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ABSTRACT

Vet’s Recipes is an iPhone application which provide a helper to the veterinarian and
the owner to choose a right pet food for their pet especially to those who needs a restriction
dietary, for example the pregnancy ones and the patient. The menu list in this application
including dog, cat and exotic pet food recipes and grouping into 3 category: dry food, wet food
and home-cooked food. The information and recipes was designed for both veterinarian use for
educated their patient and to a common pet owner. The application consist the name of the
producer, location of the product head office, calories per kilogram, available package sizes,
nutrition fact and a feeding guide for owner. There is a search function or the user may choose
and create their own food list and they also can share to other people via email. Vet’s Recipes
was designed from the survey, and developed by using the Swift language. And did a test run to
evaluated the system.
The end result of sampling users compared the Vet’s Recipes to the other
applications in the market by timing to completed tasks shows that the Vet’s Recipes worked
and finished faster. The survey also shows that veterinarian user satisfaction level are high in
every panels and the common pet owners is moderate to high level. 80 percent of the sampling
group will download the Vet’s Recipes once it releases in App Store. From all above, Vet’s
Recipes is well received from the veterinarians but still need to be improved on the common pet
users’ satisfaction such as developing the Thai version to prevent misunderstanding the
information and add-on some of a healthy pet menu for more widely use.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของงาน
จากการเปลี่ ยนไปของสภาพสังคมไทย คนแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้ นและมักมีบุตรช้า
หรื อไม่มีบุตร รวมถึ งสัดส่ วนคนโสดและประชากรสู งวัยที่มีมากขึ้นกว่าเมื่อ 5 ปี ก่อน ส่ งผลให้
จานวนครัวเรื อนที่มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเพื่อสนองความต้องการทางด้านจิตใจ สุ นขั และแมวเป็ นสัตว์
เลี้ ยงที่มีคนนิ ยมเลี้ยงมากที่สุด ปั จจุบนั มีถึง 8,244,700 ตัว เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 5 ปี ก่อนที่มีเพียง
7,406,400 ตัว (Euromonitor, 2015) สถานะของสัตว์เลี้ยงเองก็เริ่ มมีการเปลี่ยนไปเช่นกัน จากที่เลี้ยง
ไว้เฝ้ าบ้าน เริ่ มกลายมาเป็ นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เป็ นเพื่อนหรื อบางคนเลี้ยงเหมือน
เป็ นลูก จึงส่ งผลโดยตรงให้คนเริ่ มหันมาใส่ ใจกับการดูแลสัตว์เลี้ยงมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน
อย่างไรก็ดี ชี วิตในสังคมที่มีความเร่ งรี บ โดยเฉพาะในสังคมเมือง ทาให้คนมีเวลาว่าง
ในการดูแลสัตว์เลี้ยงน้อยลง พบว่าคนกรุ งเทพมหานครมีเวลาว่างในการทางานบ้าน จับจ่าย ซื้ อของ
และดูแลสัตว์เลี้ยง เพียงวันละ 2.1 ชัว่ โมง เท่านั้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2555) สวนทางกับความ
ต้องการที่อยากจะดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีย่ิงขึ้น เจ้าของส่ วนใหญ่จึงสรรหาอาหารสาเร็ จรู ปที่ไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาในการเตรี ยม แต่มีคุณค่าสารอาหารและคุณประโยชน์ต่อร่ างกายเพื่อให้รู้สึกว่าสัตว์เลี้ ยง
ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มที่มีการศึกษาสู ง ที่พร้อมจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ
5 ถึง ร้อยละ 20 เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีข้ ึน (Euromonitor, 2013) ที่กล่าว
มาทั้งหมดนี้ เป็ นเหตุผลที่ทาให้ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเกือบเท่าตัว จาก
มูลค่าตลาด 11,660.7 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2553 กลายเป็ น 22,209.7 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558
(Euromonitor, 2015)
ประเทศไทย มีพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 เป็ นกฎหมายที่
ตราขึ้นเพื่อคุม้ ครองผูเ้ ลี้ยงสัตว์โดยจะมีการควบคุมตั้งแต่ ผูผ้ ลิตอาหาร ผูน้ าเข้าและผูจ้ าหน่ายอาหาร
สัตว์ ทั้งในส่ วนของคุณภาพอาหาร การได้มา และการเก็บรักษา โดยมีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็ นผูบ้ งั คับใช้กฏหมาย ถึงแม้ในปั จจุบนั จะมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายมาก
ยิง่ ขึ้น แต่ก็ยงั มีผถู ้ ูกจับกุมทุกปี จากการผลิตอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ และนาเข้าอาหารสัตว์โดยที่
ไม่ได้มีใบอนุญาต
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การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงเริ่ มเข้ามามีบทบาทโดยตรงต่อวงการธุ รกิ จอาหาร
สัตว์เลี้ ยง เมื่อผูเ้ ลี้ ยงสัตว์ส่วนใหญ่มีความรู้มากขึ้นจากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตและมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านสังคมออนไลน์ ยังไม่มีการสารวจในไทยว่าผูบ้ ริ โภคสื บค้นข้อมูล
เพื่อการดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมากน้อยแค่ไหน แต่ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริ กา พบว่าเจ้าของ
สัตว์ร้อยละ 35.6 ค้นหาข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยคาสาคัญที่มีการสื บค้นอันดับ 1 คือ ข้อมูล
เกี่ยวกับโรคหรื อปั ญหาด้านสุ ขภาพที่สนใจ ร้อยละ 51.3 และข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการ วิตามิน
และอาหารเสริ ม ตามมาเป็ นอันดับ 2 ที่ร้อยละ 38.9 (Kogan, 2010) สาหรับในประเทศไทย พบว่า
คนไทยใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื บค้นข้อมูลอยูท่ ี่ร้อยละ 56.6 มากเป็ นอันดับ 2 รองจากการใช้
บริ การโซเชียลเน็ตเวิร์ก (สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล๊กทรอนิกส์ , 2558)โดยจานวนคนไทยที่
ใช้งานอินเทอร์ เน็ต ผ่านมือถื อปั จจุบนั อยู่ที่ 56.1 ล้านคน (สมาคมโฆษณาดิจิทลั ประเทศไทย,
2558)
จากที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมด ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นสัตวแพทย์จึง สนใจในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน
สาหรับการเลือกอาหารให้สัตว์เลี้ยงบนโทรศัพท์ไอโฟน เน้นในกลุ่มที่มีความต้องการอาหารพิเศษ
เช่น ลูกสัตว์ สัตว์ต้ งั ท้อง สัตว์ป่วย หรื อสัตว์เลี้ยงที่กินอาหารปรุ งเอง เป็ นต้น เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสารอาหารและพลังงาน บริ ษทั ผูผ้ ลิต ประเทศที่ผลิต แหล่งที่มาของวัตถุดิบ จนถึงปริ มาณที่
แนะนาในการกิ น โดยแยกหมวดหมู่อาหารตามข้อบ่งใช้ เพื่ อให้สัตวแพทย์สามารถใช้งาน
แอปพลิเคชันให้คาแนะนากับเจ้าของได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้น เจ้าของสัตว์มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการเลือกอาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยงั ช่วยทาบันทึกรายการอาหารที่สนใจ และช่วยส่ งอีเมลชื่ อ
รายการอาหารให้กบั ร้านค้าเพื่อการสั่งซื้ อ เพื่อให้เจ้าของสัตว์สามารถดู แลด้านโภชนาการให้กบั
สัตว์เลี้ยงได้อย่างดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนไอโฟน ที่ช่วยในการเลือกอาหารสัตว์เลี้ ยง ในกลุ่มที่มีความ
ต้องการสารอาหารพิเศษ โดยให้ขอ้ มูลทางด้านโภชนาการ ช่ วยทาบันทึกรายการอาหารที่สนใจ
และช่วยส่ งอีเมลรายชื่ออาหารหาร้านค้า
2. ประเมินประสิ ทธิผลของการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยการทดลองวัดความง่ายในการใช้งาน
และใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอพอใจ
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1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สัตวแพทย์สามารถแนะนาอาหารสัตว์ป่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการสารอาหาร
พิเศษให้เข้าใจได้ง่ายยิง่ ขึ้น
2. ผูเ้ ลี้ยงสัตว์มีความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านโภชนาการ ทาให้สามารถดูแลให้อาหารสัตว์เลี้ยง
ได้ถูกต้องมากขึ้น
3. ลดภาระการจดจารายชื่ออาหารที่สัตว์เลี้ยงต้องรับประทาน โดยการบันทึกรายการอาหารไว้
ในแอปพลิเคชัน
4. ลดโอกาสที่จะส่ งรายชื่ออาหารทางอีเมลผิด
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1. ข้อมูลที่จดั เก็บในฐานข้อมูล
1.1 ชื่ออาหาร
1.2 ประเภทอาหาร
1.3 ชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิต
1.4 ประเทศที่ต้ งั บริ ษทั แม่
1.5 พลังงาน (แคลอรี่ )
1.6 ขนาดบรรจุภณั ฑ์
1.7 ส่ วนประกอบ
1.8 สารอาหาร
1.9 ปริ มาณที่แนะนาให้รับประทาน
2. ความสามารถของระบบ
2.1 แสดงรายการอาหารแยกตามหมวดหมู่ แบ่งเป็ น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหารแห้งสาหรับ
สุ นขั อาหารแห้งสาหรับแมว อาหารเปี ยกสาหรับสุ นขั อาหารเปี ยกสาหรับแมว อาหารสาหรับสัตว์
เลี้ยงพิเศษ (exotic pet) อาหารปรุ งเองสาหรับสุ นขั และอาหารปรุ งเองสาหรับแมว
2.2 สื บค้นหาอาหารจากส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ที่อยูใ่ นชื่อของอาหารได้
2.3 มีตวั กรองการค้นหาอาหาร แยกตามเงื่อนไขด้านอายุและสุ ขภาพ
2.4 สามารถบันทึกรายการอาหารที่สนใจ หรื อรายการอาหารที่ตอ้ งการซื้ อ แยกเก็บไว้ดู
เป็ นอีกหมวดหมู่หนึ่งได้
2.5 สามารถส่ งอีเมลชื่ออาหารให้กบั ผูอ้ ื่นได้
3. การประเมินผลความสามารถของระบบ
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ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน แบ่งเป็ นสัตวแพทย์ 10 คน และผูเ้ ลี้ ยงสัตว์ที่ไม่ใช่
สัตวแพทย์ 10 คน ต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือมาก่อน ใช้
วิธีการสุ่ มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ซึ่ งจะใช้วิจารณญาณของผูศ้ ึกษา
(Judgmental Sampling) พิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและอยูใ่ นขอบเขตของ
ประชากรที่ตอ้ งการเท่านั้น สุ่ มตัวอย่างจากคนที่มาใช้บริ การที่โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์ 4 เมื่อ
วันที่ 10 ถึง 20 ตุลาคม 2558 และกลุ่มสัตวแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ
ตามจานวนที่ตอ้ งการ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งจะให้
ทาหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้ทาการทดลองการใช้งานระบบเป็ นเวลา 10 นาที มีเป้ าหมายให้กลุ่ม
ทดสอบหาข้อมูลอาหารสัตว์ที่ตอ้ งการ จัดเก็บรายการที่สนใจไว้และส่ งต่อชื่ออาหารให้บุคคลอื่น
แบบสอบถามจะเก็บข้อมูลเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1 คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนที่ 2
คือ สอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับการออกแบบการทางานของระบบด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
(System Performance Tests) ด้านการทางานได้ตามฟั งก์ชน่ั ของระบบ (System Functionality
Tests) และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Tests) ซึ่ งใช้การวัดแบบ Interval Scale มี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ และสุ ดท้าย ส่ วนที่ 3 คือข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ นอกจากนี้ ยงั มีการทดสอบจับระยะเวลาในการทาภารกิจที่ทางผู้
ศึ ก ษามอบหมายให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งท าโดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการส าเร็ จ ภารกิ จ
ระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน Vet’s Recipes เปรี ยบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นที่มีอยูใ่ นท้องตลาด
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1.5 แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ศึกษาการเขียนภาษา Swift
ศึกษาความต้องการจากกลุ่มสัตวแพทย์
และกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ออกแบบแอปพลิเคชัน
เก็บรวบรวมข้อมูลอาหารสัตว์เลี้ยงสาเร็ จรู ป
พัฒนาสู ตรอาหารปรุ งเองสาหรับสัตว์เลี้ยง
เขียนแอปพลิเคชัน
ประเมินประสิ ทธิผลของการใช้งานแอปพลิเคชัน
จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.58

ส.ค.58 ก.ย.58 ต.ค.58 พ.ย.58

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การจัดทาสารนิ พนธ์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนไอโฟน สาหรับ
การเลื อกอาหารให้สัตว์เลี้ ยงที่มีความต้องการอาหารพิเศษ จาเป็ นต้องอาศัยความรู้ดา้ นวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ความเข้าใจตลาดและความรู้ดา้ นสัตวแพทย์ในส่ วนที่ขอ้ งกับเนื้อหาในแอปพลิเคชัน จึง
สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็ นหัวข้อได้ ดังนี้
2.1 งานวิจยั ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกอาหารสัตว์
2.2 ข้อมูลด้านการตลาดธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศไทยและในระดับโลก
2.3 ข้อมูลด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสุ ขภาพ
2.4 วิเคราะห์แอปพลิเคชันในท้องตลาดที่มีความคล้ายคลึงกัน
2.1 งานวิจัยด้ านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกีย่ วข้ องกับการเลือกอาหารสั ตว์
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในประเทศไทย พบว่าระดับการให้ความสาคัญ
ของสัตว์เลี้ยงที่บา้ นมีผลต่อแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เลือกซื้ อ เจ้าของที่มองสัตว์เลี้ยงเป็ นลูกมักซื้ อ
อาหารแบรนด์ Royal Canin ซึ่ งมีราคาสู ง ขณะที่เจ้าของที่มองสัตว์เลี้ยงเป็ นญาติหรื อมองเป็ นแค่
สัตว์เลี้ยง มักเลือกให้อาหารแบรนด์ Pedigree และ Whiskas ที่มีราคาถูกกว่า (มหิดล, 2555)
ขณะที่การสารวจเพื่อหาเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหาร จากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน
พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างถึง 196 คน ที่ให้ความสาคัญกับคุณค่าสารอาหารมากเป็ นอันดับ 1 รองลงไป
ได้แก่ สัตว์เลี้ยงชอบกิน 54 คน แบรนด์ของสิ นค้า 13 คน มีส่วนน้อยที่ให้ความสาคัญกับ ขนาด
บรรจุภณั ฑ์ รู ปลักษณ์บรรจุภณั ฑ์ และประเทศที่ผลิต (กมล, 2556)
2.2 ข้ อมูลด้ านการตลาดอาหารสั ตว์ในประเทศไทยและในระดับโลก
ตลาดอาหารสาเร็ จรู ปสาหรับสุ นขั และแมว ในไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะ
เจ้าของสัตว์ตอ้ งการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดีได้รับสารอาหารครบถ้วน ขณะเดียวกันก็ตอ้ งการความ
สะดวกสบายในการให้อาหาร ผูเ้ ลี้ยงสุ นขั ร้อยละ 85 และผูเ้ ลี้ยงแมวร้อยละ 80.5 เลือกใช้อาหาร
สาเร็ จรู ปให้กบั สัตว์เลี้ ยง (Euromonitor, 2012) ช่ องทางในการซื้ ออาหารสัตว์ส่วนใหญ่เป็ น

