  รหสัคาํแนะนาํ 
2 qarea_id int(255)   รหสัชุดอาการ 
3 sug_topic varchar(500) 

 
หวัขอ้คาํแนะนาํ 

4 sug_detail text   รายละเอียดคาํแนะนาํ 

 DPU



 

 

 

บทที� 4 

ผลการจดัทําระบบ 
 

4.1  ผลการจัดทาํระบบในภาพรวม 

หน้าจอหลักของระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข แสดงได้ตาม 
ภาพที# 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที# 4.1  หนา้จอหลกัของระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขั  
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ผูใ้ชง้านระบบแบ่งเป็น ผูใ้ชง้านทั#วไป สัตวแพทย ์และผูดู้แลระบบ ดงันั.นก่อนใชง้าน 
ผูใ้ช้จะตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบโดยการกรอกชื#อผูใ้ช้งานและรหัสผา่น กรณีที#ทาํการ   Log in ผิด 
ระบบจะแสดงขอ้ความวา่ “Username or Password ผดิ กรุณาเขา้ระบบใหม่อีกครั. ง” ดงัภาพที# 4.2 

 

 
 

ภาพที# 4.2  หนา้จอแสดงการเขา้สู่ระบบไม่สาํเร็จ 
 

หากตอ้งการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ ให้คลิกที#ขอ้ความ ลงทะเบียนโดยแบ่งออกเป็น 
ลงทะเบียนผูเ้ลี.ยง และลงทะเบียนสัตวแพทย ์ซึ# งการลงทะเบียนผูเ้ลี.ยง จะตอ้งบนัทึกขอ้มูล ดงัภาพที# 
4.3 ซึ# งหลงัจากการบนัทึกขอ้มูลเพื#อสมคัรสมาชิกแลว้ สามารถเขา้สู่ระบบไดท้นัที 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที# 4.3  หนา้จอการลงทะเบียนผูเ้ลี.ยง (ผูใ้ชง้านทั#วไป) 
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กรณีที#ตอ้งการลงทะเบียนสัตวแพทย ์ให้คลิKกที#ขอ้ความ ลงทะเบียนสัตวแพทย ์และ
บนัทึกขอ้มูลดงัภาพที# 4.4 ซึ# งหลงัจากการบนัทึกขอ้มูลเพื#อสมคัรสมาชิกแลว้ สัตวแพทยจ์ะตอ้งรอ
ใหผู้ดู้แลระบบทาํการตรวจสอบขอ้มูล และยนืยนัสิทธิM การเขา้ใชก่้อน จึงจะใชง้านได ้ 

 

 
 
ภาพที# 4.4  หนา้จอการลงทะเบียนสัตวแพทย ์
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4.2  การใช้งานระบบโดยผู้ใช้ทั�วไป 

เมื#อผูใ้ช้งานทาํการเขา้รหัสผูใ้ช้งานที#ถูกต้อง ระบบแสดงหน้าจอหลักของผูใ้ช้งาน
ทั#วไป ดงัภาพที# 4.5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที# 4.5  หนา้จอหลกัของผูใ้ชท้ ั#วไป 
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เมื#อผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ใหค้ลิKกที#เมนู ผูเ้ลี.ยงที#ดา้นบน จะปรากฎหนา้จอดงั
ภาพที# 4.6  

 

 
 
ภาพที# 4.6  หนา้จอขอ้มูลส่วนตวัผูเ้ลี.ยง 

 
จากภาพที# 4.6 มีลิงคใ์ห้ทาํการเพิ#มสถานที#เลี. ยง ซึ# งขอ้มูลในส่วนนี. ถูกสร้างเพื#อรองรับ

ขอ้กาํหนดของระเบียบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยการควบคุมการเลี.ยงหรือปล่อยสุนขั ซึ# งไดก้าํหนด
ในส่วนของสถานที#เลี. ยงเอาไวใ้นขอ้กาํหนดดว้ย ซึ# งเมื#อทาํการกดไปที#ลิงคเ์พิ#มสถานที#เลี. ยง ระบบ
จะแสดงหน้าจอการเพิ#มสถานที#เลี. ยง การเพิ#มขอ้มูลสถานที#เลี. ยง จะตอ้งระบุขอ้มูลของสถานที#ให้
ชดัเจน ตามทะเบียนบา้น ดงัภาพที# 4.7 

 

 
 
ภาพที# 4.7  หนา้จอเพิ#มสถานที#เลี.ยง 

DPU



39 

เมื#อทาํการบนัทึกขอ้มูลสถานที#เลี. ยงแลว้ ระบบจะแสดงสถานที#เลี. ยงทั.งหมดที#ผูใ้ชง้าน
ไดท้าํการบนัทึกไว ้ซึ# งรายละเอียดสถานที#เลี. ยงสามารถทาํการแกไ้ข และยกเลิกการใช้งานได ้ ดงั
ภาพที# 4.8 

 

 
 
ภาพที# 4.8  หนา้จอแสดงรายละเอียดสถานที#เลี.ยง 
 

เมื#อผูใ้ชต้อ้งการเพิ#มขอ้มูลสุนขั ให้คลิKกที#เมนูสัตวเ์ลี. ยงที#ดา้นบน จะปรากฎหน้าจอดงั
ภาพที# 4.9  

 

 
 

ภาพที# 4.9  หนา้จอแสดงหนา้จอการลงทะเบียนสุนขั 
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เมื#อเพิ#มสัตวเ์ลี.ยง ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มูลสัตวเ์ลี. ยง ที#สามารถเพิ#มการให้วคัซีน ดงั
ภาพที# 4.10  

 

 
 

ภาพที# 4.10  หนา้จอการเพิ#มวคัซีน 
 

ผูใ้ชส้ามารถตรวจประเมินอาการให้สัตวเ์ลี. ยง ไดโ้ดยคลิKกที#เมนูอาการ โดยสามารถใช้
วิธีการคน้หาขอ้มูลจากอาการที#สังเกตุพบ โดยใส่ขอ้มูลลงไปในช่องคน้หา เช่น เซื#องซึม ระบบจะ
แสดงขอ้มูลของอาการที#ประกอบดว้ยคาํคน้ เซื#องซึม โดยระบบจะประมวลผลให้ วา่คาํวา่ เซื#องซึม 
มีอยูใ่นอาการใด และมีกี#เปอร์เซ็น ดงัภาพที# 4.11 
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ภาพที# 4.11  หนา้จอแสดงการคน้หาอาการจากคาํที#ตอ้งการสืบคน้ 
 

เมื#อทาํการเลือกอาการที#ตอ้งการสืบคน้ ระบบจะแสดงคาํถามในการประเมินอาการและ
พฤติกรรมที#อาจนาํไปสู่การเป็นโรค ผูใ้ชต้อ้งคลิKกคาํตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพื#อเป็นการสืบอาการ จน
ไดข้อ้มูลการประเมินที#อาจเป็นไปไดข้องอาการป่วย ดงัภาพที# 4.12 
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ภาพที# 4.12  หนา้จอแสดงขั.นตอนการประเมินอาการ  
 