7
การซื้ อจากร้านค้าที่มีหน้าร้าน ถึงร้อยละ 75.8 รองลงไปเป็ นการซื้ อจากคลินิก ร้อยละ 22.6 และซื้ อ
ทางอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 1.7 (Euromonitor, 2015)
แบรนด์ของอาหารสัตว์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสู ง 12 อันดับแรก ในประเทศไทย ได้แก่
Pedigree, Purina Alpo, Jerhigh, Hill’s Science Diet, Sleeky, Smart Heart, Me-O, Purina
Friskies, Whiskas, A Pro, Eukanuba และ Royal Canin (Euromonitor, 2015) โดยมี A Pro เพียง
แบรนด์เดียว ที่เป็ นอาหารสัตว์เลี้ยงที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม คุณภาพ Standard นอกจากนั้น อีก 11 แบรนด์
ที่เหลือ จัดอยูใ่ นกลุ่มอาหารคุณภาพสู ง (Premium) และ อาหารคุณภาพสู งพิเศษ (Super Premium)
โดยเป็ นอาหารที่มีราคา 100 ถึง 150 บาท ต่อกิโลกรัม และมากกว่า 150 บาท ต่อกิโลกรัม
ตามลาดับสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยใส่ ใจกับการเลือกคุณภาพอาหารให้สัตว์เลี้ยงกันมากขึ้น
หากมองกันในภาพรวมระดับโลก พบว่าแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 12 อันดับแรก
ของไทย มีถึง 5 แบรนด์ ที่ติด 12 อันดับ แบรนด์อาหารสัตว์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสู งที่สุดในโลก
เช่นกัน ประกอบด้วย Pedigree, Whiskas, Purina Friskies, Hill’s Science Diet, Royal Canin
(Euromonitor, 2015) จึงเป็ นโอกาสในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อใช้ในระดับโลกได้ หากข้อมูลอยู่
ในรู ปของภาษาอังกฤษ
ตลาดอาหารเฉพาะสาหรับสัตว์ป่วย เป็ นอีกตลาดหนึ่ งที่มีความเป็ นสากล ปั จจุบนั
อาหารสัตว์เลี้ ยงแบรนด์ Hill’s Prescription Diet (บริ ษทั Colgate-Palmolive) อาหารสัตว์เลี้ยง
แบรนด์ Royal Canin Veterinary Diet (บริ ษทั Mars) และอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ Purina
Veterinary (บริ ษทั Nestle) ถือครองส่ วนแบ่งการตลาดใหญ่อาหารสัตว์ป่วยทัว่ โลกเกือบทั้งหมด
โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันคิดเป็ น ร้อยละ 2.8 ของมูลค่าตลาดอาหารสุ นขั และแมวทุกประเภทรวมกัน
ทัว่ โลก โดยในประเทศไทยก็มีเพียงอาหารสัตว์ป่วยเพียง 3 แบรนด์ นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสัตว์
ป่ วยจึงเป็ นสิ่ งที่ใช้เป็ นสากลทัว่ โลกได้เช่นเดียวกัน
2.3 ข้ อมูลด้ านการแพทย์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการเลือกอาหารให้ เหมาะสมกับสุ ขภาพ
ภาวะทุพโภชนาการในสัตว์มกั เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการอาหารพิเศษและขาด
การจัดการเรื่ องอาหารอย่างถูกวิธี โดยมี 2 ปั จจัยหลักๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่วงอายุ (ลูกสัตว์ และ
สัตว์ชรา) และสภาวะของร่ างกาย (สัตว์ทอ้ ง สัตว์ให้นม) ซึ่ งมักจะนาไปสู่ ปัญหาด้านสุ ขภาพตามมา
เช่น โรคกระดูกอ่อน (Rickets) เกิดในลูกสัตว์ที่ได้รับแคลเซี ยมไม่เพียงพอ ไข้น้ านม (Milk fever)
ในแม่สัตว์ให้นมหรื อภาวะโรคอ้วน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีสัตว์เลี้ ยงอีกกลุ่มที่มีความต้องการ
อาหารที่พิเศษ คือ สัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ ป่ วยเป็ นโรค โดยอาหารถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
รักษาและช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีอายุที่ยืนยาว ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เช่น อาหารสาหรับโรคไต สัตว์
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ป่ วยบางภาวะสามารถใช้อาหารช่วยให้พกั ฟื้ นร่ างกายให้หายจากอาการป่ วยได้เร็ วขึ้น เช่น อาหาร
สาหรับโรคลาไส้อกั เสบ ดังนั้นโภชนาการจึงเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญในสัตว์เลี้ยงกลุ่มที่มีความ
ต้องการอาหารแบบพิเศษ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1 โภชนาการในลูกสุ นขั ลูกสุ นขั ต้องการพลังงานในอาหารสู งกว่าสุ นขั โต พลังงาน
มากกว่าร้ อยละ 50 จะถูกนาไปใช้ในการเจริ ญเติบโต สัดส่ วนของพลังงานที่ตอ้ งใช้ในการ
เจริ ญเติบโตจะค่อยๆลดลงเมื่อลูกสุ นขั โตขึ้น โดยเมื่อมีน้ าหนักตัวได้ร้อยละ 80 ของสุ นขั เต็มวัย จะ
เหลือพลังงานที่ตอ้ งใช้ในการเจริ ญเติบโตเพียงร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 10 อาหารที่มีพลังงานสู งและ
สารอาหารในปริ มาณที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะหากได้รับน้อยเกินไปหรื ออาหาร
มีโปรตีนไม่เพียงพอลูกสุ นขั อาจเจริ ญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ขณะที่ถา้ ได้รับพลังงานมากเกินไปหรื อ
อาหารที่มีไขมันสู งเกิน อาจทาให้เกิดโรคอ้วนและมีปัญหาโรคข้อต่อเจริ ญผิดปกติ โดบเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสุ นขั พันธุ์ใหญ่ คาร์ โบไฮเดรตในอาหารลูกสุ นขั ไม่ควรเกินร้อยละ 20 มากกว่านี้ จะทาให้
อาหารไม่น่ากินและอาจทาให้ทอ้ งเสี ยได้ แร่ ธาตุในอาหารก็มีความสาคัญ แคลเซี ยมและฟอสฟอรัส
มีส่วนในการสร้างกระดูกและฟั น ลูกสุ นขั ที่ได้รับแคลเซี ยมในอาหารไม่เพียงพอมักจะกลายเป็ น
โรคกระดูกบาง (Rickets) ตามมา
ตารางที่ 2.1 อาหารที่แนะนาสาหรับลูกสุ นขั (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร ในน้ าหนักของมวล
อาหารแห้ง)
สารอาหาร

สุ นัขทีม่ ีนา้ หนักตอนโตเต็มที่ สุ นัขทีม่ ีนา้ หนักตอนโตเต็มที่
น้ อยกว่า 25 กิโลกรัม
มากกกว่า 25 กิโลกรัม

โปรตีน

22% - 32%

20% - 32%

ไขมัน

10% - 25%

8% - 14%

แคลเซียม

0.7% - 1.7%

0.7% - 1.4%

ฟอสฟอรัส

0.6% - 1.3%

0.6% -1.1%

สัดส่ วนระหว่างแคลเซี ยมกับ
ฟอสฟอรัส

1:1 - 1.8:1

1:1 - 1.5:1
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2.3.2 โภชนาการในลูกแมว โปรตีนถือเป็ นแหล่งพลังงานหลัก สาหรับลูกแมวไม่จาเป็ นต้อง
มีคาร์ โบไฮเดรตในอาหาร ลูกแมวมีความต้องการโปรตีนสู งกว่าแมวโตและความต้องการนี้ จะ
ค่อยๆลดลงเมื่อลูกแมวโตขึ้น จนถึงอายุ 10 เดือน เช่นเดียวกับไขมันในอาหารที่จาเป็ นในการเอาไป
ใช้สร้างไขมันในร่ างกาย ลูกแมวที่ทาหมันจะมีความต้องการพลังงานที่ลดลงอีกร้อยละ 30 ความ
ต้องการแคลเซี ยมในลูกแมวสู งเช่นเดียวกับในลูกสุ นขั แต่ระดับของแคลเซียมที่สูงเกินไปอาจส่ งผล
ต่อแมกนีเซี ยมในร่ างกาย จึงต้องเสริ มแมกนีเซี ยมไปในอาหารด้วย ลูกแมวที่ได้รับประทานแค่ขา้ ว
กับเนื้อสัตว์ จะเกิดภาวะขาดแคลเซี ยม อาจทาให้กระดูกบาง มีอาการเจ็บขา ไปจนถึงกระดูกหักได้
แร่ ธาตุในอาหารอีกตัวที่สาคัญ คือ โปแตสเซียม ซึ่ งลูกแมวสามารถสู ญเสี ยไปจากร่ างกายได้ง่าย
ตารางที่ 2.2 อาหารที่แนะนาสาหรับลูกแมว (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร ในน้ าหนักของมวล
อาหารแห้ง)
สารอาหาร

ลูกแมว

โปรตีน

35% - 50%

ไขมัน

18% - 35%

ไฟเบอร์

<5%

แคลเซียม

0.8% - 1.6%

ฟอสฟอรัส

0.6% - 1.4%

สัดส่ วนระหว่างแคลเซี ยมกับฟอสฟอรัส

1:1 - 1.5:1

โปแทสเซียม

0.6% - 1.2%

แมกนีเซียม

0.08% - 0.15%

2.3.3 โภชนาการในสุ นขั สู งอายุสุนขั พันธุ์เล็กที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 22 กิโลกรัม เริ่ มเข้าสู่ วยั
ชราเมื่ออายุ 11 ถึง 15 ปี สุ นขั ขนาดกลางน้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 22 กิโลกรัม ถึง 40 กิโลกรัม เข้าสู่ วยั
ชราเมื่ออายุ 9 ปี ขณะที่สุนขั ขนาดใหญ่ที่น้ าหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม เข้าสู่ วยั ชรา เมื่ออายุ 7 ปี
อายุที่มากมาพร้อมกับความเสี่ ยงในการเป็ นโรคมะเร็ ง โรคไต โรคหัวใจ มวลกล้ามเนื้อที่ลดลงและ
เนื้ อเยื่อไขมันเพิ่มขึ้นทาให้ความต้องการพลังงานจึงลดลงราวร้อยละ 13 พร้อมความอยากอาหารที่
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ลดลง สุ นขั สู งอายุจึงควรได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารเข้มข้น มีความน่ากินสู งและย่อยได้
ง่าย การเพิ่มไขมันในอาหารจะช่วยเพิ่มทั้งความน่ากินและพลังงานได้ ขณะที่การเพิ่มโปรตีนจะ
ช่วยชะลอการสู ญเสี ยมวลกล้ามเนื้ อของร่ างกาย แร่ ธาตุในอาหารไม่ควรมีฟอสฟอรัสมากเกินไป
เพราะเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคไต ขณะที่ไม่จาเป็ นต้องเสริ มแคลเซี ยมในอาหารให้มากกว่าปกติ เพราะ
ไม่มีรายงานการเกิดโรคกระดูกพรุ น ในสุ นขั สู งอายุเหมือนอย่างในมนุษย์
ตารางที่ 2.3 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั สู งอายุ (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร ในน้ าหนักของ
มวลอาหารแห้ง)
สารอาหาร

สุ นัขสู งอายุ

โปรตีน

15% - 23%

ไขมัน

7% - 15%

ไฟเบอร์

>2%

แคลเซียม

0.5% - 1.0%

ฟอสฟอรัส

0.25% - 0.75%

2.3.4 โภชนาการในแมวสู งอายุ แมวอายุ 7 ปี ถือว่าเริ่ มสู งวัย ขณะที่อายุ 12 ปี ถือว่าเข้าสู่ วยั
ชรา เช่นเดียวกับในสุ นขั อายุที่มากขึ้นมักมาพร้อมกับโรค มวลกล้ามเนื้อที่ลดลง และความอยาก
อาหารที่ลดลงอันเนื่องจากประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นไม่ดีเท่าเดิม อาหารจึงควรมีความน่ากินสู ง
กว่าอาหารแมวทัว่ ไป การเพิ่มโปรตีนในอาหารจะช่วยเพิ่มความน่ากินให้กบั อาหารได้ ในขณะที่
ตับอ่อนผลิตน้ าย่อยได้ลดลงทาให้การย่อยอาหารเป็ นไปอย่างลาบาก การดูดซึ มสารอาหารรวมถึง
การแปรรู ปสารอาหารที่ตบั ก็ไม่ดีเท่าเดิม อาหารจึงควรต้องอยูใ่ นรู ปแบบที่ย่อยได้ง่ายและมีความ
เข้มข้นของสารอาหารสู ง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาน้ าหนักตัวลดเนื่องมาจากการได้รับพลังงาน
ไม่เพียงพอ ขณะที่ห้ามลดปริ มาณไฟเบอร์ ลงมากเกิ นไปเพราะจะส่ งผลต่อการขับถ่าย ในทาง
ตรงกันข้ามควรจากัดปริ มาณไขมันในอาหารอันจะนาไปสู่ โรคอ้วน ลดปริ มาณฟอสฟอรัสเพราะจะ
อันตรายหากแมวเป็ นโรคไต เพิ่มโปแทสเซี ยมและแมกนีเซี ยมที่สูญเสี ยไปจากร่ างกายได้ง่าย ลด
โซเดียมเพื่อลดความเสี่ ยงในการเป็ นโรตไต โรคหัวใจ และโรคไทรอยด์สูง

11
ตารางที่ 2.4 อาหารที่แนะนาสาหรับแมวสู งอายุ (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร ในน้ าหนักของมวล
อาหารแห้ง)
สารอาหาร

แมวสู งอายุ

โปรตีน

30% - 45%

ไขมัน

10% - 25%

ไฟเบอร์

<10%

แคลเซียม

0.6% - 1.0%

ฟอสฟอรัส

0.5% - 0.7%

2.3.5 โภชนาการในแม่สุนขั ตั้งท้อง สุ นขั ตั้งท้องประมาณ 63 วัน โดยในช่วง 40 วันแรก การ
เจริ ญเติบโตของลูกสุ นขั ในท้องจะเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จนถึงช่วง 2 สัปดาห์ สุ ดท้ายก่อน
คลอด ลูกสุ นขั จะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้แม่สุนขั ต้องการพลังงานเพิ่ม
มากกว่าช่วงเวลาปกติถึงร้อยละ 30 และในบางรายอาจสู งถึงร้อยละ 60 หากมีการตั้งท้องลูกหลายตัว
พลังงานที่ตอ้ งการเพิ่มขึ้นสวนทางกับปริ มาณอาหารที่กินได้นอ้ ยลงจากพื้นที่ในท้องที่ลดลงเพราะ
ลูกตัวใหญ่ข้ ึน ทาให้อาหารแม่สุนขั ตั้งท้องต้องอยูใ่ นรู ปแบบที่ยอ่ ยง่าย มีพลังงานและสารอาหารที่
เข้มข้น นอกจากนี้ แม่สุนขั ยังมีความต้องการโปรตีนที่เพิ่มสู งขึ้นร้อยละ 40 ถึง ร้อยละ 70 และ
ต้องการแคลเซี ยมกับฟอสฟอรัสเพิ่มสู งขึ้นร้อยละ 60 จากช่วงเวลาปกติ เพื่อให้ลูกในท้องมีพฒั นา
ทางร่ างกายได้อย่างสมบูรณ์
2.3.6 โภชนาการในแม่สุนขั ให้นมลูก ช่วงให้นมเป็ นเวลาที่สุนขั ต้องการพลังงานมากที่สุด
เพื่อใช้ในการสร้างน้ านม แม่สุนขั เฉลี่ยสร้างน้ านมร้อยละ 8 ของน้ าหนักตัวต่อวัน ซึ่ งน้ านมสุ นขั มี
ปริ มาณไขมันและโปรตีนเข้มข้นเป็ น 2 เท่าของน้ านมวัว ช่วงที่อนั ตรายที่สุด คือ สัปดาห์ที่ 3 ถึง 5
ของการให้นม ที่แม่สุนขั จะต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเป็ น 3 ถึง 4 เท่า ของช่วงเวลาปกติ อาหารจึง
ต้องทั้งย่อยง่ายและมีพลังงานที่เข้มข้นมาก โปรตีน ไขมัน และแคลเซียมต้องสู งมากเพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างน้ านม ช่วงเวลาให้นมหากแม่สุนขั ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ อาจทาให้ผอม สร้างน้ านม
ได้นอ้ ยและบางรายอาจมีอาการชักจากแคลเซียมในเลือดต่า เพราะถูกนาไปใช้ในการสร้างน้ านมจน
มีไม่เพียงพอในร่ างกาย
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ตารางที่ 2.5 อาหารที่แนะนาสาหรับแม่สุนขั ตั้งท้อง และแม่สุนขั ให้นมลูก (คิดเป็ นร้อยละของ
สารอาหาร ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สารอาหาร

แม่ สุนัขตั้งท้อง

แม่ สุนัขให้ นมลูก

โปรตีน

22% - 32%

25% - 35%

ไขมัน

10% - 25%

>18%

คาร์โบไฮเดรต

>23%

>23%

ไฟเบอร์

<5%

<5%

แคลเซียม

0.75% - 1.5%

0.75% - 1.7%

ฟอสฟอรัส

0.6% - 1.3%

0.6% -1.3%

2.3.7 โภชนาการในแม่แมวตั้งท้องและแม่แมวให้นมลูก แมวตั้งท้องประมาณ 63 ถึง 65 วัน
ความต้องการสารอาหารของแมวต่างจากในสุ นขั แม่แมวต้องการสารอาหารสู งมากในช่วงสัปดาห์
ที่ 2 ของการตั้งท้อง แต่ไม่ใช้เพราะว่าตัวอ่อนมีการพัฒนาการที่รวดเร็ ว แต่เป็ นเพราะร่ างกาย
ต้องการเก็บสะสมพลังงานไว้สาหรับช่วงที่ให้นมลูก 2 สัปดาห์แรกของการตั้งท้องแม่แมวจะต้อง
การพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ปกติ ความต้องการพลังงานจะ
ค่อยๆเพิ่มสู งขึ้นจนเป็ น 2 ถึง 6 เท่า ในช่วงระยะเวลาที่แม่แมวให้นม แหล่งพลังงานหลักของแม่
แมวจะมาจากโปรตีน ขณะที่พลังงานจากไขมันจะเริ่ มมีความสาคัญมากขึ้นในการผลิตน้ านม รวม
ถึงแร่ ธาตุต่างๆที่จาเป็ น เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม รวมทั้งทองแดง
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ตารางที่ 2.6 อาหารที่แนะนาสาหรับแม่แมวตั้งท้อง และแม่แมวให้นมลูก (คิดเป็ นร้อยละของ
สารอาหาร ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สารอาหาร