จากการประเมินอาการ สุดทา้ยระบบจะแสดงผลการประเมิน และแนะนาํการปฏิบติัตน  
เช่น พบสัตวแพทยภ์ายในวนันี.  พบสัตวแพทยท์นัที เป็นตน้ ดงัภาพที# 4.13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที# 4.13  หนา้จอแสดงผลการประเมินอาการ  
 

จากภาพที# 4.13 จะเห็นวา่ดา้นซ้ายของหนา้จอ มีรายละเอียดคาํแนะนาํที#เป็นประโยชน์
ต่ออาการที#ไดท้าํการประเมิน ซึ# งสามารถกดเขา้ไปเพื#อดูคาํแนะนาํแบบเตม็ได ้ดงัรูปที# 4.14 
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ภาพที#  4.14  หนา้จอแสดงคาํแนะนาํที#เป็นประโยชน์ 
 

จากภาพที# 4.13 จะเห็นไดว้า่ดา้นล่างของการประเมินอาการ จะมีลิงคบ์นัทึกการรักษา 
เพื#อเก็บขอ้มูลการประเมินไวใ้นระบบ ซึ# งอาจเป็นประโยชน์กบัการตรวจสอบขอ้มูลของสัตวแพทย ์
และตวัผูเ้ลี.ยงเอง ซึ# งการบนัทึกประวติัการรักษาของสุนขั แสดงไดด้งัภาพที# 4.15  

 

 
 

ภาพที# 4.15  หนา้จอบนัทึกการประเมินอาการสุนขั และวนัที#พบเหตุ 
 

จากภาพที# 4.15 เมื#อทาํการบนัทึกการประเมินแลว้ ระบบจะนาํขอ้มูลการประเมินไป
เก็บไวใ้นประวติัของสัตวเ์ลี. ยงตามที#ระบุ ผูใ้ชส้ามารถเรียกดูประวติัการประเมินต่างๆ ได ้โดยคลิKก
ที#เมนู ประวติั ที#ดา้นบนหนา้จอ จะแสดงหนา้จอ ดงัภาพที# 4.16 
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ภาพที# 4.16  หนา้จอแสดงขอ้มูลประวติัการประเมินอาการของสุนขั 
 

จากภาพที# 4.16 เป็นการแสดงประวติัการประเมินอาการสุนขัทุกตวัของรหสัผูใ้ช้งาน 
ถา้หากตอ้งการที#จะดูประวติัของสุนขัเพียงแค่ 1 ตวั สามารถเลือกที#เมนูสัตวเ์ลี. ยง ที#ดา้นบน จากนั.น
ดูประวติัของสัตวเ์ลี.ยง ดงัภาพที# 4.17 และภาพที# 4.18 
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ภาพที# 4.17  หนา้จอแสดงสุนขัที#มีอยูใ่นรหสัผูเ้ลี.ยง 
 

 
 
ภาพที# 4.18  หนา้จอแสดงประวติัการประเมินของสุนขัที#ไดท้าํการเลือก 
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4.3  การใช้งานระบบโดยสัตวแพทย์ 
เมื#อทาํการ Log in เขา้สู่ระบบ รหัสผูใ้ช้งานของสัตวแพทย ์จะแสดงหน้าหลกัดงั            

ภาพที# 4.19 
 

 
 

ภาพที# 4.19  หนา้หลกัของผูใ้ชง้านประเภทสัตวแพทย ์
 

จากภาพที# 4.19 กรณีที#สัตวแ์พทยต์อ้งการเพิ#มอาการ และชุดคาํถามสําหรับประเมิน
อาการนั.น ทาํไดโ้ดยการใส่ชื#ออาการลงในกล่องขอ้ความดา้นหลงัขอ้ความ “เพิ#มรายการชุดคาํถาม”  
แลว้กดปุ่มลงมือ ระบบจะแสดงหนา้จอ ดงัภาพที# 4.20 

 

 
 

ภาพที#  4.20  หนา้จอแสดงการเพิ#มอาการ 

DPU



47 

เมื#อทาํการเพิ#มอาการลงในระบบแลว้ ผูใ้ชส้ามารถเพิ#มชุดคาํถามได ้โดยคลิKกที#ขอ้ความ
อาการ โดยมีขั.นตอนดงันี.  

1)  กดปุ่มเพิ#มคาํถาม 
2)  ระบบแสดงการกาํหนดคาํถามที# 1 เพื#อใชใ้นการตั.งตน้ซกัอาการ ดงัภาพที# 4.21 
 

 
 

ภาพที# 4.21  กล่องขอ้ความสําหรับใส่คาํถามในการซกัอาการ 
 

3)  กาํหนดคาํถามขอ้ต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
T_Link คือ เลขคาํถามต่อไป ถา้คาํถามนี.ตอบวา่ “ใช่” 
F_Link คือ เลขคาํถามต่อไป ถา้คาํถามนี.ตอบวา่ “ไม่” 

4)  กรณีที#คาํถามนั.นไม่มีคาํถามใดต่อ และเป็นคาํถามของชุดอาการนั.น ให้ทาํการเลือก
เป็นคาํตอบ และหากมีขอ้แนะนาํดา้นการพบแพทย ์ใหท้าํการเลือกคาํแนะนาํ ดงัภาพที# 4.22 

 

 
 

ภาพที# 4.22  หนา้จอแสดงการกาํหนดชุดคาํถาม และผลของการประเมินอาการ 
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จากภาพที# 4.22 เมื#อทาํการกาํหนดคาํตอบของชุดคาํถาม ตารางชุดคาํถามจะทาํการ
บนัทึกขอ้มูล และกาํหนดคาํตอบของการประเมินนั.น ดงัภาพที# 4.23  

 

 
 

ภาพที# 4.23  หนา้จอแสดงการกาํหนดคาํตอบของชุดคาํถาม 
 

ให้ผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 1) – 4)  ไปจนครบคาํถามของอาการนั.น จะ
ไดอ้าการที#ประกอบดว้ยชุดคาํถาม เพื#อนาํมาใชใ้นการประเมินอาการของสุนขั 

เมื#อผูใ้ชต้อ้งการจดัการรายการยา ให้ผูใ้ชเ้ลือกเมนู Medical ซึ# งเป็นการเก็บขอ้มูลที#เป็น 
ชื#อยา หรือชื#อวคัซีนที#สัตวแพทยต์อ้งการเก็บไวใ้ชใ้นระบบ ดงัภาพที# 4.24 

 

 
 

ภาพที# 4.24  หนา้จอแสดงรายชื#อยาและวคัซีนที#มีในระบบ 
 

เมื#อตอ้งการเพิ#มรายการยา ให้กดที#ปุ่ม เพิ#มรายการยา ระบบจะแสดงกล่องข้อความ 
เพื#อใหเ้พิ#มชื#อยาหรือวคัซีน โดยกาํหนดวา่ยาตวันั.นเป็นวคัซีนหรือไม่ ดงัภาพที# 4.25 
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ภาพที# 4.25  หนา้จอแสดงการเพิ#มรายการยา 
 

เมื#อผูใ้ช้ตอ้งการคน้หาสัตวเ์ลี. ยง ให้คลิKกที#เมนู คน้หาสัตวเ์ลี. ยง ที#ด้านบน จะปรากฏ
หนา้จอดงัภาพที# 4.26  

 

 
 

ภาพที# 4.26  หนา้จอคน้หาประวติัสุนขั 
 

การคน้หาสัตวเ์ลี.ยงทาํได ้2 วธีิ คือ 
1) การคน้หาโดย Microchip No.  
2) การคน้หาโดย ชื#อผูเ้ลี.ยงและชื#อสัตว ์

จากนั.นระบบเลือกขอ้มูลที#สัตวแพทยท์าํการคน้หาขึ.นมาแสดง ดงัภาพที# 4.27 
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ภาพที# 4.27  หนา้จอแสดงผลลพัธ์การคน้หาประวติัสุนขั 
 

การตรวจสอบประวติัการประเมินอาการของสุนขั ทาํไดโ้ดยการเลือกที# ประวติั ระบบจะ
แสดงหนา้จอ ดงัภาพที# 4.28 

 

 
 

ภาพที# 4.28  หนา้จอแสดงรายการบนัทึกการประเมินอาการของสุนขั 
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ภาพที# 4.29 รายละเอียดการบนัทึกประวติัการประเมินอาการของสุนขั 
 

การตรวจสอบรายละเอียดของสัตวเ์ลี. ยงที#สัตวแพทยท์าํการคน้ ทาํได้โดยการเลือกที# 
ประวติั ดงัภาพที# 4.30 

 

 
ภาพที# 4.30  หนา้จอแสดงรายละเอียดของสัตวเลี.ยง 
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4.4  การใช้งานระบบโดยผู้ดูแลระบบ 
การเขา้ใช้ระบบของผูดู้แลระบบ จะสามารถใช้งานได้เหมือนกบัสัตวแพทย ์โดยมี 

ฟังกช์นัที#สามารถเขา้ถึงไดม้ากกวา่สัตวแพทย ์คือ  
1)  Approve Super User คือ การยืนยนัสิทธิM การใชง้านให้กบัสัตวแพทยที์#ไดท้าํการ

ลงทะเบียนมาแลว้ในระบบ 
2) การจัดการ User คือ การค้นหารหัสผู ้ใช้งานเพื#อการเปลี#ยนรหัส และการ

เปลี#ยนแปลงสิทธิM การใชง้าน 
การ Approve Super User จะเป็นการแสดงรายละเอียดของผูที้#ทาํการร้องขอสิทธิM การ

เป็นสัตวแพทยผ์่านการสมคัรสมาชิก โดยผูดู้แลระบบจะทาํการเลือกรหัสผูใ้ช้งานที#ได้ผ่านการ
ตรวจสอบแลว้วา่เป็นสัตวแพทย ์แลว้ทาํการยืนยนัสิทธิM การใชง้าน โดยคลิKกที#เมนู Approve Super 
User จะปรากฎหนา้จอ ดงัภาพที# 4.31 

 

 
 

ภาพที# 4.31  หนา้จอแสดงขอ้มูลของผูร้้องขอสิทธิM การเป็นสัตวแพทย ์
 

เมื#อทาํการคลิKกที#ขอ้ความ Allow เพื#อเลือกผูที้#จะไดรั้บสิทธิM การเป็นสัตวแพทย ์ระบบจะ
แสดงถามเพื#อเป็นการยนืยนัวา่ไดท้าํการตรวจสอบความเป็นสัตวแพทยเ์รียบร้อยแลว้ ดงัภาพที# 4.32 

 

 
 

ภาพที# 4.32 การยนืยนัการตรวจสอบความเป็นสัตวแพทย ์
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เมื#อทาํการยืนยนัการตรวจสอบโดยการตอบตกลง รายชื#อผูใ้ช้งานที#ไดท้าํการยืนยนั
สิทธิM จะหายไปจากหนา้จอ Approve Super User ทนัที  

การจดัการ User ทาํไดโ้ดยผูดู้แลระบบทาํการคน้ขอ้มูลรหัสผูใ้ช้งานที#ตอ้งการจดัการ 
โดยสืบคน้ไดจ้ากชื#อ Log in และชื#อจริง ที#ไดท้าํการแจง้ไวใ้นระบบ ดงัภาพที# 4.33 

 

 
 

ภาพที# 4.33  หนา้จอแสดงการสืบคน้ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

เมื#อคน้เจอรหัสผูใ้ช้งานที#ตอ้งการจดัการแลว้ เลือกสิ#งที#ตอ้งการจดัการ กรณีตอ้งการ
เปลี#ยน Password ให้ผูใ้ช ้ทาํไดโ้ดยเลือก (เปลี#ยน Password) ระบบจะแสดง Field การเปลี#ยนรหสั
ขึ.นมาให ้ดงัภาพที# 4.34 

 

 
 

ภาพที# 4.34  หนา้จอแสดงการขอ้มูลรหสัผา่นของผูใ้ชง้าน 

เมื#อทาํการเปลี#ยนรหสัผา่นเรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่มเปลี#ยน เพื#อให้ระบบบนัทึกรหสัผา่น
ใหม่ กรณีที#ตอ้งการเปลี#ยนสิทธิM การใชง้าน ทาํไดโ้ดย เลือก (กาํหนดสิทธิM ) ระบบจะแสดง Field การ
เปลี#ยนสิทธิM การเขา้ใชง้านขึ.นมาให ้ดงัภาพที# 4.34 

 

 
 

ภาพที# 4.35  หนา้จอแสดงการเปลี#ยนสถานะของผูใ้ชง้าน 
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เมื#อทาํการเลือกสถานะใหม่แล้ว ให้กดก็กดปุ่มเปลี#ยน เพื#อบนัทึกสิทธิM การเขา้ใช้งาน
ใหม่ โดยเงื#อนไขของการเปลี#ยนสิทธิM การใชง้านจากผูใ้ชง้านทั#วไป เป็นสัตวแพทย ์จาํเป็นตอ้งมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลก่อนเสมอ DPU



 
 