แม่ แมวทีต่ ้งั ท้องและแม่ แมวทีใ่ ห้ นมลูก

โปรตีน

35% - 50%

ไขมัน

18% - 35%

ไฟเบอร์

<5%

แคลเซียม

1% - 1.6%

ฟอสฟอรัส

0.8% - 1.4%

โปแทสเซียม

0.6% - 1.2%

แมกนีเซียม

0.08% - 0.15%

2.3.8 โภชนาการในสุ นขั และแมวที่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 23 ของสุ นขั ที่เป็ นโรคภูมิแพ้
มี สาเหตุมาจากการแพ้อาหารที่กินอยู่ มักเริ่ มแสดงอาการที่อายุต้ งั แต่ 2 ปี ขึ้นไป สายพันธุ์ที่มี
โอกาสแพ้อาหารสู ง ได้แก่ Golden retriever, Labrador retriever, Cocker spaniels, WestHeighland white terriers เป็ นต้น ขณะที่แมวพบภาวะแพ้อาหารสู งในแมวพันธุ์วิเชียรมาศ มีโอกาส
ที่สารอาหารทุกชนิ ดจะทาให้สัตว์เกิดอาการแพ้ได้ แต่ที่พบอาการแพ้ได้มากเป็ นกลุ่มโปรตีนที่มี
โมเลกุลขนาด 10,000 ถึง 60,000 ดาลตัน พบว่าสุ นขั ส่ วนใหญ่มกั แพ้เนื้ อวัวและผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
วัว เช่น นม และเนย อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็ นภูมิแพ้จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ง่าย ไปจนถึง
การใช้อาหารสังเคราะห์ที่มีโปรตีนโมเลกุลขนาดเล็กในระดับที่สัตว์เลี้ยงจะไม่เกิดอาการแพ้
2.3.9 โภชนาการในสุ นขั และแมวที่เป็ นโรคอ้วน สุ นขั ประมาณร้อยละ 40 มีน้ าหนักตัวเกิน
มาตรฐานขณะที่แมวมีร้อยละ 30 ที่น้ าหนักตัวเกินเกณฑ์ ความอ้วนหมายถึงความเสี่ ยงในการเกิด
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคข้อต่อและโรคทางเดินหายใจ อาหารสัตว์เลี้ยงลดน้ าหนักจาเป็ นต้อง
ลดปริ มาณพลังงานในอาหารลง โดยที่สัตว์ยงั ต้องได้รับสารอาหารที่ เพียงพอ ลดปริ มาณไขมันใน
อาหารลงและเพิ่มปริ มาณโปรตีนเพื่อลดการสู ญเสี ยกล้ามเนื้ อในระหว่างการลดน้ าหนัก ไฟเบอร์ ใส่
ลงในอาหารจะช่วยให้อาหารมีปริ มาณที่มากขึ้น แต่ตอ้ งระวังไม่ให้ไฟเบอร์ มากเกินไปเพราะจะลด
ความน่ากินของอาหารและลดปริ มาณสารอาหารที่ได้รับ ทาให้การดูดซึ มสารอาหารอื่นๆเป็ นไปได้
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ยากขึ้น รวมไปถึงปริ มาณกากใยที่มากขึ้นทาให้สัตว์เลี้ ยงขับถ่ ายอุจจาระบ่อย ดังนั้นอาหารลด
น้ าหนักบางสู ตรจึงเลือกที่จะไม่เพิ่มปริ มาณไฟเบอร์ในอาหาร
ตารางที่ 2.7 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั และแมวที่เป็ นโรคอ้วน (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร ใน
น้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

สุ นัข

แมว

พลังงาน

<3.4 kcal ME/g

<3.6 kcal ME/g

โปรตีน

>25%

>35%

ไขมัน

5% - 12%

7% - 14%

คาร์โบไฮเดรต

<55%

<45%

ไฟเบอร์

สู งได้ถึง 30%

สู งได้ถึง 20%

2.3.10 โภชนาการในสุ นขั และแมวที่มีปัญหาโรคกระดูกและข้อต่อ สุ นขั ที่อายุนอ้ ยกว่า 1 ปี
ร้อยละ 22 มีปัญหาโรคข้อต่อ โดยเฉพาะในสุ นขั สายพันธุ์ใหญ่ ส่ วนหนึ่ งมาจากพันธุ กรรมและอีก
ส่ วนหนึ่ งมาจากการให้อาหารผิดวิธี เช่น ให้อาหารที่มีพลังงานมากเกินไป ทาให้สุนขั โตเร็ วมาก
เกิ นกว่าที่โครงสร้ างกระดูกและข้อต่อจะรองรับได้ สุ นขั และแมวมักพบสัดส่ วนของโรคกระดูก
และข้อต่อที่สูงขึ้นเมื่ออายุมาก สารอาหารที่ตอ้ งให้ความสาคัญ ได้แก่ แคลเซี ยมที่ตอ้ งมีอย่าง
พอเหมาะ เพราะหากมากเกินไปกระดูกจะเจริ ญผิดโครงสร้าง หากน้อยเกินไปกระดูกจะไม่แข็งแรง
ฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะส่ งผลให้กระดูกเปราะบางเช่นกัน นอกจากนี้ปริ มาณทองแดง สังกะสี และ
วิตามินซี ก็มีความจาเป็ นต่อการพัฒนาของเนื้ อเยื่อรอบๆและกระดูกอ่อน และหากเป็ นในรายที่มี
ปั ญหาโรคข้อต่อแล้ว การเสริ มกลูโคซามีนลงในอาหารจะมีส่วนช่วยให้น้ าหล่อลื่นในข้อต่อมีมาก
ขึ้นได้
2.3.11 โภชนาการในสุ นขั และแมวที่มีปัญหาโรคลาไส้ สุ นขั และแมวที่เป็ นโรคลาไส้อกั เสบ
ไม่วา่ จะเกิดจากการติดเชื้ อไวรัส แบคทีเรี ยหรื อหนอนพยาธิ จาเป็ นต้องควบคุมปริ มาณไขมันใน
อาหารเพราะไขมันย่อยได้ยาก ทาให้ทางเดินอาหารบีบตัวช้าลงและกระตุน้ ให้เกิดการสร้างน้ าย่อยที่
ตับอ่อน ซึ่ งในรายที่มีการอักเสบของตับอ่อนร่ วมด้วย จะทาให้ตบั อ่อนมีการอักเสบมากยิ่งขึ้น จึง
ควรลดไขมันในอาหารลงแต่ห้ามลดมากเกินไปเพราะอาหารจะไม่น่ากินกากใยในอาหารควรมีให้
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น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ยอ่ ยยาก แร่ ธาตุ ได้แก่ โซเดียม โพแทสเซี ยมและคลอไรด์ ในอาหารต้องมี
มากกว่าปกติ เพื่อชดเชยการสู ญเสี ยแร่ ธาตุจากการถ่ายเหลวหรื ออาเจียน กลูตามีนในอาหารควรมี
อย่างเพียงพอเพื่อให้เป็ นแหล่งพลังงานให้กบั เซลล์เยือ่ บุลาไส้ที่กาลังอ่อนแอ
ตารางที่ 2.8 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั และแมวที่เป็ นโรคลาไส้ (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร
ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

สุ นัข

แมว

ไขมัน

12 - 15%

15 - 22%

ไฟเบอร์

<1%

<1%

โปแทสเซียม

0.8% - 1.1%

0.8% - 1.1%

คลอไรด์

0.5% - 1.3%

0.5% - 1.3%

โซเดียม

0.35% - 0.50%

0.35% - 0.50%

กลูตามีน

0.5 g ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม 0.5 g ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม
ต่อวัน
ต่อวัน

2.3.12 โภชนาการในสุ นขั และแมวที่มีปัญหาโรคไตวาย โรคไตวายเป็ นสาเหตุอนั ดับ 3 ของ
การเสี ยชีวติ ในสุ นขั และสาเหตุอนั ดับ 2 ของการเสี ยชีวติ ในแมว ความเสี่ ยงของการเป็ นโรคไตวาย
จะเพิ่มสู งขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น อาหารสัตว์ป่วยโรคไตวายจาเป็ นต้องมีการจากัดปริ มาณโปรตีน
เพราะหลังจากกินโปรตีน ร่ างกายจะปรับเปลี่ยนเป็ นแอมโมเนี ยและยูเรี ยตามลาดับ ซึ่ งโดยปกติ
ยูเรี ยจะถูกขับออกทางปั สสาวะ แต่เมื่อเป็ นโรคไตวาย การขับออกของยูเรี ยจะลดลงและค่อยๆ
สะสมในร่ างกายจนอยูใ่ นระดับที่เป็ นพิษ ปริ มาณโปรตีนในอาหารจึงต้องถูกจากัดและไปเพิ่มแหล่ง
พลังงานจากไขมันเพื่อชดเชย นอกจากนี้ จาเป็ นต้องควบคุมปริ มาณฟอสฟอรัสและปริ มาณโซเดียม
ในอาหาร เนื่องจาดสัตว์ป่วยโรคไตวายมักมีฟอสฟอรัสในเลือดสู งจากการทางานผิดปกติของต่อม
พาราไทรอยด์ และมักมีโรคความดันโลหิตสู งแทรกซ้อนจึงห้ามมีโซเดียมในเลือดมากเกินไป
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ตารางที่ 2.9 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั และแมวที่ เป็ นโรคไตวาย (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร
ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

สุ นัข

แมว

โปรตีน

<15%

<30%

ฟอสฟอรัส

0.15% - 0.3%

0.04% - 0.06%

โซเดียม

<0.25%

<0.35%

2.3.13 โภชนาการในสุ นขั และแมวที่เป็ นนิ่ ว นิ่ วในสุุ นัขและแมวเกิ ดจากการจับตัวกันของ
ผลึก สาเหตุมาจากหลายปั จจัยร่ วมกัน ได้แก่ อาหารที่กิน ปริ มาณน้ าที่ดื่ม ปริ มาณปั สสาวะ ความ
เข้มข้นปัสสาวะ ความเป็ นกรดด่างของปัสสาวะ การมีเมตาโบลิซึมที่ผิดปกติ สภาพแวดล้อม รวม
ไปถึงพันธุ กรรม การปรับอาหารที่ควบคุมโรคนิ่วอาจช่วยละลายนิ่ วได้บางชนิด เช่น นิ่ ว Struvite
แต่นิ่วบางชนิ ด เช่น นิ่ ว Calcium oxalate จาเป็ นต้องผ่าตัดเอานิ่ วออกก่อน แล้วค่อยควบคุมอาหาร
เพื่อป้ องกันไม่ให้กลับมาเป็ นนิ่วอีก หลักการของอาหารโรคนิ่ ว คือ การปรับสภาพความเป็ นกรด
ด่ า งในปั ส สาวะให้ ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ การเกิ ด นิ่ ว ชนิ ด นั้น ๆ และจ ากัด ปริ ม าณแร่ ธ าตุ ที่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบหลักของนิ่ว
ตารางที่ 2.10 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั ที่เป็ นนิ่ วชนิด Struvite (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร
ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

เพือ่ การละลายนิ่ว

เพือ่ ป้องกันการกลับมาเป็ น
ใหม่

โปรตีน

<8%

<25%

ฟอสฟอรัส

<0.1%

<0.6%

แมกนีเซียม

<0.02%

0.04% - 0.10%

ความเป็ นกรดด่างของปั สสาวะ

ให้เป็ นกรด pH 5.9 - 6.1

ให้เป็ นกรด pH 6.2 - 6.4
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ตารางที่ 2.11 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั ที่เป็ นนิ่ วชนิ ด Calcium oxalate (คิดเป็ นร้อยละของ
สารอาหาร ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

เพือ่ ป้องกันการกลับมาเป็ นใหม่

โปรตีน

10% - 18%

โซเดียม

<0.3%

แมกนีเซียม

0.04 - 0.15%

อ๊อกซาเลท

หลีกเลี่ยงอาหารที่มี oxalate เป็ นส่ วนประกอบ

ตารางที่ 2.12 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั ที่เป็ นนิ่ วชนิด Cystine (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร
ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

เพือ่ ป้องกันการกลับมาเป็ นใหม่

โปรตีน

10% - 18%

ความเป็ นกรดด่างของปั สสาวะ

ให้เป็ นด่าง pH 7.1 - 7.7
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ตารางที่ 2.13 อาหารที่แนะนาสาหรับแมวที่เป็ นนิ่ ว (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร ในน้ าหนักของ
มวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

Struvite

Calcium oxalate

โปรตีน

30% - 45%

30% - 50%

แคลเซียม

-

0.5% - 0.8%

ฟอสฟอรัส

0.5% - 0.9%

0.5% - 0.7%

แมกนีเซียม

เพื่อละลายนิ่ว:
0.04% - 0.06%
เพื่อป้ องกันการกลับมาเป็ นใหม่:
0.009% - 0.024%

0.04% - 0.10%

โซเดียม

เพื่อละลายนิ่ว:
07% - 0.9%
เพื่อป้ องกันการกลับมาเป็ นใหม่:
0.2% - 0.6%

0.10% - 0.40%

ความเป็ นกรดด่างของ
ปัสสาวะ

เพื่อละลายนิ่ว:
pH 5.9 - 6.1
เพื่อป้ องกันนิ่ว:
pH 6.2 - 6.4

pH 6.6 - 6.8

2.3.14 โภชนาการในสุ นัขและแมวที่มีปัญหาโรคเบาหวานเบาหวานเป็ นความผิดปกติที่มี
ระดับน้ าตาลในเลือดสู งกว่าปกติ เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อน สุ นขั มัก
ตรวจพบว่าเป็ นเบาหวานเมื่ออายุ 7 ถึง 9 ปี ขณะที่ในแมวมักพบที่ช่วงอายุมากกว่า 10 ปี นอกจาก
การรัก ษาด้วยการฉี ดอิ นซู ลิ น การควบคุ ม อาหารก็ มี ความส าคัญไม่ แพ้ก ัน อาหารสุ นัขที่ เป็ น
เบาหวานควรมีปริ มาณคาร์ โ บไฮเดรตในอาหารอย่างเหมาะสมไม่มากจนเกิ นไป และควรเป็ น
คาร์ โบไฮเดรตที่ย่อยยาก เช่ น ข้าวฟ่ างหรื อข้าวบาร์ เลย์ จะดีกว่าคาร์ โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายอย่าง
ข้าวเจ้า ไฟเบอร์ ในอาหารจึงควรมีอย่างเพียงพอแต่ไม่จาเป็ นต้องมากเกินไป ที่สาคัญต้องควบคุม
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ปริ มาณไขมันในอาหารเพราะสัตว์ป่วยเป็ นเบาหวานเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคตับอ่อนอักเสบ สุ นัข
โรคเบาหวานไม่มีความจาเป็ นต้องจากัดโปรตีน ส่ วนอาหารแมวที่เป็ นเบาหวานควรเป็ นอาหารที่มี
โปรตีนสู ง มีไขมันและพลังงานปานกลางและมีคาร์โบไฮเดรตต่า
ตารางที่ 2.14 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั และแมวที่เป็ นโรคเบาหวาน (คิดเป็ นร้อยละของ
สารอาหาร ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

สุ นัข

แมว

โปรตีน

15% - 25%

28% - 45%

ไขมัน

<20%

<20%

คาร์โบไฮเดรต

50% - 55%

10% - 30%

ไฟเบอร์

10% - 15%

10% - 15%

2.3.15 โภชนาการในสุ นขั และแมวที่มีปัญหาโรคตับภาวะตับผิดปกติเกิดได้หลายสาเหตุ ตั้งแต่
การติดเชื้ อ ได้รับสารพิษ ระบบการไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติ เบาหวาน การป่ วยเรื้ อรัง การได้รับ
ยาบางประเภทจนถึงเป็ นเนื้ องอก เนื่องจากตับเป็ นอวัยวะที่ผลิตโปรตีนที่ชื่ออัลบูมินให้กบั ร่ างกาย
เก็บพลังงานสารองในรู ปไกลโคเจนเพื่อแปลงเป็ นน้ าตาลเวลาที่ร่างกายต้องการและแปลงกรด
ไขมัน เป็ นไตรกลี เ ซอไรด์ ดัง นั้น สั ต ว์ป่ วยโรคตับ จึ ง จ าเป็ นต้อ งควบคุ ม ระดับ ของโปรตี น
คาร์ โบไฮเดรตและไขมันในอาหารให้อยูใ่ นภาวะที่สมดุล รวมถึงคัดเลือกชนิดของกรดอะมิโนที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดแอมโมเนี ยที่เป็ นสารพิษและหลีกเลี่ยงทองแดงในอาหาร เพราะอาจส่ งผลเสี ยต่อตับ
ได้
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ตารางที่ 2.15 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั และแมวที่เป็ นโรคตับ (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร ใน
น้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