บทที�  5 

สรุปผลการวจิยั 
 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

ระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข มีวตัถุประสงค์เพื อช่วยให้ผูเ้ลี& ยง
สามารถประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขัไดว้า่ มีภาวะเสี ยงจะป่วย หรือมีพฤติกรรมที ผิดปกติ 
และภาวะหรือพฤติกรรมนั&นมีความเสี ยงต่อสุขภาพของสุนขัมากนอ้ยเพียงใด  ทาํให้ผูเ้ลี& ยงมองเห็น
ความสาํคญัของการดูแลสุนขั และใหค้วามสนใจกบัขอ้มูลของสุนขัของตนเองมากขึ&น ส่งผลให้เกิด
ความเขา้ใจถึงวธีิการดูแล และการปฐมพยาบาลเบื&องตน้เมื อมีอุบติัเหตุเกิดขึ&นกบัสุนขั 

กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และพฒันาระบบนี& เริ มจากการรวบรวมข้อมูล ศึกษา
ขั&นตอนการทาํงานของระบบการดูแลสุนขัเดิมที เคยมีผูพ้ฒันาแลว้ เพื อดาํเนินการวิเคราะห์ความ
ตอ้งของระบบงานใหม่ โดยขั&นตอนการพฒันาผูว้จิยัไดเ้ขียนโปรแกรมดว้ยภาษา PHP ใชโ้ปรแกรม
จดัการฐานขอ้มูล MySQL และใช้โปรแกรม phpMyAdmin เป็นเครื องมือช่วยในการจดัการ
ฐานขอ้มูล มีโปรแกรม Apache เป็นโปรแกรมจาํลองเครื องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยระบบช่วย
ประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขั แบ่งการทาํงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผูใ้ช้ทั วไป 
สัตวแพทย ์และผูดู้แลระบบ โดยแต่ละกลุ่มผูใ้ช ้มีความสามารถเขา้ถึงการทาํงานของระบบ ดงันี&  

1) ผูใ้ช้ทั วไป เมื อทาํการล็อกอินเขา้ใช้ระบบ สามารถเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั
ของผูเ้ลี&ยง ขอ้มูลสุนขั พร้อมทั&งการกาํหนดสถานที เลี&ยง การบนัทึกประวติัการฉีดวคัซีนให้กบัสุนขั 
การประเมินอาการ การบนัทึกขอ้มูลการประเมินอาการ 

 2) สัตวแพทย ์จะสามารถเขา้ใช้งานในระบบไดก้็ต่อเมื อ ไดรั้บการยืนยนัสิทธิN การใช้
งานจากผูดู้แลระบบแลว้ ความสามารถในการเขา้ถึงของสัตวแพทย ์คือ สามารถเพิ มอาการและชุด
คาํถาม เพื อใช้ในการประเมินสุนัข การเพิ มคาํแนะนําเพิ มเติมที เป็นประโยชน์กับภาวะอาการ       
การเพิ มรายชื อยาและวคัซีน เพื อใชใ้นการบนัทึกการใหย้าและวคัซีนแก่สุนขั การเขา้ถึงขอ้มูลที เป็น
ประวติัการประเมินอาการสุนขั การเขา้ถึงขอ้มูลสุนขั 

3) ผูดู้แลระบบ มีความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้สมือนสัตวแพทย ์แต่สามารถ
จดัการรหสัผูใ้ชง้านได ้กล่าวคือ สามารถยืนยนัสถานะการเป็นสัตวแพทย ์ให้แก่ผูที้ ทาํการร้องขอ
รหัสผ่านของสัตวแพทย์ สามารถเปลี ยนรหัสผ่านการเข้าระบบให้กับผูใ้ช้งานได้ รวมทั& งการ
เปลี ยนแปลงสิทธิN การใชง้านใหก้บัผูใ้ชร้ะบบ  
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1  วธีิการประเมินผล 
ระบบช่วยการประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขั ไดด้าํเนินการพฒันาระบบงาน

เสร็จสิ&นและดาํเนินการใหผู้ใ้ชง้านไดท้ดลองใชร้ะบบมาระยะเวลาหนึ ง ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบประเมิน
เพื อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยการประเมินจะ
แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผูใ้ชง้านทั วไปที เลี&ยงสุนขั และส่วนของสัตวแพทย ์โดยทั&ง 2 ส่วน
จะถูกประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบใน 4 ดา้น คือ  

1.   ด้านความสามารถในการทํางานตามความต้องการผู ้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

2.  ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
3.  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 15 คน แบ่งเป็นผูเ้ชี ยวชาญ (สัตวแพทย)์ 4 คน ผูใ้ชร้ะบบ

ทั วไป 15 คน มีลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั ดงัต่อไปนี&  
      1.  ระบบมีประสิทธิภาพมากที สุด  มีค่าเป็น  5 

2.  ระบบมีประสิทธิภาพมาก   มีค่าเป็น  4 
3.  ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง  มีค่าเป็น  3 
4.  ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ย   มีค่าเป็น  2 
5.  ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ยที สุด  มีค่าเป็น  1 
เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี ยของความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ

และใชเ้ป็นตวัชี&วดัประสิทธิภาพของระบบ ซึ งการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการวดัค่าของขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี ย (Mean) โดยการคาํนวน
ค่าเฉลี ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี ย (Mean) ใชสู้ตร 

               Χ    =   
N
∑Χ

 

  เมื อ         Χ   แทน    ค่าเฉลี ย 
                                    ∑Χ    แทน    ผลรวมของคะแนนทั&งหมดในกลุ่ม 
     N    แทน    จาํนวนคนในกลุ่ม 
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ตารางที   5.1 เกณฑก์ารกาํหนดระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 

ค่าเฉลี�ยของระดับความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

4.50 – 5.00 มากที สุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
1.00 – 1.49 นอ้ยที สุด 

 
5.2.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในส่วนของผูเ้ชี ยวชาญ 

แบบประเมินสําหรับผูเ้ชี ยวชาญ ไดป้ระเมินผูเ้ชี ยวชาญจาํนวน 4 คน โดยการประเมิน
ระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ดา้นซึ งมีผลของการประเมิน ดงันี&  

การประเมินด้านความสามารถในการทํางานตามความต้องการของผู ้เชี ยวชาญ 
(Functional Requirement Test) เป็นการประเมินเพื อพิจารณาว่าระบบสามารถทาํงานตามความ
ตอ้งการของผูเ้ชี ยวชาญไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าใด ซึ งไดผ้ลของการประเมินดงัตารางที  5.2 
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ตารางที  5.2   ผลการประเมินด้านความสามารถในการทํางานตามความต้องการผู ้ใช้ระบบ 
(Functional Requirement Test) 

 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.  ความสามารถในการประเมินพฤติกรรมและอาการ 3.50 มาก 

2.  ความสามารถในการบนัทึกประวติัการประเมินพฤติกรรม
และอาการ 

3.75 มาก 

3.  ความสามารถในการบนัทึกประวติัการใหย้าและฉีดวคัซีน 4.25 มาก 

4.  ความสามารถในการเพิ มชุดรายการประเมิน      
พฤติกรรมและอาการ 

4.25 มาก 

5.  ความสามารถในการเพิ มคาํถามในชุดรายการประเมิน
พฤติกรรมและอาการ 

4.25 มาก 

6.  ความสามารถในการบนัทึกรายการยา 4.25 มาก 

7.  ความสามารถของระบบในภาพรวม 4.00 มาก 

 