สุ นัข

แมว

โปรตีน

15% - 30%

30% - 45%

ไขมัน

15% - 30%

20% - 40%

คาร์โบไฮเดรต

45% - 55%

30% - 40%

ไฟเบอร์

3% - 8%

3% - 8%

โซเดียม

0.10% - 0.25%

0.20% - 0.35%

โปแทสเซียม

0.8% - 1.0%

0.8% - 1.0%

คลอไรด์

0.25% - 0.40%

0.30% - 0.45%

อาร์จินีน

1.2% - 2.0%

1.5% - 2.0%

ทอรี น

-

2500-5000 ppm

2.3.16 โภชนาการในสุ นขั และแมวที่ ป่วยเป็ นมะเร็ ง สัตว์ป่วยด้วยโรคมะเร็ งมักมีภาวะที่ผอม
ผิดปกติ สาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากโรคมะเร็ งโดยตรง เช่น ไปรบกวนเมตาโบลิซึมทาให้ร่างกายไม่มี
การสะสมไขมันและเริ่ มสลายมวลกล้ามเนื้อ อาจเกิดโดยอ้อม เช่น มะเร็ งทาให้เกิดภาวะโลหิ ตจาง
ตาแหน่ งที่ อยู่ของมะเร็ งไปลดการดูดซึ มและการย่อยสารอาหาร และในบางครั้งสัตว์อาจผอม
เนื่องมาจากผลของเคมีบาบัด ทาให้สัตว์คลื่นไส้ อาเจียนและเบื่ออาหาร หรื อไปเคมีบาบัดไปทาลาย
ผิวลาไส้ทาให้การย่อยอาหารและการดูดซึ มอาหารลดลง อาหารสัตว์ป่วยเป็ นมะเร็ งควรมีโปรตีน
และไขมันในอาหารสู งเพื่อให้พลังงานและชะลอกล้ามเนื้ อที่สลาย ลดคาร์ โบไฮเดรตในอาหารที่
อาจเป็ นแหล่งพลังงานที่มะเร็ งอาจนาไปใช้ได้สารอาหารถึงจะไม่มีส่วนในการรักษามะเร็ งโดยตรง
แต่มีผลทาให้สัตว์ป่วยมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน มีช่วงอายุยืนยาวขึ้นและพร้อมที่จะได้รับการรักษาด้วย
เคมีบาบัดต่อไป
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ตารางที่ 2.16 อาหารที่แนะนาสาหรับสุ นขั และแมวที่เป็ นโรคมะเร็ ง (คิดเป็ นร้อยละของสารอาหาร
ในน้ าหนักของมวลอาหารแห้ง)
สิ่ งทีต่ ้ องควบคุม

สุ นัข

แมว

โปรตีน

30% - 45%

40% - 50%

ไขมัน

25% - 40%

50% - 65%

คาร์โบไฮเดรต

<25%

<25%

กรดไขมัน

>5%

>5%

อาร์จินีน

>2%

>2%

2.4 วิเคราะห์ แอปพลิเคชันในท้องตลาดทีม่ ีความคล้ายคลึงกัน
แอปพลิเคชันในท้องตลาดปั จจุบนั ที่มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะของการให้ขอ้ มูล
ผลิ ตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปที่ มีในท้องตลาดและอาหารปรุ งเองพบได้น้อยมากส่ วนใหญ่จะอยู่ใน
รู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชันที่ขายสิ นค้าพร้อมกับให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ ยวกับสิ นค้าที่ขาย จากการ
ทดสอบการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ในแง่ ข องข้ อ มู ล และการใช้ ง านทั้ งบน
ระบบปฏิบตั ิการ iOS ระบบปฏิบตั ิการ Android และที่เป็ นเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ได้แอปพลิเคชันที่
น่าสนใจมา 4 แอปพลิเคชัน มีขอ้ มูลโดยสังเขปดังนี้

22

ภาพที่ 2.1 ส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ของแอปพลิเคชัน Dog Food Recipes บนระบบปฏิบตั ิการ Android
จากภาพที่ 2.1 Dog Food Recipes เป็ นแอปพลิเคชันบน Android ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสู ตร
อาหารปรุ งเองสาหรับสุ นขั พัฒนาโดย Appmeme มีการปรับปรุ งล่าสุ ดเมื่อ 12 พฤษภาคม 2558
ปั จจุบนั ยังอยูใ่ นเวอร์ ชน่ั ที่ 1.0 แอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี แต่มีการติดโฆษณาอยูบ่ น
หน้าจอระหว่างใช้งาน จุดเด่น คือ มีการแสดงรายละเอียดส่ วนประกอบของอาหารแต่ละชนิ ด
รวมทั้งวิธีการปรุ งอย่างชัดเจน แต่ขอ้ จากัด คือ การไม่บอกคุณค่าทางสารอาหารกากับและไม่ได้มี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรับรองถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารชนิดนั้น ทาให้อาจจะเหมาะกับในกรณี ที่ทา
เป็ นอาหารกินเล่นมากกว่าเน้นไปที่คุณค่าสารอาหาร ประกอบกับการไม่มีรูปประกอบอาหารที่ปรุ ง
เสร็ จแล้ว ทาให้ผใู ้ ช้งานไม่รู้วา่ อาหารที่ปรุ งออกมาแล้วจะมีลกั ษณะอย่างไร
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ภาพที่ 2.2 ส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ของแอปพลิเคชัน Pet Pawer บนระบบปฏิบตั ิการ iOS
จากภาพที่ 2.2 Pet Pawer แอปพลิเคชันบน iOS ที่ตอ้ งเสี ยเงินซื้ อ 1.99 เหรี ยญ สร้าง
โดย Vonderscore ปรับปรุ งล่าสุ ดเมื่อ 5 ธันวาคม 2555 แอปพลิเคชันมีการแจกแจงรายการอาหาร
สาเร็ จรู ปที่มีในท้องตลาด ระบุส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิดและมีการวิจารณ์ส่วนประกอบ
แต่ไม่มีขอ้ มูลเรื่ องสารอาหารและปริ มาณที่ควรให้ต่อวัน ข้อดี คือ รายการอาหารสาเร็ จรู ปที่มีเป็ น
จานวนมากและครบทุกหมวดหมู่ต้ งั แต่อาหารสุ นขั ชนิดแห้ง ชนิดเปี ยก อาหารแมวชนิดแห้ง ชนิด
เปี ยก แต่ขอ้ จากัด คือ ไม่มีการแสดงรู ปอาหารทาให้อาจเกิ ดความสับสนหากชื่ ออาหารมีความ
คล้ายคลึ งกัน ไม่จดั หมวดหมู่อาหารตามอายุหรื อสุ ขภาพของสัตว์เลี้ยง เช่ น อาหารแมวสู งอายุ
อาหารลูกสุ นขั อาหารสุ นขั โรคไตวาย และไม่มีระบบสื บค้นมีแค่ดชั นี ตามตัวอักษรนาหน้าชื่ อ
อาหาร ทาให้ยากที่ผใู้ ช้จะค้นหารายการอาหารที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้ การวิจารณ์ส่วนผสมของ
อาหาร มักไม่ได้เป็ นไปตามหลักโภชนาการ
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ภาพที่ 2.3 ส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ของแอปพลิเคชัน Vetlist บนระบบปฏิบตั ิการ Android
จากภาพที่ 2.3 Vetlist แอปพลิเคชันที่มีท้ งั iOS และ Android ให้ใช้ได้ฟรี แต่จากัด
เฉพาะผูท้ ี่มีเลขทะเบียน ใบอนุญาติสัตวแพทย์ของประเทศไทย ปรับปรุ งล่าสุ ดเมื่อ 16 กรกฎาคม
2558 ทีมผูพ้ ฒั นา คือ Vetsite ทีมที่เข้าแข่งขันในรายการ True Incube และเข้ารอบ 5 ทีมสุ ดท้าย
ทีมประกอบด้วยสัตวแพทย์ นักออกแบบและโปรแกรมเมอร์ Vetlist ถูกออกแบบเพื่อเป็ นคู่มือยา
ออนไลน์สาหรับสัตวแพทย์ โดยจะมีชื่อสามัญทางยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีการใช้ ในส่ วนของ
รายการอาหาร Vetlist มีอาหารของแบรนด์ Royal Canin ผูกขาดอยูเ่ พียงแบรนด์เดียว โดยจะแสดง
รู ปผลิตภัณฑ์ ส่ วนประกอบและปริ มาณที่แนะนาให้กินต่อวัน มีการเก็บบันทึกรายการอาหารที่ใช้
บ่อยได้ ข้อจากัดของ Vetlist คือ ปริ มาณที่แนะนาให้ทาน แสดงในรู ปแบบของไฟล์ภาพความ
ละเอียดสู ง ทาให้ตอ้ งกดเข้าไปที่ภาพ รอภาพดาวน์โหลดเสร็ จแล้วค่อยขยายดู หรื อหากอยากรู้
ข้อมูลสารอาหารต้องดาวน์โหลดเอกสารกากับอาหารที่อยูใ่ นรู ปของไฟล์ pdf ทาให้ใช้เวลานานใน
การเข้าถึงข้อมูล รายการอาหารมีไม่หลากหลายเพราะเป็ นการขายสัญญาการประชาสัมพันธ์แบบ
ผูกขาดกับบริ ษทั จึงไม่สามารถให้ขอ้ มูลอาหารสัตว์เลี้ยงของผูผ้ ลิตรายอื่นได้ และถึงแม้จะมีระบบ
สื บค้นอาหารจากชื่อ แต่ไม่มีการจัดกลุ่มอาหารตามสรรพคุณการใช้งาน ว่าเป็ นอาหารสาหรับสัตว์
ช่วงอายุเท่าไหร่ หรื อป่ วยด้วยโรคอะไร จึงเป็ นอุปสรรคสาหรับผูใ้ ช้ที่ไม่รู้จกั ชื่ออาหารมาก่อน
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ภาพที่ 2.4 ส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ของแอปพลิเคชัน Rxpetfood เปิ ดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โครม บน
ระบบปฏิบตั ิการ Android
จากภาพที่ 2.4 Rxpetfood.com เว็บไซต์ขายอาหารเพื่อการรักษาสาหรับสัตว์เลี้ยง มีรูป
ผลิตภัณฑ์ประกอบพร้อมให้คาแนะนาเกี่ยวกับสรรพคุณและส่ วนประกอบในอาหารเพื่อประกอบ
การตัดสิ นใจซื้ อ มีอาหารที่ขายอยูท่ ว่ั โลกของบริ ษทั ใหญ่ 3 บริ ษทั ได้แก่ Hill Royal Canin และ
Nestle แยกตามประเภทสัตว์เลี้ยงเป็ นอาหารสุ นขั และอาหารแมว ระบบสื บค้นสามารถสื บค้นหาคา
สาคัญจากชื่ อหรื อสรรพคุณของอาหารก็ได้ เช่น หากใช้คาค้นว่า kidney ระบบจะแสดงอาหารทุก
ตัวที่ใช้กบั สัตว์โรคไต แม้วา่ จะไม่มีคาว่า kidney อยูใ่ นชื่ออาหารก็ตามและแอปพลิเคชันยังสามารถ
บันทึกรายการอาหารที่สนใจเพื่อเก็บไว้ดูในภายหลังได้ ข้อจากัดของเว็บไซต์น้ ี คือ ขาดการแสดง
ข้อมูลสารอาหารและปริ มาณที่แนะนาให้กินต่อวัน ทาให้ยากในการคานวณจานวนที่ตอ้ งซื้ อ หาก
ไม่เคยซื้ ออาหารชนิ ดนั้นมาก่อนและเนื่ องจากเป็ นเว็บไซต์แอปพลิเคชันจึงจาเป็ นต้องใช้งานผ่าน
เว็บเบราว์เซอร์ จึงมีการตอบสนองต่อการใช้งานช้ากว่าแอปพลิเคชันมือถือ
จากข้อมูลที่ได้ศึกษามาในชั้นต้นจะเห็นว่า ปัจจุบนั ผูเ้ ลี้ยงสัตว์มีการความใส่ ใจการดูแล
สุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมากขึ้นและมีการสื บค้นหาข้อมูลจากทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งแอปพลิเคชันที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ลี้ยงสัตว์ได้ท้ งั หมด ทั้งในด้านของข้อมูลและ
ฟั งก์ชนั ทางผูศ้ ึกษาจีงเก็บรวบรวมข้อมูลและออกแบบแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes ให้มีขอ้ มูลทั้ง
ในส่ วนของอาหารสาเร็ จรู ปและอาหารปรุ งเองสาหรับสัตว์เลี้ยง และเพิ่มเติมข้อมูลอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ยงพิเศษ มีการจัดหมวดหมู่อาหารตามช่วงอายุและสุ ขภาพเพื่อสัตว์ที่มีความต้องการอาหารที่
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เฉพาะ รวมทั้งมีฟังก์ชนั การบันทึกรายการอาหารที่สนใจ ฟั งก์ชนั การส่ งรายชื่ ออาหารทางอีเมล
เพื่อให้แอปพลิเคชันมีความครบถ้วน ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ที่เป็ นสัตวแพทย์และผู้เลี้ยง
สัตว์ที่ประสงค์จะดูแลด้านโภชนาการให้สัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด อีกทั้งสามารถแข่งขันกับแอปพลิชนั
รายอื่นได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ตารางที่ 2.17 แสดงชื่ อแอปพลิ เคชันที่เกี่ยวข้องกับการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป หรื อ
สู ตรอาหารปรุ งเองสาหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมูลที่ให้และฟังก์ชนั
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ตารางที่ 2.17 (ต่อ)
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ด้ านฟังก์ชัน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการและเครื่องมือ
การพัฒนาแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ไอโฟน สาหรับการเลือกอาหารให้สัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการอาหารพิเศษเนื่องจากเป็ นการพัฒนา
แอปพลิ เคชันขึ้ นมาใหม่ จึ ง อาศัย กระบวนการทางซอฟต์แวร์ เพื่ อการพัฒนา มี ข้ นั ตอนต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการ
3.2 การวิเคราะห์และการออกแบบ
3.3 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
3.4 ทดสอบแอปพลิเคชัน
3.5 ระยะเวลาการดาเนินการ
3.1 ศึกษาปัญหาและความต้ องการ
สื บเนื่องจากผูศ้ ึกษาเป็ นสัตวแพทย์ ทาให้ได้รับทราบข้อมูลปั ญหาด้านโภชนาการใน
สัตว์เลี้ ยงที่มีความต้องการสารอาหารพิเศษ อันเนื่ องมาจากการขาดความรู้ของเจ้าของสัตว์หรื อ
ปั ญหาในด้านการสื่ อสารระหว่างเจ้าของสัตว์กบั สัตวแพทย์ จึงได้ทาการเก็บรวบรวมความต้องการ
จากสัตวแพทย์โดยใช้เทคนิคการประชุ ม (Meeting) เรี ยกสัตวแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลสัตว์
สัตวแพทย์ 4 (โรงพยาบาลสัตว์ที่ทางผูศ้ ึกษาทางานอยู)่ จานวน 5 คน มาร่ วมแสดงความคิดเห็น
สามารถสรุ ปเป็ นความต้องการอันสื บเนื่องมาจากปัญหาที่พบได้บ่อย ดังนี้
3.1.1 แอปพลิเคชันจาเป็ นต้องมีจดั กลุ่มของอาหารสาหรับลูกสุ นขั สุ นขั ตั้งท้องและสุ นขั ให้
นม เนื่ องจากปั ญหาที่พบได้บ่อย คือ เจ้าของสุ นขั มักจะเข้าใจว่าอาหารสุ นขั โตสามารถให้ได้ใน
สุ นขั ทุกช่วงอายุ จนทาให้ลูกสุ นขั เกิดภาวะกระดูกงอผิดรู ป ไปจนถึงแม่สุนขั ให้นมลูกที่มีอาการ
ชักเนื่องจากแคลเซียมในเลือดต่าเพราะได้รับแคลเซียมในอาหารไม่เพียงพอ
3.1.2 แอปพลิเคชันจาเป็ นต้องมีการจัดกลุ่มของอาหารเฉพาะสาหรับสัตว์ป่วย ปกติในการ
รักษาสัตว์ป่วยที่มีความจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนอาหาร สัตวแพทย์จะคอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ

29
ควบคุมอาหารและให้รายชื่ออาหารสาเร็ จรู ปเฉพาะโรคที่ควรต้องรับประทานเป็ นอาาหารหลัก พบ
ได้บ่อยที่เจ้าของมักลืมหรื อเกิดความสับสนในการเลือกซื้ อ เนื่องด้วยอาหารเฉพาะโรคมีชื่อการค้า
อยูใ่ นรู ปชื่ อย่อหรื อศัพท์ทางการแพทย์ เช่น อาหารสาหรับสัตว์ป่วยโรคไตของบริ ษทั Hill, Royal
Canin และNestle จะใช้ชื่ออาหารว่า k/d, Renal และ NF ตามลาดับ ไม่ได้มีคาว่า Kidney ที่แปลว่า
ไตในภาษาอังกฤษแต่อย่างใด มีโอกาสที่เจ้าของบางส่ วนจะซื้ออาหารสาหรับสัตว์ป่วยผิดประเภท
3.1.3 แอปพลิเคชันจาเป็ นต้องมีอาหารสู ตรปรุ งเอง เจ้าของสัตว์ป่วยบางส่ วนมีปัญหาในการ
ให้อาหารสาเร็ จรู ป อาจเป็ นเพราะสัตว์เลี้ยงมีนิสัยเลือกกินอาหาร สัตว์ป่วยที่อาการหนักทาให้ความ
อยากอาหารลดลง เป็ นความพอใจของเจ้าของเพราะอยากให้สุนขั ได้กินอาหารปรุ งเองบ้างหรื อมอง
ว่าอาหารสาเร็ จรู ปมีราคาแพง ปั ญหาที่ตามมา คือ ภาวะทุพโภชนาการหรื อสัตว์ป่วยอาการทรุ ดลง
เนื่องจากอาหารปรุ งเองมักปรุ งโดยปราศจากความรู้ดา้ นโภชนาการ ในแอปพลิเคชันจึงจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ควรให้คาแนะนาในส่ วนอาหารปรุ งเองด้วย
3.1.4 เก็บรายการอาหารที่สนใจไว้ดูในภายหลังได้ เพราะรายการอาหารในปั จจุบนั มีเป็ น
จานวนมากยกตัวอย่าง อาหารเฉพาะโรคของบริ ษทั Hill ปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น 51 รายการ จาแนกตาม
รู ปแบบอาหารและสภาพอาการของสัตว์ป่วย การลดภาระของความทรงจาระยะยาว คือ การมีส่วน
ของการบันทึกรายการอาหารที่สนใจ เก็บแยกไว้ดูได้ในภายหลังได้ หรื อสัตวแพทย์อาจใช้ฟังก์ชนั
นี้ ช่วยบันทึกรายการอาหารให้กบั เจ้าของสัตว์เลี้ยง
3.1.5 ส่ งรายชื่ ออาหารผ่านทางอีเมลได้ เพราะชื่ออาหารบางตัวอาจมีความคล้ายคลึงกัน หรื อ
บางชื่ ออาจยาวจนทาให้เจ้าของเกิ ดความสับสน การให้คาปรึ กษาด้านโภชนาการหรื อการสั่งซื้ อ
อาหารทางโทรศัพท์พบได้บ่อยที่ ชื่ออาหารที่เจ้าของแจ้งอาจไม่ตรงกับที่ตอ้ งการจริ งๆ การส่ ง
รายชื่ ออาหารผ่านทางอีเมลหรื อสื่ ออื่นๆในลักษณะที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจึงช่ วยลดข้อผิดพลาด
ทางด้านการสื่ อสาร
จากข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาปั ญหาและเก็บรวบรวมความต้องการจากสัตวแพทย์ที่
ทางานจริ ง ท าให้ ส ามารถสรุ ป ขอบเขตการพัฒนาแอปพลิ เคชันให้มี ค วามชัดเจนได้ว่า ต้องมี
รายการอาหารส าเร็ จรู ป ของสัตว์ที่มี ความต้องการด้านโภชนาการพิเศษรวมถึ งสัตว์ป่วย ควรมี
อาหารสู ตรปรุ งเองไว้เป็ นทางเลื อกในกรณี ที่ไม่สามารถให้อาหารสาเร็ จรู ปได้ และต้องสามารถ
บันทึกรายการอาหารที่สนใจ รวมไปถึงส่ งอีเมลรายชื่ออาหารเพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้
3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบ
ใช้แบบจาลองตามแนวทางเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis) ในการออกแบบระบบ
ในส่ วนของพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น และแสดง
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ให้เห็นถึงความสามารถของระบบที่ดาเนินการในหน้าที่บางอย่างได้ โดยในส่ วนของแผนภาพเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Diagram) เลือกใช้ Use Case Diagram และ Activity Diagram ในส่ วนของ
โครงสร้างข้อมูลจะออกแบบโดยใช้แผนผังข้อมูล (Database Schema Design) จาลองโครงสร้าง
ข้อมูลทั้งหมดในระบบ ดังจะแสดงรายละเอียดในบทที่ 4 ผลการดาเนินงานโดยในส่ วนของการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบ (System Architecture) มีโครงสร้างส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้เป็ นตาม
ภาพ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes แสดงโครงสร้างของส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้
จากภาพที่ 3.1 หน้าจอหลัก (Main page) เป็ นการจัดหมวดหมู่อาหารตามประเภทสัตว์
และรู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 7 กลุ่ม ได้แก่ อาหารสาเร็ จรู ปสาหรับสุ นขั ชนิ ดเม็ดอาหารสาเร็ จรู ป
สาหรับสุ นขั ชนิดเปี ยก อาหารสาเร็ จรู ปสาหรับแมวชนิดเม็ด อาหารสาเร็ จรู ปสาหรับแมวชนิดเปี ยก
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงชนิ ดพิเศษ สู ตรอาหารปรุ งเองที่บา้ นสาหรับสุ นขั และสู ตรอาหารปรุ งเองที่
บ้านสาหรับแมว ซึ่ งหน้าจอหลักจะเชื่อมโยงไปสู่ เมนูดา้ นข้างเพื่อเข้าสู่ รายการอาหารที่บนั ทึกไว้ที่
Favorite และหน้า About page ได้ รวมไปถึงการใช้ฟังก์ชนั การค้นหาอาหารจากชื่อ และการคัด
กรองอาหารแยกตามสรรพคุณ
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หน้าจอรายการอาหาร (Product list view) แสดงรายชื่ ออาหารที่ถูกเลือกจากกลุ่ ม
รายการอาหารในหน้าแรก เข้าดูรายการอาหารที่บนั ทึกไว้ เลือกโดยการค้นหาอาหารจากชื่ อหรื อ
โดยการคัดกรองแยกตามสรรพคุณ หน้านี้ จะแสดงรายละเอียดของอาหารแต่ละรายการ ตั้งแต่ ชื่อ
อาหาร สรรพคุณ บริ ษทั ที่ผลิต ประเทศที่ต้ งั บริ ษทั แม่ และปริ มาณแคลอรี่
หน้าจอรายละเอียดของอาหาร (Product view) แสดงผลข้อมูลของอาหารเพียง 1
รายการ ที่เลือกดู รายละเอียดประกอบด้วย ชื่ออาหาร สรรพคุณ บริ ษทั ที่ผลิต ประเทศที่ต้ งั บริ ษทั
ขนาดที่ มีจาหน่ ายและปริ มาณแคลอรี่ โดยมีก ารแยกข้อมูลออกเป็ น 3 หน้าหลัก ได้แก่
ส่ วนประกอบ ปริ มาณสารอาหาร และวิธีที่แนะนาในการรับประทาน หน้านี้ สามารถใช้ฟังก์ชนั การ
บันทึกรายการอาหารที่สนใจ หรื อส่ งต่อรายชื่ออาหารทางอีเมลหรื อสื่ อสังคมออนไลน์อื่นๆได้
หน้าเกี่ยวกับผูพ้ ฒั นา (About page) แนะนารายละเอียดเกี่ยวกับผูจ้ ดั ทาแอปพลิเคชัน
และช่องทางในการเชื่ อมต่อไปยังสังคมออนไลน์ เพื่อร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ยง
3.3 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ในการพัฒนาแอปพลิ เคชันแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การพัฒนาในส่ วนข้อมูลด้าน
โภชนาการ และในส่ วนของการเขียนโปรแกรมและสร้างส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ มีรายละเอียดของ
การพัฒนา ดังนี้
3.3.1 ข้อมูลด้านโภชนาการในส่ วนของอาหารสาเร็ จรู ป ทางผูศ้ ึกษาได้ติดต่อขอข้อมูลด้าน
โภชนาการจากตัวแทนจาหน่ ายอาหารสัตว์สาหรับสัตว์ป่วยในประเทศไทยและค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต ส่ วนข้อมูลด้านโภชนาการอาหารปรุ งเองทางผูศ้ ึกษาซึ่ งเป็ นสัตวแพทย์ได้พฒั นาสู ตร
อาหารร่ วมกับนักเทคโนโลยีทางด้านอาหาร โดยอ้างอิงข้อมูลตามหลักโภชนาการสาหรับสัตว์เลี้ยง
3.3.2 การพัฒนาส่ วนการเขียนโปรแกรมและส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ เพื่อให้ได้แอปพลิเคชัน
Vet’s Recipesจาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือและเทคโนโลยีหลายสายสาขาร่ วมกัน ได้แก่
3.3.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ OS X 10.9 เป็ นระบบปฏิบตั ิการบนเครื่ อง Mac
3.3.2.2 iOS 8 เป็ นระบบปฏิบตั ิการสาหรับ iOS Device
3.3.2.3 XcodeVersion 6.4 เป็ นเครื่ องมือสาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
3.1.2.4 Swift เป็ นภาษาสาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Xcode
3.1.2.5 Sublime Text เครื่ องมือในการสร้างและแก้ไขไฟล์ xml
3.1.2.6 Photoshop สาหรับจัดการและตกแต่งรู ปภาพ
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3.4 ทดสอบแอปพลิเคชัน
การทดสอบแอปพลิ เคชันใช้การทดสอบแบบกล่ องดา โดยทาเป็ นชุ ดทดสอบ (Test
case set) เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึงในระหว่างการใช้งาน หลังจากนั้นจะทาการ
ทดสอบในสถานการณ์จาลองที่กาหนดขึ้น (Alpha testing) จากกลุ่มตัวอย่าางสัตวแพทย์ 10 คน
และผูเ้ ลี้ ยงสัตว์ที่ไม่ใช่ สัตวแพทย์ 10 คนโดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (NonProbability Sampling) แต่ใช้วจิ ารณญาณของผูศ้ ึกษา (Judgmental Sampling) ออกแบบการทดสอบ
ทั้งหมดเป็ นแบบ Validation Test กาหนดรายละเอียดในการทดสอบและการเก็บข้อมูลดังนี้
3.4.1 คัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบใช้การสัมภาษณ์ โดยต้องมีคุณสมบัติข้ นั พื้นฐาน คือ
เคยใช้งานโทรศัพท์ไอโฟนมาก่อน ไม่มีประสบการณ์เป็ นผูพ้ ฒั นาระบบหรื อเคยถูกทดสอบการใช้
งานระบบมาก่อน มีความรู ้ในการอ่านภาษาอังกฤษ ที่บา้ นมีสัตว์เลี้ยงเป็ นสุ นขั หรื อแมว และไม่เคย
มีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน Vetlist
3.4.2 ผูศ้ ึกษาเป็ นผูค้ วบคุมการทดสอบ จะให้ขอ้ มูลกับผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบเพียงแค่อธิ บาย
วัตถุประสงค์วา่ การทดสอบนี้ ทาขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่เปิ ดเผยข้อมูลรายบุคคล เริ่ มจากจะให้มี
การใช้งานแอปพลิ เคชันเพื่อค้นหาข้อมูลอาหารที่กาหนดให้ซ่ ึ งจะมีการจับเวลา ทดลองบันทึก
รายการอาหารที่สนใจ และจัดส่ งข้อมูลชื่ออาหารผ่านทางอีเมล เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดสอบจึงจะให้ทา
แบบสอบถาม
3.4.3 การทดสอบออกแบบเป็ น Within-Subject Design คือ กลุ่มตัวอย่างจะได้ใช้งานทั้ง 2
แอปพลิเคชัน หรื อ Vet’s Recipesและ Vetlist โดยจะลดผลจากการเรี ยนรู้ (Learning effect) โดย
กลุ่มตัวอย่าง สัตวแพทย์ 5 คน และผูเ้ ลี้ยงสัตว์ 5 คน จะใช้งานแอฟพลิเคชัน Vetlist เพื่อหา
ส่ วนประกอบของอาหารสาเร็ จรู ปชนิดเม็ดสาหรับสุ นขั โรคไตแบรนด์ Renal และปริ มาณที่แนะนา
ให้รับประทานสาหรับสุ นขั ที่หนัก 4.5 กิโลกรัม จากนั้นจึงให้ใช้งานแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes
เพื่อหาข้อมูลเดียวกัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง สัตวแพทย์ 5 คน กับผูเ้ ลี้ยงสัตว์อีก 5 คน ที่เหลือจะให้ใช้
งานแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes ก่อน แล้วจึงให้ใช้งาน แอฟพลิเคชัน Vetlist โดยมีเป้ าหมาย (Task)
ในการหาข้อมูลเดี ยวกัน คือ ส่ วนประกอบของอาหารสุ นขั โรคไตและปริ มาณที่แนะนาให้กิน
สาหรับสุ นขั หนัก 4.5 กิโลกรัม ผูค้ วบคุมการทดสอบจับเวลาที่ผเู้ ข้าร่ วมทดสอบใช้ในการหาข้อมูล
3.4.4 ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทดสอบทาแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลความคิดเห็นในการใช้
งานแอปพลิเคชัน Vet’s Recipesแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คือ ข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 คือ ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบการทางานของระบบ
ด้านประสิ ทธิภาพของระบบ (System Performance Tests) ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชน่ั ของระบบ
(System Functionality Tests) และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Tests) ซึ่ งใช้การวัด
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แบบ Interval Scale มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ และสุ ดท้าย
ส่ วนที่ 3 คือข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
3.4.5 ประเมินผลการทดสอบโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สรุ ปผลเป็ น
ตารางที่แสดงข้อมูลในรู ปแบบของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งในส่ วน
ของข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริ มาณ
3.5 ระยะเวลาการดาเนินงาน
การพัฒนาแอปพลิเคชันเริ่ มต้นตั้งแต่การศึกษาปั ญหาและความต้องการ ไปจนถึงการ
ทดสอบ รวมถึงการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็ จ แผนการดาเนินงานใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ น 5
เดือน เริ่ มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1

ศึกษาความต้องการจากกลุ่มสัตวแพทย์
และกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์