จากตาราง 5.2 ผูเ้ชี ยวชาญทดลองใชง้านระบบและไดท้าํการประเมินดา้นความสามารถ
ในการทาํงานตามความตอ้งการเชี ยวชาญ (Functional Requirement Test) ไดค้่าเฉลี ยเท่ากบั 4.04 
ซึ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
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การประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) เป็นการ
ประเมิน เพื อพิจารณาว่าระบบมีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสามารถทาํงานไดต้ามหน้าที  
(Function) ที มีอยูใ่นระบบมากนอ้ยเท่าใด ซึ งไดผ้ลของการประเมินดงัตารางที  5.3 
 
ตารางที  5.3 แส ดง ผ ล ข อ ง ก า รป ร ะ เ มิ น ด้า น ก า ร ทํา ง า นไ ด้ตา ม ฟั ง ก์ชัน ง า น ข อ ง ระ บ บ  

(Functional Test) 
 

 
จากตารางที  5.3 ผูเ้ชี ยวชาญได้ทดลองใช้งานระบบและได้ทาํการประเมินด้านการ

ทาํงานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) ได้ค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.60 ซึ งแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.  ความถูกตอ้งในการการประเมินพฤติกรรมและอาการ 3.00 ปานกลาง 

2.  ความถูกตอ้งของการบนัทึกประวติัการประเมินพฤติกรรม
และอาการ 

4.00 มาก 

3.  ความถูกตอ้งของบนัทึกประวติัการใหย้าและวคัซีน 4.00 มาก 

4.  ความถูกตอ้งของรายการคาํแนะนาํ 3.50 มาก 

5.  ความถูกตอ้งของระบบในภาพรวม 3.50 มาก 
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การประเมินดา้นความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) เป็นการประเมินเพื อ
พิจารณาวา่ระบบมีความยาก – ง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเท่าใด ซึ งไดผ้ลของการประเมินดงัตาราง
ที  5.4 

 
ตารางที  5.4 แสดงผลของการประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.   ความง่ายในการใชง้านระบบ 4.25 มาก 

2.  ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวัอกัษรและ 
ความชดัเจนของขอ้ความที แสดงบนจอภาพ 

3.75 มาก 

3.  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที นาํเสนอในแต่ละ
หนา้จอ 

3.75 มาก 

4.  การนาํเสนอเนื&อหาเป็นระบบและเรียงตามลาํดบัขั&นตอน 3.75 มาก 

5.  ใชค้าํศพัทที์ ผูใ้ชมี้ความคุน้เคยและสามารถปฏิบติัตามได้
โดยง่าย 

3.75 มาก 

 
จากตารางที  5.4 หลงัจากผูเ้ชี ยวชาญไดท้ดลองใชง้านระบบและไดท้าํการประเมินดา้น

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ได้ค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.85 ซึ งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
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การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) เป็นการ
ประเมินเพื อพิจารณาว่าระบบมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบมาก
นอ้ยเพียงใด ซึ งไดผ้ลของการประเมินดงัตารางที  5.5 

 
ตารางที  5.5 แสดงผลของการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

(Security Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.  การกาํหนดรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการตรวจสอบผูเ้ขา้ใช้
ระบบ 

4.00 มาก 

2.  การตรวจสอบสิทธิN ของผูใ้ชเ้พื อเขา้ถึงขอ้มูลในระดบัต่างๆ 4.25 มาก 

3.  การควบคุมการใชง้านตามสิทธิN ของผูใ้ชอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.25 มาก 

4.  การเปลี ยนรหสัผา่นโดยผูใ้ชร้ะบบ 4.00 มาก 

5.  ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที 
บนัทึกเขา้สู่ระบบ 

4.00 มาก 

 
จากตารางที  5.5 หลงัจากผูเ้ชี ยวชาญไดท้ดลองใชง้านระบบและไดท้าํการประเมินดา้น

การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) ไดค้่าเฉลี ยเท่ากบั 4.10 ซึ งแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 

ผลของการประเมินประสิทธิภาพของระบบในส่วนของผูเ้ชี ยวชาญ ดา้นความสามารถ
ในการทาํงานตามความตอ้งการของผูเ้ชี ยวชาญ (Functional Requirement Test) ดา้นการทาํงานได้
ตามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
และดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) พบว่าผูเ้ชี ยวชาญ มีระดบั
ความพึงพอใจต่อระบบในดา้นต่างๆเฉลี ย 3.89 ซึ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของ
ระบบในส่วนผูใ้ชง้านทั วไปอยูใ่นระดบั มาก 
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ความคิดเห็นเพิ�มเติมของผู้เชี�ยวชาญ 

1. ควรจะเพิ มการบนัทึกขอ้มูลการตรวจวนิิจฉยัโรคให้มีความละเอียดกวา่นี&  เช่น เมื อ
มาพบสัตวแพทยแ์ล้ว หากมีการตรวจเลือด ขูดผิวหนงั หรือการเอ็กซเรย ์ก็ควรจะทาํการบนัทึก
ขอ้มูลเอาไวใ้นระบบ เพื อใหเ้ป็นประวติัการรักษาและดูแลสุนขัต่อไป 

2. การบนัทึกชุดคาํถามที ใชใ้นการประเมิน มีความจาํเป็นอยา่งยิ งที ผูบ้นัทึกจะตอ้งมี
ความเชี ยวชาญในเรื องของการวินิจฉัยโรคสุนัขโดยแทจ้ริง ถ้าหากเพิ มชุดคาํถามโดยไม่มีความ
เขา้ใจ จะทาํใหก้ารประเมินพฤติกรรมและอาการมีความผดิพลาด  

3. ควรสร้างเงื อนไขในการประเมินใหล้ะเอียดมากขึ&น เพื อให้ประเมินพฤติกรรมและ
อาการไดเ้จาะลึกและมีความถูกตอ้ง รวมทั&งการสรุปผลการประเมิน ควรพฒันาให้ระบบคาํนึงถึง 
อาย ุสายพนัธ์ุของสุนขั วา่เป็นสุนขัพนัธ์ุใหญ่หรือเล็ก เนื องจากการประเมินและการวนิิจฉยัโรคของ
สุนขัในแต่ละสายพนัธ์ุมีความแตกต่างกนั  

4. ผูเ้ชี ยวชาญให้ความเห็นเกี ยวกบัการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบว่า 
ควรจะป้องกันการเข้าถึงบนัทึกประวติัการให้ยาและวคัซีน และการมองเห็นความคิดเห็นของ   
สัตวแพทยที์ มีต่อการประเมินพฤติกรรมและอาการแต่ละครั& ง โดยอนุญาตให้มองเห็นเพียงผูเ้ลี& ยง 
และสัตวแพทยที์ ได้ทาํการรักษาอาการนั&น เนื องจากการเปิดให้สัตวแพทย์ท่านอื นมองเห็นได ้
อาจจะทาํให้เกิดความขดัแยง้ เนื องจากวิธีการให้ยา และการรักษาโรคของสัตวแพทย์มีความ
แตกต่างกนั 

นอกจากนี& ผูเ้ชี ยวชาญ ยงัให้ความเห็นต่อระบบการประเมินพฤติกรรมและอาการว่า
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ลี& ยงสุนัข เนื องจากจะช่วยให้ผู ้เลี& ยงมองเห็นความสําคัญของการสังเกต
พฤติกรรมสุนขัของตน และเขา้ใจความเร่งด่วนในการนาํสุนขัมาพบสัตวแพทยม์ากขึ&น เนื องจาก
พฤติกรรมบางพฤติกรรมที ผูเ้ลี& ยงสังเกตพบ อาจส่งผลต่อสุขภาพของสุนขัโดยตรง ถา้สุนขัถึงมือ
สัตวแพทยเ์ร็วก็จะทาํให้ป้องกนัอนัตรายได ้ อีกทั&งระบบสามารถพฒันาให้เชื อมโยงกบัฐานขอ้มูล
ของคลินิครักษาสัตว์หรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ ซึ งทาํให้เกิดการแลกเปลี ยนข้อมูลกันระหว่าง       
สัตวแพทยแ์ละผูเ้ลี&ยงสุนขั ซึ งสามารถติดต่อกนัไดท้างระบบ 
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5.2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
แบบประเมินสําหรับผูใ้ชร้ะบบทั วไป ไดป้ระเมินผูใ้ชร้ะบบทั วจาํนวน 15 คน โดยการ

ประเมินระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ดา้นซึ งมีผลของการประเมิน ดงันี&  
การประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ช้ระบบ (Functional 

Requirement Test) เป็นการประเมินเพื อพิจารณาว่าระบบสามารถทาํงานตามความตอ้งการของ
ผูดู้แลระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าใด ซึ งไดผ้ลของการประเมินดงัตารางที  5.6 

 
ตารางที  5.6 แสดงผลของการประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ 

(Functional Requirement Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลส่วนตวั 4.07 มาก 

2.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลรหสัผา่น 4.00 มาก 

3.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลสุนขั 4.27 มาก 

4.  ความสามารถในการบนัทึกสถานที เลี&ยง 4.27 มาก 

5.  ความสามารถในการประเมินพฤติกรรมและอาการ 3.87 มาก 

6.  ความสามารถในการบนัทึกประวติัการประเมินพฤติกรรม
และอาการ 

4.07 มาก 

7.  ความสามารถในการบนัทึกประวติัการใหย้าและฉีดวคัซีน 3.93 มาก 

8.  ความสามารถของระบบในภาพรวม 3.93 มาก 

 
จากตาราง 5.6 ผูใ้ชท้ ั วไปทดลองใชง้านระบบและไดท้าํการประเมินดา้นความสามารถ

ในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) ไดค้่าเฉลี ยเท่ากบั 4.05 
ซึ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
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การประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) เป็นการ
ประเมิน เพื อพิจารณาว่าระบบมีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสามารถทาํงานไดต้ามหน้าที  
(Function) ที มีอยูใ่นระบบมากนอ้ยเท่าใด ซึ งไดผ้ลของการประเมินดงัตารางที  5.7 

 

ตารางที  5.7 แส ดง ผ ล ข อ ง ก า รป ร ะ เ มิ น ด้า น ก า ร ทํา ง า นไ ด้ตา ม ฟั ง ก์ชัน ง า น ข อ ง ระ บ บ  
(Functional Test) 

 
จากตารางที  5.7 ผูใ้ช้ทั วไปได้ทดลองใช้งานระบบและได้ทาํการประเมินด้านการ

ทาํงานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) ได้ค่าเฉลี ยเท่ากบั 4.15 ซึ งแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1. ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลส่วนตวั 4.20 มาก 

2.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลรหสัผา่น 4.20 มาก 

3.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลสุนขั 4.07 มาก 

4.  ความถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มูลสถานที เลี&ยง 4.13 มาก 

5.  ความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบในภาพรวม 4.13 มาก 
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การประเมินดา้นความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) เป็นการประเมินเพื อ
พิจารณาวา่ระบบมีความยาก – ง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเท่าใด ซึ งไดผ้ลของการประเมินดงัตาราง
ที  5.8 

 

ตารางที  5.8 แสดงผลของการประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.  ความง่ายในการใชง้านระบบ 4.33 มาก 

2.  ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวัอกัษรและความ
ชดัเจนของขอ้ความที แสดงบนจอภาพ 

4.13 มาก 

3.  ความเหมาะสมในการใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปภาพในการสื อ
ความหมาย 

4.07 มาก 

4.  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที นาํเสนอในแต่ละ
หนา้จอ 

4.00 มาก 

5.  การนาํเสนอเนื&อหาเป็นระบบและเรียงตามลาํดบัขั&นตอน 4.20 มาก 

6.  ใชค้าํศพัทที์ ผูใ้ชเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจน 3.87 มาก 

 

จากตารางที  5.8 หลงัจากผูใ้ชท้ ั วไปไดท้ดลองใชง้านระบบและไดท้าํการประเมินดา้น
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ได้ค่าเฉลี ยเท่ากบั 4.10 ซึ งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
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การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) เป็นการ
ประเมินเพื อพิจารณาว่าระบบมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบมาก
นอ้ยเพียงใด ซึ งไดผ้ลของการประเมินดงัตารางที  5.8 
 
ตารางที  5.9  แสดงผลของการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

(Security Test) 
 

 
จากตารางที  5.9 หลงัจากใชท้ั วไปไดท้ดลองใชง้านระบบและไดท้าํการประเมินดา้นการ

รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) ไดค้่าเฉลี ยเท่ากบั 3.93 ซึ งแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 

ผลของการประเมินความพึงพอใจที มีต่อระบบในส่วนของผู ้ใช้งานทั วไป ด้าน
ความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ(Functional Requirement Test) ดา้น
การทาํงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
(Usability Test) และดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) พบว่า
ผูใ้ช้งานทั วไป มีระดบัความพึงพอใจต่อระบบในด้านต่างๆเฉลี ย 4.05 ซึ งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบในส่วนผูใ้ชง้านทั วไปอยูใ่นระดบั มาก 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.  การกาํหนดรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการตรวจสอบผูเ้ขา้ใช้
ระบบ 

3.87 มาก 

2.  การตรวจสอบสิทธิN ของผูใ้ชเ้พื อเขา้ถึงขอ้มูลในระดบัต่างๆ 3.80 มาก 

3.  การควบคุมการใชง้านตามสิทธิN ของผูใ้ชอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.13 มาก 