2

ออกแบบแอปพลิเคชัน

3

เก็บรวบรวมข้อมูลอาหารสัตว์เลี้ยง
สาเร็ จรู ป

4

พัฒนาสู ตรอาหารปรุ งเองสาหรับสัตว์เลี้ยง

5

เขียนแอปพลิเคชัน

6

ประเมินประสิ ทธิผลของการใช้งาน
แอปพลิเคชัน

7

จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

2

3

4

5

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Vet’s Recipesจะกล่าวถึงผลลัพธ์์ที่ได้จาก
การออกแบบและพัฒนาระบบ ทั้งในส่ วนของการออกแบบกระบวนการทางานของระบบ การ
ออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ และรายงานผลการทดสอบแอปพลิเคชัน
แบ่งรายละเอียดหัวข้อตามลาดับได้ดงั นี้
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
4.2 ผลการทดสอบแอปพลิเคชัน
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
ผลการออกแบบระบบเพื่อกาหนดรายละเอียดของฟั งก์ชนั ในแต่ละส่ วนประกอบของ
ระบบ มักนิยมอธิบายในรู ปแบบจาลองของระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 Use Case Diagramจากกระบวนการเก็บรวบความต้องการของผูใ้ ช้ในบทที่ 3 เราสามารถ
กาหนดขอบเขตในการพัฒนาระบบผ่าน Use Case Diagram ที่แสดงการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน
ระหว่างระบบ และผูใ้ ช้ภายนอกได้
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ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดง Use Case Diagram ของ Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.1 กรอบสี่ เหลี่ ย มขนาดใหญ่ แสดงขอบเขตของระบบทั้งหมด (System
boundary) โดยมี Use Case แสดงในรู ปของวงรี ขนาดเล็กภายใน ซึ่ งในกรณี น้ ี มีท้ งั สิ้ น 6 Use Case
ได้แก่ ค้นหาอาหารจากชื่ ออาหาร ค้นหาอาหารจากคุณสมบัติ ค้นหาอาหารจากรายการ เรี ยกดู
อาหารที่บนั ทึกไว้ในรายการโปรด บันทึกอาหารเข้ารายการโปรด และส่ งรายชื่ออาหารผ่านทาง
อีเมล โดยมี Actor เป็ น User อาจจะเป็ นผูเ้ ลี้ยงสัตว์ที่สนใจหรื อสัตวแพทย์ก็ได้ที่มีความสนใจที่จะ
ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องส่ วนประกอบ คุณค่าอาหารหรื อวิธีการกิน โดยมี
Use Case ที่ต่อขยายออกในรู ป extend ซึ่ งเกิดจาก Actor คนเดิมที่คน้ หารายการอาหารจนได้ขอ้ มูล
ที่ตอ้ งการ อาจเลือกที่จะส่ งรายชื่ออาหารผ่านทางอีเมล เลือกที่จะบันทึกรายการอาหารที่ชื่นชอบเก็บ
ไว้ หรื ออาจแค่ดูขอ้ มูลอย่างเดียวโดยไม่ทา Use Case ที่ extend ต่อออกมาก็ได้
4.1.2 Activity Diagram เป็ นแผนภาพที่ แสดงให้เห็ นถึ ง ลาดับของการดาเนิ นกิ จกรรม
(Activity) จากกิ จกรรมหนึ่ งไปยังอีกกิ จกรรมหนึ่ งภายในระบบ Activity Diagram จึงมีจานวน
เท่ากับ Usecase ในกรณี น้ ีมีท้ งั สิ้ น 6 แผนภาพดังนี้
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ภาพที่ 4.2 แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการค้นหาอาหารจากชื่อของ Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.2 การค้นหาอาหารโดยใช้ค าค้นเป็ นชื่ ออาหาร จากแผนภาพจะมี ก าร
แบ่งเป็ น 2 Swim Lanes ในส่ วนของผูใ้ ช้และระบบ โดยเริ่ มต้นจากมุมบนขวาสุ ด คือ ผูใ้ ช้เข้าไป
เลือกที่เมนูการค้นหา จากนั้นจึงใส่ ขอ้ มูลโดยการพิมพ์ชื่ออาหารที่ตอ้ งการค้นหา ระบบจะทาการ
ค้นหาอาหารที่มีชื่อตรงกับคาค้นจากในฐานข้อมูล กรณี ไม่มีชื่ออาหารตรงกับคาค้นจะไม่มีการ
แสดงผล ทาให้ผใู ้ ช้ตอ้ งใส่ คาค้นใหม่ กรณี ที่มีอาหารที่มีชื่อตรงกับคาค้นในฐานข้อมูลจะแสดงชื่ อ
และข้อมูลเบื้องต้นของอาหาร แสดงผลในรู ปแบบรายการอาหาร จากนั้นผูใ้ ช้จึงเลือกอาหารจาก
รายการอาหารที่สนใจ เพื่อเข้าไปดูขอ้ มูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลส่ วนประกอบอาหาร สารอาหารและ
คาแนะนาในการให้อาหาร เป็ นอันจบ Activity การค้นหาอาหารโดยใช้คาค้นเป็ นชื่ออาหาร
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ภาพที่ 4.3 แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการค้นหาอาหารโดยตัวกรองตามคุณสมบัติของ
Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.3 การค้นหาอาหารโดยตัวกรองตามคุ ณสมบัติ จากแผนภาพจะมี การ
แบ่งเป็ น 2 Swim Lanes ในส่ วนของผูใ้ ช้และระบบ โดยเริ่ มต้นจากมุมบนขวาสุ ด คือ ผูใ้ ช้เข้าไป
เลือกที่เมนูตวั กรอง จากนั้นเลือกคุณสมบัติของอาหารที่ตอ้ งการว่า ต้องการอาหารที่มีคุณสมบัติ
อะไร เช่น อาหารลูกสัตว์ อาหารสัตว์ป่วยโรคไต ระบบจะดึงข้อมูลอาหารที่มีช่องข้อมูลคุณสมบัติ
ตรงกับข้อมูลที่ เจ้าของเลื อก ระบบจะแสดงชื่ อและข้อมูลเบื้ องต้นของอาหารในรู ปแบบรายการ
อาหาร จากนั้นผูใ้ ช้จึงเลือกอาหารจากรายการอาหารที่สนใจเพื่อเข้าไปดูขอ้ มูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูล
ส่ วนประกอบอาหาร สารอาหารและคาแนะนาในการให้อาหาร เป็ นอันจบ Activity การค้นหา
อาหารโดยตัวกรองตามคุณสมบัติ
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ภาพที่ 4.4 แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการค้นหาอาหารจากรายการอาหารของ
Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.4 การค้นหาอาหารจากรายการอาหารจากแผนภาพจะมีการแบ่งเป็ น 2
Swim Lanes ในส่ วนของผูใ้ ช้และระบบ โดยเริ่ มต้นจากมุมบนขวาสุ ด คือ ผูใ้ ช้เข้าไปเลือกที่อาหาร
จากรายการอาหารในหน้าแรกของระบบ ที่แบ่งกลุ่มอาหารเป็ น 7 กลุ่ม ได้แก่ อาหารแห้งสาหรับ
สุ นขั อาหารเปี ยกสาหรับสุ นขั อาหารแห้งสาหรับแมว อาหารเปี ยกสาหรับแมว อาหารสาหรับสัตว์
เลี้ยงพิเศษ อาหารปรุ งเองสาหรับสุ นขั และอาหารปรุ งเองสาหรับแมว ระบบจะดึงข้อมูลอาหารที่
อยู่ในกลุ่มที่เจ้าของเลื อกมาทั้งหมดโดยแสดงชื่อและข้อมูลเบื้องต้นของอาหารในรู ปแบบรายการ
อาหาร จากนั้นผูใ้ ช้จึงเลือกอาหารจากรายการอาหารที่สนใจเพื่อเข้าไปดูขอ้ มูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูล
ส่ วนประกอบอาหาร สารอาหารและคาแนะนาในการให้อาหาร เป็ นอันจบ Activity การค้นหา
อาหารจากรายการอาหาร
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ภาพที่ 4.5 แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการเรี ยกดูรายการอาหารโปรดที่บนั ทึกไว้ของ
Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.5 การเรี ยกดูรายการอาหารโปรดที่บนั ทึกไว้จากแผนภาพจะมีการแบ่งเป็ น
2 Swim Lanes ในส่ วนของผูใ้ ช้และระบบ โดยเริ่ มต้นจากมุมบนขวาสุ ด คือ ผูใ้ ช้เข้าไปเลือกที่เมนู
ด้านข้าง จากนั้นเลื อกรายการโปรด ระบบจะดึ งข้อมูลอาหารที่อยู่ในรายการโปรดที่เจ้าของได้
บันทึกไว้ หากไม่มีอาหารบันทึกไว้ในรายการโปรด ระบบจะแสดงผลเป็ นหน้าจอว่าง แต่หากมี
อาหารบันทึกไว้ในรายการโปรด ระบบจะแสดงชื่ อและข้อมูลเบื้องต้นของอาหาร ในรู ปแบบ
รายการอาหาร จากนั้นผูใ้ ช้จึงเลือกอาหารจากรายการอาหารที่สนใจ เพื่อเข้าไปดูขอ้ มูลเพิ่มเติม
ได้แก่ ข้อมูลส่ วนประกอบอาหาร สารอาหารและคาแนะนาในการให้อาหาร เป็ นอันจบ Activity
การดูรายการอาหารโปรดที่บนั ทึกไว้
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ภาพที่ 4.6 แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการเพิ่มหรื อลบอาหารในรายการโปรดของ
Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.6 การเพิ่มอาหารลงในรายการโปรด จากแผนภาพจะมีการแบ่งเป็ น 2
Swim Lanes ในส่ วนของผูใ้ ช้และระบบ โดยเริ่ มต้นจากมุมบนขวาสุ ด คือ ผูใ้ ช้อยู่ที่หน้าข้อมูล
อาหาร จากนั้นเลื อกกดปุ่ นรายการโปรดระบบจะตรวจสอบดูวา่ สถานะของอาหารอยูใ่ นรายการ
โปรดแล้วหรื อยัง กรณี ที่ยงั ไม่ได้อยูใ่ นรายการโปรด ระบบจะเปลี่ยนสถานะของอาหารเป็ นอยูใ่ น
รายการโปรดและปรับสัญลักษณ์รายการโปรดในส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ เพื่อให้ผใู้ ช้ทราบว่าอาหาร
รายการนี้ ถูกเก็บไว้ในรายการโปรดแล้ว กรณี อาหารตัวนี้ อยูใ่ นรายการโปรดอยูแ่ ล้ว ระบบจะ
เปลี่ ยนสถานะของอาหารเป็ นไม่อยูใ่ นรายการโปรด และปรับสัญลักษณ์รายการโปรดในส่ วนต่อ
ประสานผูใ้ ช้ เพื่อให้รู้วา่ อาหารรายการนี้ไม่อยูใ่ นรายการโปรดแล้ว จึงจบ Activity นี้
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ภาพที่ 4.7 แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการส่ งอีเมลชื่ออาหารของ Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.7 การเพิ่มอาหารลงในรายการโปรด จากแผนภาพจะมีการแบ่งเป็ น 3 Swim
Lanes ในส่ วนของผูใ้ ช้ระบบของ Vet’s Recipes และระบบส่ งอีเมลของ iOS โดยเริ่ มต้นจากมุมบน
ขวาสุ ด คือ ผูใ้ ช้ที่อยูห่ น้าข้อมูลอาหารกดปุ่ มเลือกส่ งต่อข้อมูล ระบบจะตรวจสอบว่ามีอีเมลที่ได้ log
in การใช้งานไว้กบั ระบบ iOS หรื อไม่ กรณี ที่ไม่มีระบบจะไม่แสดงผลในส่ วนของการส่ งข้อมูลต่อ
ทางอีเมล ผูใ้ ช้จะต้องไป log in อีเมล เข้ากับระบบ iOS ก่อนในหน้าการจัดการ แล้วถึงจะเข้าแอป
พลิเคชัน Vet’s Recipes เพื่อส่ งข้อมูลต่อได้ ในกรณี ที่มีการ log in อีเมลไว้อยูแ่ ล้ว ระบบจะส่ งชื่อ
อาหารและลิ งก์สาหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้กบั ระบบอีเมล ระบบอีเมลจะแสดงผล
ข้อมูลชื่ออาหารและลิงก์พร้อมส่ ง เมื่อผูใ้ ช้เห็นชื่ออาหาร ผูใ้ ช้พิมพ์ที่อยูป่ ลายทาง พิมพ์ขอ้ มูลอื่นใน
เนื้ อหาที่ตอ้ งการส่ ง เช่น ปริ มาณที่ส่ังซื้ อหรื อข้อแนะนาอื่นๆเกี่ยวกับอาหาร กดปุ่ มส่ งอีเมล ระบบ
อีเมลทาการส่ งอีเมลให้ เป็ นอันสิ้ นสุ ด Activity การส่ งรายชื่ออาหารทางอีเมล
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4.1.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล Vet’s Recipes ใช้การเก็บข้อมูลในรู ปของไฟล์ xml (ดู
ตัวอย่าง xml ได้ในภาคผนวก ข) ข้อมูลจะเก็บอยูภ่ ายในเครื่ องผูใ้ ช้ เพื่อความรวดเร็ วในการเรี ยกดู
ข้อมูล ข้อมูลจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ หมวดหมู่ของอาหาร ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับอาหาร
ข้อมูลด้านโภชนาการ และวิธีการให้อาหาร มีรายละเอียดดังแผนภาพ