4.  การเปลี ยนรหสัผา่นโดยผูใ้ชร้ะบบ 3.93 มาก 

5.  ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที 
บนัทึกเขา้สู่ระบบ 

3.93 มาก 

DPU



67 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะของระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการ สําหรับเป็นส่วนหนึ งในการ
พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงระบบและการพฒันาระบบในอนาคต ดงัต่อไปนี&  

1. ควรพฒันาระบบให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงไดห้ลายช่องทาง เพื อให้สามารถวิเคราะห์
วินิจฉัยอาการจากสิ งแวดล้อมจริงของผูใ้ช้ อาจพฒันาให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื อนที อื นได้ เช่น 
Tablet Smartphone เป็นตน้ เพื อขยายกลุ่มผูใ้ชง้านและเพิ มความสะดวกในการเขา้ถึง 

2. แนะนาํใหป้รับปรุงส่วนต่อประสานงานผูใ้ช ้(User Interface) โดยปรับปรุงให้ส่วน
ที แนะนาํให้ไปพบสัตวแพทยมี์ความน่าสนใจและมีความสําคญัมากขึ&น เพื อให้ผูใ้ช้รู้สึกว่าการนาํ
สุนขัไปพบสัตวแพทยเ์ป็นเรื องสาํคญั และในส่วนของคาํอธิบายต่าง ๆ หรือคาํแนะนาํที ระบบแสดง
ไวใ้นส่วนของการประเมินอาการ ควรปรับให้มีความน่าสนใจ ลดจาํนวนตวัอกัษรที ใช้อธิบายลง
เพื อใหดู้ง่าย อาจจะใชรู้ปและสีสัน เพื อดึงดูดผูใ้ชม้ากขึ&น 

3. ควรพฒันาและปรับปรุงให้ระบบสามารถใชง้านไดส้ะดวก ปรับปรุงภาษาที ใชใ้น
การซักอาการให้เขา้ใจง่ายมากยิ งขึ&น ไม่มีความลึกซึ& งของการใชง้านมากนกั เพื อให้ผูใ้ช้งานเขา้ใช้
ระบบไดง่้าย และรู้สึกวา่ระบบน่าสนใจ 

4. เพิ มเติมฐานขอ้มูลการดูแลสุขภาพสัตว ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอหรือเอกสาร
ประกอบอื นๆ ที สามารถสืบคน้ไดจ้ากอาการที สนใจ 

5. ระบบสามารถพฒันาและปรับปรุงให้สามารถเชื อมโยงกับระบบอื นๆ ได้ เช่น 
ระบบการจัดการคลินิครักษาสัตว์หรือสถานพยาบาลสุนัขทั วไป ระบบฐานข้อมูลกลางของ 
สัตวแพทย ์รวมไปถึงระบบฐานขอ้มูลของกรุงเทพมหานคร ซึ งเมื อมีการเชื อมโยงแต่ละระบบเขา้
ดว้ยกนั จะทาํให้การจดัการดูแลสุนัขเกิดเป็นมาตรฐานของส่วนรวม และยงัช่วยลดปัญหาสุนัข 
จรจดัได ้เนื องจากมีการระบุตวัตนทั&งของสุนขัและของผูเ้ลี&ยงดว้ย ดงัภาพที  5.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DPU



68 

111111111&&) ) *)1%&
 

 

 
 

 
 
 
 
 
                 ขอ้มูลที สามารถเชื อมโยงไดอ้ตัโนมติั และจะทาํการปรับปรุงในอนาคต  

     ความสามารถของระบบ ในปัจจุบนั  
 
ภาพที  5.1 โครงสร้างการทาํงานของระบบที สามารถปรับปรุงและเชื อมโยงต่อไดใ้นอนาคต 

 
 
 
 
 

ผู้ใช้ทั�วไป 

ทะเบียนสุนัข,ประวตัตดิตามอาการ 
(ผู้เลี9ยง / แพทย์) 

ประวัตติดตามอาการ(ผู้เลี9ยง/แพทย์), 

ทะเบียนสุนัข, ทะเบียนยา 

ระบบหน้าร้านคลนิิค 

ผู้สนใจ 

ประวัตติดตามอาการ(ผู้เลี9ยง/แพทย์), 

ทะเบียนสุนัข, ทะเบียนยา 

จด/เปลี�ยนแปลงทะเบียนสุนัข, สถานที�เลี9ยง, 

แจ้งตาย, แจ้งหาย, ไมโครชิป 

จด/เปลี�ยนแปลงทะเบียนสุนัข, สถานที�เลี9ยง, 

แจ้งตาย, แจ้งหาย, ไมโครชิป 

ระบบคลงัข้อมูลสัตวแพทย์ 

เจ้าหน้าที�กทม. 

ทะเบียนสุนัข กทม. 
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แบบประเมินระบบประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข 
 
คําชี�แจง 

1.  แบบประเมินระบบชุดนี�  เป็นแบบสอบถามเพื�อแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับความ
ถูกตอ้งของระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนขั ที�ไดพ้ฒันาขึ�นมาเพื�อช่วยให้เกิดความ
สะดวกในการสังเกตพฤติกรรมและอาการที�ส่งผลต่ออาการป่วยเบี� องต้นให้กับสุนัข และเป็น
ประโยชน์กบัการดูแลสุนขัของผูเ้ลี� ยง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อประเมินความถูกตอ้งของระบบและ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบที�ใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

2.  แบบประเมินชุดนี�ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย 
ส่วนที� 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระเมิน 
ส่วนที� 2  แบบประเมินในส่วนของผูเ้ชี�ยวชาญ 
ส่วนที� 3  แบบประเมินในส่วนของผูใ้ชท้ ั�วไปที�เลี�ยงสุนขั 

แบบประเมินระบบชุดนี� ไดแ้บ่งผูป้ระเมินออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มของผูเ้ชี�ยวชาญและ
กลุ่มของผูใ้ชท้ ั�วไปที�เลี� ยงสุนขั โดยผูป้ระเมินจะตอ้งเลือกประเมินตามสถานะในการใชง้านระบบ
ของตนใหถู้กตอ้ง 

3 . การแสดงความคิดเห็นของผู ้ประเ มินเกี� ยวกับประสิทธิภาพของระบบซึ� ง
ประกอบดว้ยส่วนของคาํถามที�อยูด่า้นซา้ยมือ และส่วนประมาณค่าที�อยูด่า้นขวามือจาํนวน 5 ระดบั 
โดยทาํเครื�องหมาย  ����  ลงในช่องทางดา้นขวามือที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยกาํหนดค่า
ความหมายดงันี�  
   5 หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพมากที�สุด 
   4  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
   3  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
   2  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ย 
   1  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ยที�สุด 
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ส่วนที" 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
1. เพศ   

  ชาย    
  หญิง 
 

2. อาย ุ
   16 – 25 ปี      26 – 35 ปี 
   36 – 45 ปี     46 – 55 ปี         มากกวา่ 55 ปี 

 
3. สถานะในการใชง้านระบบ 

  ผูเ้ชี�ยวชาญ          ผูใ้ชท้ ั�วไปที�เลี�ยงสุนขั 
- หากท่านเป็นผูเ้ชี�ยวชาญใหท้าํแบบประเมินต่อในส่วนที� 2 เท่านั�น 
- หากท่านเป็นผูใ้ชท้ ั�วไปที�เลี�ยงสุนขัใหท้าํแบบประเมินในส่วนที� 3 เท่านั�น 

 
4. สาํหรับผูเ้ชี�ยวชาญ มีประสบการณ์.................................. ปี 

  
5. สาํหรับผูใ้ชท้ ั�วไปที�เลี�ยงสุนขั ท่านเลี�ยงสุนขัจาํนวน ..............................ตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



75 

ส่วนที" 2  แบบประเมินในส่วนของผู้เชี"ยวชาญ 
  แบบประเมินในส่วนของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูที้�มีสถานะในการใชง้านระบบเป็นผูเ้ชี�ยวชาญจะ

ทาํการประเมินในส่วนนี� ซึ� งแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 4  ดา้น คือ 
1.  ดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการของผูเ้ชี�ยวชาญ (Functional 

Requirement Test) 
2.  ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของผูเ้ชี�ยวชาญ (Functional Test) 
3.  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 

ตารางที� ก.1 การประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการของผูเ้ชี�ยวชาญ  
     (Functional Requirement Test) 

 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
5 4 3 2 1 

1.  ความสามารถในการประเมินพฤติกรรม
และอาการ 

     

2.  ความสามารถในการบนัทึกประวติัการ
ประเมินพฤติกรรมและอาการ 

     

3.  ความสามารถในการบนัทึกประวติัการให้
ยาและฉีดวคัซีน 

     

4.  ความสามารถในการเพิ�มชุดรายการวนิิจฉยั      

5.  ความสามารถในการเพิ�มคาํถามในชุด
รายการวนิิจฉยั 

     

6.  ความสามารถในการบนัทึกรายการยา      

7.  ความสามารถของระบบในภาพรวม      
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ตารางที� ก.2 ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของผูเ้ชี�ยวชาญ (Functional Test) 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
5 4 3 2 1 

1.  ความถูกตอ้งในการการประเมินพฤติกรรม
และอาการ 

     

2.  ความถูกตอ้งของการบนัทึกประวติัการ
ประเมินพฤติกรรมและอาการ 

     

3.  ความถูกต้องของบันทึกประวติัการให้ยา
และวคัซีน 

     

4.  ความถูกตอ้งของรายการคาํแนะนาํ      

5.  ความถูกตอ้งของระบบในภาพรวม      

 
ตารางที� ก.3 การประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
5 4 3 2 1 

1.   ความง่ายในการใชง้านระบบ      

2.  ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิด
ตวัอกัษรและความชดัเจนของขอ้ความที�แสดง
บนจอภาพ 

     

3.  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที�นาํเสนอ
ในแต่ละหนา้จอ 

     

4.  การนาํเสนอเนื�อหาเป็นระบบและเรียง
ตามลาํดบัขั�นตอน 

     

5.  ใชค้าํศพัทที์�ผูใ้ชมี้ความคุน้เคยและสามารถ
ปฏิบติัตามไดโ้ดยง่าย 
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ตารางที� ก.4 การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
5 4 3 2 1 

1.  การกาํหนดรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการ
ตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

     

2.  การตรวจสอบสิทธิY ของผูใ้ชเ้พื�อเขา้ถึงขอ้มูล
ในระดบัต่างๆ 

     

3.  การควบคุมการใชง้านตามสิทธิY ของผูใ้ช้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

4.  การเปลี�ยนรหสัผา่นโดยผูใ้ชร้ะบบ      

5.  ความเหมาะสมของการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลที�บนัทึกเขา้สู่ระบบ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 ............................................................................................ 
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ส่วนที" 3  แบบประเมินในส่วนของผู้ใช้ทั"วไป 
                แบบประเมินในส่วนของผูใ้ชท้ ั�วไปที�เลี� ยงสุนขั ผูที้�มีสถานะในการใชง้านระบบเป็นผูใ้ช้
ทั�วไปที�เลี�ยงสุนขั จะทาํการประเมินในส่วนนี� ซึ� งแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 4  ดา้น คือ 

1.  ดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ (Functional 
Requirement Test) 

2.  ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
3.  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 

 
ตารางที� ก.5 การประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ (Functional  
                 Requirement Test) 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
5 4 3 2 1 

1.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลส่วนตวั      

2.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลรหสัผา่น      

3.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลสุนขั      

4.  ความสามารถในการบนัทึกสถานที�เลี�ยง      

5.  ความสามารถในการประเมินพฤติกรรม
และอาการ 

     

6.  ความสามารถในการบนัทึกประวติัการ
ประเมินพฤติกรรมและอาการ 

     

7.  ความสามารถในการบนัทึกประวติัการให้
ยาและฉีดวคัซีน 

     

8.  ความสามารถของระบบในภาพรวม      
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ตารางที� ก.6 การประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
5 4 3 2 1 

1. ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลส่วนตวั      

2.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลรหสัผา่น      

3.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลสุนขั      

4.  ความถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มูลสถานที�
เลี�ยง 

     

5.  ความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบใน
ภาพรวม 

     

 
ตารางที� ก.7 การประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
5 4 3 2 1 

1.  ความง่ายในการใชง้านระบบ      

2.  ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิด
ตวัอกัษรและความชดัเจนของขอ้ความที�แสดง
บนจอภาพ 

     

3.  ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์หรือ
รูปภาพในการสื�อความหมาย 

     

4.  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที�นาํเสนอ
ในแต่ละหนา้จอ 

     

5.  การนาํเสนอเนื�อหาเป็นระบบและเรียง
ตามลาํดบัขั�นตอน 

     

6.  ใชค้าํศพัทที์�ผูใ้ชเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจน      
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ตารางที� ก.8 การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
5 4 3 2 1 

1.  การกาํหนดรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการ
ตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

     

2.  การตรวจสอบสิทธิY ของผูใ้ชเ้พื�อเขา้ถึงขอ้มูล
ในระดบัต่างๆ 

     

3.  การควบคุมการใชง้านตามสิทธิY ของผูใ้ช้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

4.  การเปลี�ยนรหสัผา่นโดยผูใ้ชร้ะบบ      

5.  ความเหมาะสมของการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลที�บนัทึกเขา้สู่ระบบ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 
 
 

ขอขอบคุณที�กรุณาสละเวลาในการประเมินการทาํงานของระบบในครั� งนี� 
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