ภาพที่ 4.8 แผนภาพแสดง Database Schema Design ของ Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.8 ข้อมูลหลักสุ ด คือ หมวดหมู่อาหาร แบ่งตามชนิดสัตว์และประเภทเนื้ อ
ของอาหารว่าเป็ นอาหารเปี ยก อาหารแห้ง หรื ออาหารปรุ งเอง Attribute ของหมวดหมู่อาหารจะ
ประกอบด้วย Category_name ที่เป็ นชื่อของหมวดหมู่อาหาร และ Category_picture ชื่อไฟล์รูปภาพ
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังรู ปหมวดหมู่อาหารที่เก็บในระบบ ในแต่ละหมวดหมู่อาหารจะประกอบ
ด้วยอาหารได้หลายรายการจึงเชื่อมโยงกับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับอาหารแบบ one to many
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับอาหารประกอบด้วย Recipe_title ชื่ ออาหาร Recipe_picture ชื่ อ
ไฟล์รูปภาพเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปหารู ปที่เก็บไว้ในระบบ Recipe_property คุณสมบัติอาหารว่าใช้
สาหรับสัตว์ป่วยโรคอะไรหรื อช่ วงอายุไหน Recipe_company ชื่ อบริ ษทั อาหาร กรณี เป็ นสู ตร
อาหารปรุ งเองจะปรับเป็ นข้อมูลผูค้ ิดสู ตรอาหาร Recipe_origin ที่ต้ งั บริ ษทั แม่ผคู้ ิดค้นสู ตร กรณี
เป็ นสู ตรอาหารปรุ งเองจะปรับเป็ นข้อมูลสัญชาติอาหาร Recipe_pacakge ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขาย
ในท้องตลาดอาหารปรุ งเองจะปรับเป็ น 1 serve คือเตรี ยมสาหรับการให้ 1 ครั้ง Recipe_calories
ปริ มาณพลังงานในอาหาร Recipe_ingredient ส่ วนประกอบอาหาร อาหารปรุ งเองจะปรับเป็ น
คาแนะนาเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อบ่งใช้ของอาหาร
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ข้อมูลทัว่ ไปจะเชื่ อมต่อกับข้อมูลสารอาหารและข้อมูลวิธีการให้แบบ one to many
เนื่องจากอาหาร 1 สู ตร มีส่วนประกอบหลายอย่างและมีวิธีการให้หลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั น้ าหนัก
ของสุ นขั ข้อมูลด้านสารอาหารจะแบ่งเป็ น Nutrition_name ชื่อของสารอาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน
และ Nutrition_quantity คือ ปริ มาณสารอาหารที่มี ส่ วนใหญ่มีหน่วยเป็ นร้อยละ ส่ วนข้อมูลวิธีการ
ให้จะแบ่งเป็ น Body_weight ข้อมูลน้ าหนักของสัตว์เลี้ยง ในอาหารบางประเภทจะเพิ่มวัตถุประสงค์
การกินว่ากินเพื่อลดน้ าหนักหรื อเพื่อควบคุมน้ าหนักให้คงที่ กรณี ที่เป็ นอาหารสู ตรปรุ งเองจะปรับ
เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุ ง Feed_volume ปริ มาณที่รับประทาน สู ตรอาหารปรุ งเองใช้เป็ นปริ มาณ
วัตถุดิบที่ตอ้ งใช้โดยประมาณสาหรับสุ นขั 20 กิโลกรัม
นอกจากนี้ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับอาหารยังมีการเชื่อมโยงไปยังตารางรายการโปรดผ่าน id
ของสู ตรอาหาร โดย Attribute ในตารางรายการโปรดจะบ่งบอกว่าอาหารนั้นมีสถานะอยูใ่ นรายการ
โปรดหรื อไม่
4.1.4 หน้าจอการทางานของระบบ Vet’s recipes จากการที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผูศ้ ึกษาได้พฒั นาหน้าจอการทางานของระบบ Vet’s Recipes เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้
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ภาพที่ 4.9 แสดงไอคอน Vet’s Recipes บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือไอโฟน
จากภาพที่ 4.9 ไอคอน Vet’s Recipes เมื่อผูใ้ ช้งานทาการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
พลิเคชันลงในระบบปฏิบตั ิการ iOS เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสัญลักษณ์ตวั อักษรย่อของแอปพลิเคชัน
หรื อ VR มีการจัดเรี ยงให้ตวั อักษร V ดูเด่น เพื่อเน้นย้าความเป็ นสู ตรอาหารที่แนะนาโดยสัตวแพทย์
พื้นสี น้ าตาล บ่งบอกถึงความเป็ นธรรมชาติ สอดคล้องกับการเป็ นแอปพลิเคชันที่ให้คาแนะนาเรื่ อง
อาหาร สี น้ าตาลจะใช้เป็ นโทนสี หลักภายในแอปพลิเคชันคู่กบั สี เขียว
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ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจอ Splash screen ซึ่ งเป็ นหน้าจอเริ่ มต้นเวลาเข้าแอปพลิเคชัน
จากภาพที่ 4.10 เมื่อผูใ้ ช้งาน Tap เลือกไอคอน Vet’s Recipes ระบบจะแสดงหน้าจอ
Splash screen ที่เป็ นรู ปสุ นขั และแมวกาลังมองอาหารบนโต๊ะอาหาร รู ปสุ นขั และแมวสื่ อถึงความ
เป็ นแอปพลิ เคชัน สาหรั บสัตว์เลี้ ยง สายตาของสุ นัขและแมวเป็ นจุดนาสายตามาอยู่บนโต๊ะที่มี
อาหารหลากหลายประเภทวางอยูใ่ ห้รู้วา่ แอปพลิเคชันให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ องอาหารและสื่ อถึงความ
น่ากิน ความอร่ อย อาหารบนโต๊ะมีหลายหมู่สื่อถึงการให้ความสาคัญด้านโภชนาการ กลางหน้าจอ
มีโลโก้ของแอปพลิเคชัน โดยมีคาเต็มกากับด้านล่างว่า Veterinarian’s recipe app ให้ทราบว่าเป็ น
สู ตรอาหารจากสัตวแพทย์ เพื่อให้ขอ้ มูลภายในแอปพลิเคชันดูน่าเชื่อถือ การจัดเรี ยงโลโก้และชื่อ
เต็มจะอยูใ่ กล้กนั ตามหลัก proximitry ของ Gestalt เพื่อให้รู้วา่ 2 สิ่ งนี้ มีความหมายเหมือนกันโดย
เน้นให้โลโก้เป็ น figure ด้วยสี ดาและเทาเข้ม และให้องค์ประกอบอื่นๆเป็ น ground
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ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอเมนูหลักของแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.11 ใช้ GUI (Graphic User Interface) เป็ นองค์ประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย
และเป็ นสากล องค์ประกอบของหน้าแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วน Header และส่ วน Body ในส่ วนของ
Header เริ่ มจากซ้ายสุ ดเป็ นสัญลักษณ์รูปหนังสื อ ซึ่ งใช้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันส่ วนใหญ่เพื่อ
สื่ อให้รู้ถึงการกดเข้าเพื่อดูเมนูได้ ตรงกลางหน้ามีการเขียนกากับให้ผใู้ ช้ทราบว่าขณะนี้ กาลังอยูใ่ น
หน้า Home ถัดมาด้านขวาเป็ นรู ปกรวยเพื่อสื่ อถึงการคัดกรองข้อมูลอาหารแยกตามคุณสมบัติ และ
ขวาสุ ดสัญลักษณ์ รูปแว่นขยายสื่ อถึ งการเข้าสู่ เมนู การสื บค้นหาอาหาร โดยในส่ วน Body จะ
ประกอบด้วยปุ่ มทั้งหมด 7 ปุ่ ม เป็ นรู ปตามกลุ่มหมวดหมู่อาหาร ตีกรอบด้วยสี เขียวเพื่อให้เกิดเงา
และผูใ้ ช้รู้วา่ สามารถกดเข้าไปดูได้ ปุ่ มมีการเรี ยงตัวแบบ Symmetry ตามหลักของ Gestalt ด้านล่าง
ปุ่ มมีการเขียนคาบรรยายว่าเป็ นอาหารประเภทไหนเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่สับสน และมีจานวน
ตัวเลขบอกว่าในกลุ่มดังกล่าวมีอาหารเป็ นจานวนทั้งสิ้ นเท่าไหร่
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ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอการสื บค้นเรี ยงเริ่ มจากใส่ คาสื บค้น (รู ปซ้าย) และการแสดงผลลัพธ์การ
สื บค้น (รู ปขวา)
จากภาพที่ 4.12 ใช้ Text Box เป็ น GUI สาหรับการใส่ ขอ้ มูลคาค้น โดยมีการกระพริ บ
ของ Cursor เพื่อให้ผใู ้ ช้ทราบว่าระบบอยู่ในสถานะพร้อมรับข้อมูลและให้ผใู้ ช้ใส่ คาค้นได้เลย
ทิศทางของการวางปุ่ ม GO ที่ใช้สาหรับการสื บค้นอยูด่ า้ นขวามือ เมื่อผูใ้ ช้พิมพ์คาค้นมาจนสุ ดจะถึง
ปุ่ มที่ให้กดเพื่อเริ่ มการสื บค้น เป็ นการไล่มุมมองทางสายตาจากซ้ายไปขวา อิงตามธรรมชาติเวลาใช้
งานจริ ง หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลการสื บค้นดังรู ปด้านขวา โดยในส่ วน Header จะบ่งบอกว่า
ขณะนี้ ผใู ้ ช้อยูใ่ นระบบ Search เพื่อให้ผใู้ ช้ไม่สับสนว่ากาลังอยูท่ ี่หน้าไหน และในส่ วน Body จะ
แสดงรายการอาหารที่มีส่วนใดส่ วนหนึ่ งของชื่อตรงกับคาค้น ไล่จากบนลงล่างเรี ยงตาม id ของ
อาหาร
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ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าจอการกรองข้อมูลอาหาร แยกตามคุณสมบัติการใช้งานตามอายุสัตว์และ
โรคที่เป็ น
จากภาพที่ 4.13 เมื่อผูใ้ ช้กดตัวกรองข้อมูล ระบบจะแสดงรายการอาหารแยกตามอายุ
ของสัตว์ เช่น อาหารลูกสัตว์ และแยกตามโรค เช่น อาหารสัตว์ป่วยโรคไต อาหารสัตว์ป่วยโรคตับ
เรี ยงลาดับหัวข้อตามความถี่ในการใช้งานของสัตวแพทย์ตามประสบการณ์ของผูศ้ ึกษา รายการกลุ่ม
อาหารทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษที่ ไม่ใช่ คาศัพท์ทางการแพทย์เพื่อให้คนทัว่ ไปเข้าใจได้ง่าย เว้น
ระยะห่ างระหว่างรายการแต่ละช่ องเพื่อให้รู้ว่าเป็ นคนละหัวข้อ แต่เนื่ องจากระยะระหว่างหัวข้อ
ค่อนข้างสั้น จึงมีการใช้เส้นแบ่งบางๆเพื่อแยกให้ชดั เจนขึ้น สาหตุที่ไม่ใช้เส้นทึบเส้นทึบเนื่องจาก
จะกลายเป็ นสิ่ งรบกวนสายตา เพราะต้องการให้หัวข้อเป็ น Figure และเส้นกั้นกับพื้นหลังเป็ น
Ground
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ภาพที่ 4.14 แสดงหน้าจอเมนูดา้ นข้าง ของหน้าจอหลัก (Home page) สาหรับการเข้าถึงเมนู
รายการอาหารแยกตามประเภท รายการโปรด และข้อมูลผูพ้ ฒั นาแอปพลิคชัน
จากภาพที่ 4.14 เมื่อผูใ้ ช้กดที่เมนูดา้ นบนมุมซ้ายที่หน้าหลัก ระบบจะแสดงเมนูดา้ นข้าง
ออกมา ตัวเมนูเป็ นพื้นแบบใสเพื่อให้ไม่บดบังหน้าจอด้านหลังที่เป็ นรู ป การออกแบบเมนู ดา้ นข้าง
วัตถุ ป ระสงค์หลัก คื อ เพื่ อ แสดงรายการอาหารแยกตามประเภทให้มี ค วามชัด เจนอ่ า นได้ง่ า ย
ตัวหนังสื อจึ งดู เด่ นขณะที่ เส้ นคัน่ ระหว่างรายการทาเป็ นเส้นบางเพื่อไม่ให้เกิ ดสิ่ งรบกวนสายตา
(Nosie) นอกจากนี้ ยงั เป็ นทางเชื่ อมโยงไปยังหน้าจอรายการโปรด ที่ใช้สัญลักษณ์รูปดาวเหมือนใน
แอปพลิเคชันทัว่ ไป และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ที่ใช้สัญลักษณ์รูปตัว i ที่สื่อถึง
ข้อมูล (information) ด้านบนเมนูขา้ งเป็ นโลโก้ของแอปพลิเคชันที่ใช้โทนสี น้ าตาล เทาและดา
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ภาพที่ 4.15 แสดงหน้าจอรายการอาหาร เมื่อผูใ้ ช้เลือกรายการอาหารแห้งสาหรับสุ นขั
จากภาพที่ 4.15 เมื่อผูใ้ ช้เลือกรายการอาหารที่หน้าจอหลัก (Home page) ระบบจะ
แสดงหน้าจอรายการอาหารโดยแสดงอาหารทั้งหมดที่อยูใ่ นหมวดหมู่น้ นั ไล่เป็ นลาดับตาม id ใน
ส่ วน Header จะมีขอ้ มูลบอกว่าขณะนี้ ผใู้ ช้กาลังอยูใ่ นเมนูอาหารชนิ ดไหน เพื่อลดภาระของความ
ทรงจาระยะสั้นที่ตอ้ งจาว่ากดเข้ามาจากเมนูใด ส่ วนของ Body เป็ นรู ปภาพประกอบและข้อมูล
เกี่ยวข้องกับอาหารที่แสดงผ่านสัญลักษณ์ ได้แก่ รู ปเครื่ องหมายพยาบาลสื่ อถึงสรรพคุณของอาหาร
รู ปตึกสื่ อถึงบริ ษทั ผูผ้ ลิต สัญลักษณ์ GPS แทนการบอกถึงตาแหน่งที่ต้ งั บริ ษทั แม่ และเครื่ องหมาย
ตกใจใช้แทนปริ มาณแคลอรี่ ดา้ นล่างสุ ดของรายการเป็ นแถบคาดยาวด้วยชื่อของอาหารและตามด้วย
แถบสี น้ าตาลเป็ นเส้นแบ่งให้ผใู ้ ช้แยกอาหารแต่ละรายการได้ง่ายขึ้น
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ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าจอรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร เมื่อผูใ้ ช้เลือกกดเลือกอาหารจากรายการ
จากภาพที่ 4.16 เมื่ อผูใ้ ช้เ ลื อกอาหารที่ อ ยู่ใ นรายการ ระบบจะพามายัง หน้า จอ
รายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร ในส่ วนของ Header มุมซ้ายจะเป็ นลูกศรย้อนกลับ โดยข้างลูกศรจะมี
รายละเอียดถึงหน้าที่กลับไป ใต้ Header มีชื่ออาหาร มีรูปดาวเพื่อบอกสถานะรายการโปรดและใช้
เป็ นปุ่ มเพื่อเปลี่ ยนสถานะรายการโปรด มีสัญลักษณ์เครื่ องหมายแชร์ ถัดลงมาเป็ นรู ปอาหาร
สาหรั บคนที่เคยใช้อาหารมาก่ อน ส่ วนนี้ จะใช้ทวนความจาให้ผูใ้ ช้ว่าใช่ อาหารที่เคยใช้หรื อไม่
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร นอกจากสรรพคุณ บริ ษทั ผูผ้ ลิต ที่ต้ งั บริ ษทั แม่และปริ มาณแคลอรี่ หน้านี้ ยงั
เพิ่มข้อมูลขนาดของอาหารที่มีขายในท้องตลาดเพื่อช่ วยผูซ้ ้ื อประเมินปริ มาณที่เหมาะสมที่จะซื้ อ
ส่ วนของ Footer แสดง Tab รายละเอียดข้อมูลหลัก 3 รายการ ได้แก่ วัตถุดิบ สารอาหาร และ
ปริ มาณที่เหมาะสมที่จะรับประทาน โดยมีหน้าวัตถุดิบเป็ นหน้าที่จะแสดงผลเป็ นอันดับแรกเมื่อ
เข้าถึงหน้าจอรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร
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ภาพที่ 4.17 แสดงหน้าจอรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร ในส่ วนข้อมูลสารอาหารและปริ มาณที่แนะนา
จากภาพที่ 4.17 หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับอาหารยังมีขอ้ มูลหลักอีก 2 รายการ ได้แก่
ข้อมูลสารอาหารและข้อมูลคาแนะนาในการให้อาหาร Tab ด้านล่างจะมี 3 รายการ หากไอคอนเป็ น
สี เขียวหากจะหมายถึงแสดงข้อมูลในหน้านั้นอยู่ โดยที่แถบอื่นๆจะเป็ นสี เทา เป็ นการอาศัยหลัก
Similarity ของ Gestalt เพื่อแยกให้รู้วา่ แถบที่ต่างออกไปกาลังแสดงผล ข้อมูลในส่ วนของ Body
หน้าข้อมูลสารอาหารจะแสดงผลเป็ นร้อยละของสารอาหาร ตามด้วยชื่ อของอาหารโดยใช้ความ
หนาของตัวหนังสื อต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อสายตาในการแยกส่ วนที่เป็ นสัดส่ วนของสารอาหารออก
จากชื่อของสารอาหาร หน้าปริ มาณที่แนะนาจะแยกข้อมูลออกเป็ นน้ าหนัก อายุหรื อวัตถุประสงค์
ของการให้อาหารกับปริ ม าณอาหารที่แนะนา แยกข้อมูลคนละบรรทัดและใช้ตวั หนาต่า งกัน
เช่นเดียวกัน เพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้การอ่านแบบผ่านสายตาได้ ไม่จาเป็ นต้องไล่ดูทีละบรรทัด
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ภาพที่ 4.18 แสดงหน้าจอการส่ งรายชื่ ออาหารผ่านทางอีเมล เจ้าของเลือกส่ งต่อทางอีเมล (รู ป
ด้านซ้าย) และพิมพ์รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมลงในเนื้อหา (รู ปด้านขวา)
จากภาพที่ 4.18 หลัง จากที่ ผูใ้ ช้ก ดที่ สัญ ลัก ษณ์ ก ารส่ ง ต่ อ ข้อ มูล ที่ มุ ม บานด้า นขวา
รู ป ภาพสั ญลัก ษณ์ ก ารส่ ง ต่ อที่ เป็ นเส้นแสดงถึ ง การเชื่ อมต่ อ เป็ นสิ่ ง ที่ ผูใ้ ช้ส่ วนใหญ่ เข้า ใจได้
เนื่ องจากใช้ในแอปพลิ เคชันส่ วนใหญ่ จากนั้นแอปพลิ เคชันจะเรี ยกส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ของ
ไอโฟนที่ทาหน้าที่ส่งต่อ ผูใ้ ช้เลือกที่รูปส่ งอีเมล แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลชื่ออาหารและช่องทาง
ในการดาวน์โหลดแอปพลิ เคชัน ซึ่ งช่ วยลดภาระในการจดจาชื่ ออาหารของผูใ้ ช้ จากนั้นผูใ้ ช้
สามารถพิมพ์ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ตอ้ งการ พิมพ์ที่อยูข่ องผูร้ ับปลายทางแล้วจึงส่ งอีเมล
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ภาพที่ 4.19 แสดงหน้าจอที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ Vet’s Recipes
จากภาพที่ 4.19 หน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสามารถเข้าได้จากทางเมนูดา้ นข้าง
หน้าจอนี้ออกแบบไว้เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อผูพ้ ฒั นา และเชื่อมโยงเป็ นยังสังคมออนไลน์อ ัน
เป็ นแหล่งให้ขอ้ มูลและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน ส่ วน Header มีการ
แสดงปุ่ ม Back เป็ นรู ปลูกศรและบอกหน้าที่จะย้อนกลับไปว่าเป็ นหน้าจอหลัก ในส่ วน Body
นอกจากข้อมูลที่เป็ นตัวหนังสื อ ยังมีการใช้สัญลักษณ์ของ Facebook และ Twitter เพื่อสื่ อถึงการ
เป็ นช่องทางในการเชื่อมต่อสู่ สังคมออนไลน์
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4.2 ผลการทดสอบแอปพลิเคชัน
ผลการทดสอบระบบรายงานผลเป็ นตารางกรณี ทดสอบ (Test case) และตารางสรุ ปผล
การเก็บข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบ มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 กรณี ทดสอบ (Test case) ใช้การทดสอบแบบกล่องดา (Black box) มีเป้ าหมายเพื่อ
ทดสอบความต้องการของโปรแกรมโดยไม่พิจารณาโครงสร้างของโปรแกรม มีชุดทดสอบ (Test
case set) ตามตาราง
ตารางที่ 4.1 ตารางชุดทดสอบของแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes
ข้ อมูลทดสอบ
(Test data)

ส่ วนของการรับข้ อมูลจากผู้ใช้ งาน

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

แสดงอาหารที่ชื่อ Science Diet
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการที่มีคาว่า Science Diet ในชื่อ
อาหาร (อาหารแบรนด์ Science Diet)

SCIENCE DIET ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

แสดงอาหารที่ชื่อ Science Diet
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการที่มีคาว่า Science Diet ในชื่อ
อาหาร (อาหารแบรนด์ Science Diet)

science diet

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

แสดงอาหารที่ชื่อ Science Diet
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการที่มีคาว่า Science Diet ในชื่อ
อาหาร (อาหารแบรนด์ Science Diet)

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

แสดงอาหารที่ชื่อ Science Diet
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการที่มีคาว่า Science Diet ในชื่อ
อาหาร (อาหารแบรนด์ Science Diet)

Science Diet

scie
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทดสอบ (Test data) ส่ วนของการรับข้ อมูลจาก
ผู้ใช้ งาน

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้

puppy

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

แสดงอาหารที่ชื่อ Science Diet
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการที่มีคาว่า puppy ในชื่อ
อาหาร (อาหารลูกสุ นขั )

puppy

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

ไม่แสดงรายการอาหาร Science
Diet Puppy Large Breed

p_u_p_p_y

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

ไม่แสดงรายการอาหาร Science
Diet Puppy Large Breed

large breed

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

แสดงอาหารที่ชื่อ Science Diet
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการที่มีคาว่า large breedในชื่อ
อาหาร (อาหารสาหรับสุ นขั พันธุ์
ใหญ่)

ปั๊ บปี้

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

ไม่แสดงรายการอาหาร Science
Diet Puppy Large Breed

123

ช่องรับข้อมูลการสื บค้น

แสดงรายชื่ออาหารที่มีเลข 123
อยูใ่ นชื่อ

Tap ที่ชื่อหมวดหมู่อาหาร

หน้าจอหลัก (Home Page)

เข้าสู่ หน้ารายการอาหาร
(Product Listview)

Tap ที่รูปหมวดหมู่อาหาร

หน้าจอหลัก (Home Page)

เข้าสู่ หน้ารายการอาหาร
(Product Listview)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทดสอบ (Test data)

ส่ วนของการรับข้ อมูล
จากผู้ใช้ งาน

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้

Tap ที่ป้าย let’s review

หน้ารายการอาหาร
(Product Listview)

เข้าสู่ หน้ารายละเอียดอาหาร (Product
view)

Tap ที่รูปภาพอาหาร

หน้ารายการอาหาร
(Product Listview)

เข้าสู่ หน้ารายละเอียดอาหาร (Product
view)

Tap ที่รายละเอียดข้อมูลอาหาร

หน้ารายการอาหาร
(Product Listview)

เข้าสู่ หน้ารายละเอียดอาหาร (Product
view)

Double Tap ที่รูปอาหาร

หน้ารายการอาหาร
(Product Listview)

เข้าสู่ หน้ารายละเอียดอาหาร (Product
view)

Drag up

เมนูตวั กรองอาหารตาม แสดงหมวดหมู่อาหารที่อยูด่ า้ นล่างจน
คุณสมบัติ (properties) ครบ

กดเข้ารายการโปรด โดยที่ยงั
ไม่ได้มีอาหารที่เลือกไว้ใน
รายการ

เมนูดา้ นข้าง

ด้านบน Header แจ้งว่าอยูห่ น้ารายการ
โปรด แต่ในส่ วน Body ไม่มีรายการ
อาหาร

4.2.2 ผลการทดสอบแบ่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีคาถามในการคัดกรองกลุ่ม
ตัวอย่าง ว่าต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานมือถือไอโฟนและต้องไม่เป็ นนักพัฒนาแอปพลิเคชัน
ร่ วมกับการอาศัยการซักถามข้อมูลว่าต้องไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิชนั Vetlist ข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม ระยะเวลาที่ได้จาก
การทดสอบวัดความง่ายในการใช้งานระบบ และการวัดระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีรายละเอียดของข้อมูลที่ได้ ดังนี้
4.2.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา นาเสนอข้อมูลในรู ปของตาราง
แจกแจงความถี่ มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวนคน

ร้ อยละ

ชาย

5 คน

25

หญิง

15 คน

75

รวม

20 คน

100

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวนทั้งสิ้ น 15 คน หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 75 ขณะที่เพศชายมีเพียง 5 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวนคน

ร้ อยละ

ไม่เกิน 27 ปี

7 คน

35

28 ปี ถึง 48 ปี

13 คน

65

มากกว่า 48 ปี

0 คน

0

รวม

20 คน

100

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 28 ถึง 48 ปี มีจานวน
ทั้งสิ้ น 13 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65 รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่า 27 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
โดยไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 48 ปี

59
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวนคน

ร้ อยละ

สัตวแพทย์

10 คน

50

ไม่ใช่สัตวแพทย์

10 คน

50

รวม

20 คน

100

จากตารางที่ 4.4 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ประกอบอาชีพเป็ นสัตวแพทย์ 10 คน
และอีก 10 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็ นสัตวแพทย์ ทั้งนี้ จานวนดังกล่าวเกิดจากการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ให้มีสัตวแพทย์และผูเ้ ลี้ยงสัตว์ทว่ั ไปอย่างละครึ่ ง เพื่อไว้ทดสอบความง่ายในการใช้งาน
ระบบ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา

จานวนคน

ร้ อยละ

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

0 คน

0

ปริ ญญาตรี

17 คน

85

ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า

3 คน

15

รวม

20 คน

100

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดมีการศึกษาอย่างน้อยที่ระดับปริ ญญาตรี
แบ่งเป็ น 17 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 85 มีการศึกษาที่ระดับปริ ญญาตรี และ 3 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
15 มี การศึกษาที่ระดับปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า ทาให้พอประมาณในชั้นต้นได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีความรู ้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในระดับที่เพียงพอจะอ่านข้อมูลอาหารในแอปพลิเคชันได้
4.2.2.2 ผลที่ได้จากการจับเวลาเพื่อทดสอบความง่ายในการใช้งานระบบ โดยจับเวลาที่
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการหาข้อมูลส่ วนประกอบอาหารโรคไตสาหรับสุ นขั แบรนด์ Renal และปริ มาณ
ที่แนะนาให้กินโดยประมาณสาหรับสุ นขั น้ าหนัก 4.5 กิโลกรัมเปรี ยบเทียบระหว่างแอปพลิเคชัน
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Vetlist กับแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes สาหรับผูท้ ี่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันทั้ง
2 มาก่อน มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบตามรายละเอียดในบทที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 4.6 แสดงการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อลด (Learning effect)

คุณสมบัติของผู้ทดสอบ

จานวนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ริ่ม จานวนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ริ่มทดสอบที่
ทดสอบที่ แอปพลิเคชัน Vetlist
แอปพลิเคชัน Vet’s Recipes

สัตวแพทย์

5 คน

5 คน

ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ทว่ั ไป

5 คน

5 คน

ผลการการทดสอบที่ได้จากการจับเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในบรรลุภารกิ จแรก คือ การ
ค้นหาส่ วนประกอบในอาหารสาหรับสัตว์ป่วยโรคไต แบรนด์ Renal และระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่าง
ใช้เพื่อบรรลุ ภารกิ จที่ 2 คือ การหาปริ มาณอาหารที่ควรรับประทานสาหรับสุ นขั น้ าหนัก 4.5
กิโลกรัม เปรี ยบเทียบระหว่างแอปพลิเคชัน Vetlist และ Vet’s Recipes มีรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 4.7 จานวนกลุ่มตัวอย่างที่บรรลุเป้ าหมายในการหาส่ วนประกอบของอาหาร Renal และ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการบรรลุภารกิจจาแนกตามแอปพลิเคชันและอาชีพของกลุ่มผูท้ ดสอบ
แอปพลิเคชัน

Vetlist

Vet’s Recipes

จานวนคนที่
บรรลุเป้ าหมาย

ระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้

จานวนคนที่
บรรลุเป้ าหมาย

ระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้

สั ตวแพทย์

10 คน

38.5 วินาที

10 คน

19 วินาที

ไม่ ใช่ สัตวแพทย์

10 คน

81.5 วินาที

10 คน

35 วินาที

รวม / เวลาเฉลีย่

20 คน

60 วินาที

20 คน

27 วินาที

อาชีพ
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ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถทาภารกิจให้สาเร็ จลุล่วงได้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นสัตวแพทย์มีค่าเฉลี่ยเวลาใช้ในการทาภารกิจสั้นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้สัตวแพทย์ ทั้งใน
สองแอปพลิเคชัน แอปพลิคเชัน Vetlist สัตวแพทย์ ใช้เวลาเฉลี่ยที่ 38.5 วินาที ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่สัตวแพทย์เวลาเฉลี่ยที่ใช้อยูท่ ี่ 81.5 วินาที และในแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes สัตวแพทย์ใช้
เวลาเฉลี่ยที่ 19 วินาที ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ใช้เวลาเฉลี่ย 35 วินาที คิดเป็ นภาพรวม
กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดใช้ระยะเวลาทาภารกิ จค้นหาข้อมูลส่ วนประกอบในอาหารสัตว์ป่วยโรคไต
แบรนด์ Renal อยูท่ ี่ 60 วินาที สาหรับแอปพลิเคชัน Vetlist และ 27 วินาที สาหรับแอปพลิเคชัน
Vet’s Recipes
ตารางที่ 4.8 จานวนกลุ่มตัวอย่างที่บรรลุเป้ าหมายในการหาปริ มาณของอาหารโรคไต แบรนด์
Renal สาหรับให้สุนขั น้ าหนัก 4.5 กิ โลกรัม กิ นต่อวันและระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการบรรลุผล
จาแนกตามแอปพลิเคชันและอาชีพของกลุ่มผูท้ ดสอบ
แอปพลิเคชัน

Vetlist

Vet’s Recipes

จานวนคนที่
บรรลุเป้ าหมาย

ระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้

จานวนคนที่
บรรลุเป้ าหมาย

ระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้

สั ตวแพทย์

6 คน

55.8 วินาที

10 คน

16 วินาที

ไม่ ใช่ สัตวแพทย์

5 คน

97 วินาที

10 คน

17 วินาที

รวม / เวลาเฉลีย่

11 คน

42.3 วินาที

20 คน

16.5 วินาที

อาชีพ

ผลการทดสอบพบว่าแอปพลิเคชัน Vetlist มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสัตวแพทย์ 6 คน และ
ไม่ใช่สัตวแพทย์ 5 คน รวมเป็ นทั้งสิ้ น 11 คน ที่สามารถทาภารกิจให้ลุล่วงได้ มีกลุ่มตัวอย่างสู งถึง
9 คนที่ลม้ เลิกไม่ทาภารกิจต่อ เพราะใช้เวลามากกว่า 3 นาที หาทางบรรลุภารกิจ แต่ยงั ไม่สามารถ
บรรลุภารกิจได้ ขณะที่แอปพลิเคชัน Vet’s Recipes กลุ่มตัวอย่างทุกคนสามารถทาภารกิจนี้ ได้ลุล่วง
เวลาเฉลี่ยที่สัตวแพทย์ในบรรลุภารกิจหาปริ มาณอาหารที่ตอ้ งให้สาหรับสุ นขั น้ าหนัก 4.5 กิโลกรัม
พบว่าแอปพลิเคชัน Vetlist ใช้เวลาเฉลี่ย 55.8 วินาที ขณะที่แอปพลิเคชัน Vet’s Recipes ใช้เวลา
เฉลี่ย 16 วินาที สาหรับผูท้ ี่ไม่ใช่สัตวแพทย์ ใช้เวลาเฉลี่ยกับ แอปพลิเคชัน Vetlist 97 วินาที และ
แอปพลิเคชัน Vet’s Recipes ใช้เวลาเฉลี่ย 17 วินาที เวลาเฉลี่ยในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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จึงเป็ น 42.5 วินาที สาหรับแอปพลิเคชัน Vetlist และ 16.5 วินาที สาหรับแอปพลิเคชัน Vet’s
Recipes
4.2.2.3 ผลที่ได้จากการวัดระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ แบ่งออกเป็ น 3
หัวข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ ด้านฟังก์ชนั การทางานของ
ระบบและด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยการให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามให้คะแนน
แบบ Likert Scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ จากระดับที่ 1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับที่ 2 มีความพึง
พอใจน้อย ระดับที่ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับที่ 4 มีความพึงพอใจมาก ระดับที่ 5 มีความพึง
พอใจมากที่สุด สรุ ปผลข้อมูลที่ได้ออกเป็ นค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของระบบ (System Performance Test)

ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบ

สั ตวแพทย์

อาชีพอืน่

รวม

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Mean

S.D.

ความรวดเร็ วของระบบในการค้นหา
อาหารสัตว์จากชื่อ

4.5

0.53

4.1

0.88

4.3

0.73

ความรวดเร็ วของระบบในการค้นหา
อาหารสัตว์ตามอาการป่ วย

4.4

0.52

4.2

0.63

4.3

0.57

ความรวดเร็ วของระบบในการดู
ปริ มาณอาหารที่ควรรับประทาน

4.6

0.52

4

0.67

4.3

0.66

ความรวดเร็ วของระบบในการส่ งต่อ
รายชื่ออาหารทางอีเมล

4.6

0.52

4.1

0.74

4.35

0.67

ความรวดเร็ วของระบบในการบันทึก
รายการโปรด

4.7

0.48

4.2

0.63

4.45

0.60

จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
แอปพลิเคชัน Vet’s Recipes มากโดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านมากกว่า 4 และในภาพรวมพบว่า
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สัตวแพทย์มีความพึงพอใจในทุกๆด้านสู งกกว่าผูใ้ ช้งานที่ประกอบอาชีพอื่น ด้านที่ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจสู งที่สุด คือ ความรวดเร็ วของระบบในการบันทึกรายการโปรด มีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย ที่ 4.45 รองลงมาเป็ น ความรวดเร็ วของระบบในการค้นหาอาหารสัตว์จากชื่อและความ
รวดเร็ วของระบบในการส่ งต่อรายชื่ออาหารทางอีเมล มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.4 และ 4.35
ตามลาดับและ 3 อันดับสุ ดท้าย มีคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากันที่ 4.3 ได้แก่
ความรวดเร็ วของระบบในการค้นหาอาหารสัตว์จากชื่อความรวดเร็ วของระบบในการค้นหาอาหาร
สัตว์ตามอาการป่ วย และความรวดเร็ วของระบบในการดูปริ มาณอาหารที่ควรรับประทาน
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจด้านฟั งก์ชนั การ
ทางานของระบบ (Function Test)

ฟังก์ชันการทางานของระบบ

สั ตวแพทย์

อาชีพอืน่

รวม

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Mean

S.D.

ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นหา

4.6

0.52

4.2

0.79

4.4

0.68

ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
โปรด

4.6

0.52

4.2

0.63

4.4

0.60

ความถูกต้องของรายชื่ออาหารที่
ส่ งผ่านทางอีเมล

4.7

0.48

4.5

0.53

4.6

0.50

จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในฟั งก์ชนั การทางานของ
แอปพลิเคชัน Vet’s Recipes มากโดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านมากกว่า 4 และในภาพรวมสัตวแพทย์มี
ความพึงพอใจในทุกๆด้านสู งกว่าผูใ้ ช้งานที่ประกอบอาชีพอื่น พบว่าด้านที่ได้รับความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ความถูกต้องของรายชื่ ออาหารที่ส่งผ่านทางอีเมล มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ยใน
ภาพรวมที่ 4.6 และรองลงไป คือ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการค้นหา และความถูกต้องของ
การบันทึกรายการโปรด มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมที่ 4.4 เท่ากัน
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ (Usability Test)

ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบ

สั ตวแพทย์

อาชีพอืน่

รวม

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Mean

S.D.

การจัดวางตาแหน่งส่ วนต่างๆบน
หน้าจอ

4.1

0.57

3.8

0.92

3.95

0.76

หน้าจอแต่ละหน้าจอ ออกแบบให้
ความรู ้สึกว่ามีมาตรฐานเดียวกัน

4.4

0.52

4.3

0.67

4.35

0.59

ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์
หรื อรู ปภาพเพื่อสื่ อความหมาย

4.4

0.70

3.8

0.79

4.1

0.79

ความเหมาะสมของขนาด สี และ
รู ปแบบตัวอักษร

4.2

0.92

3.9

0.99

4.05

0.94

คาศัพท์ที่ใช้ สามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย

4.2

0.79

3.4

0.70

3.8

0.83

ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม

4.4

0.52

4.1

0.74

4.25

0.64

จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ของแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes ตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านมากกว่า 3
และในภาพรวมสัตวแพทย์มีความพึงพอใจในทุกๆด้านสู งกว่าผูใ้ ช้งานที่ประกอบอาชี พอื่น พบว่า
ด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ หน้าจอแต่ละหน้าจอ ออกแบบให้ความรู้สึกว่ามีมาตรฐาน
เดียวกัน มีคะแนนความพอใจเฉลี่ยในภาพรวมที่ 4.35 รองลงมา คือ ความน่าใช้ในภาพรวม มี
คะแนนความพอใจเฉลี่ยในภาพรวมที่ 4.25 อันดับ 3 และอันดับ 4 คือ ความเหมาะสมในการใช้
สัญลักษณ์หรื อรู ปภาพเพื่อสื่ อความหมายและความเหมาะสมของขนาด สี และรู ปแบบตัวอักษร มี
คะแนนความพอใจเฉลี่ยในภาพรวมที่ 4.1 และ 4.05 ตามลาดับ สาหรับด้านที่มีคะแนนความพอใจ
แค่ในระดับปานกลาง มีท้ งั สิ้ น 2 ด้าน ได้แก่ การจัดวางตาแหน่งส่ วนต่างๆบนหน้าจอ และคาศัพท์ที่
ใช้สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมที่ 3.95 และ 3.8 ตามลาดับ
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4.2.2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาระบบ แบ่งออกเป็ น 2 ข้อ คือ การ
สอบถามความเห็นว่า หากแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes เปิ ดให้ดาวน์โหลดฟรี อยูใ่ น App Store
ท่านจะดาวน์โหลดหรื อไม่ และข้อเสนอแนะอื่นๆในการปรับปรุ งและพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตดั สิ นใจดาวน์โหลดและไม่ดาวน์
โหลดแอปพลิเคชัน จาแนกตามอาชีพ
สั ตวแพทย์
อาชีพอืน่
รวม
ประสิ ทธิภาพการทางาน
ของระบบ
จานวนคน ร้ อยละ จานวนคน ร้ อยละ จานวนคน ร้ อยละ
ดาวน์โหลดมาใช้งาน

9

90

7

70

16

80

ไม่ดาวน์โหลดมาใช้งาน

1

10

3

30

4

20

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสัตวแพทย์ ร้อยละ 90 จะดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันมาใช้งานหาก เปิ ดให้ดาวนโหลดใน App Store ขณะที่อาชีพอื่นๆมีเพียงร้อยละ 70 ที่
ดาวน์โหลด สรุ ปในภาพรวมมีผตู ้ ดั สิ นใจดาวน์โหลดทั้งสิ้ นร้อยละ 80 ซึ่ งสรุ ปเหตุผลหลักๆได้
ดังนี้
เหตุผลของ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจดาวน์โหลด
1. เป็ นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ ประกอบการให้คาแนะนาเจ้าของสัตว์เลี้ยง
เรื่ องอาหารสาหรับการรักษาสัตว์ป่วย
2. เป็ นประโยชน์ในการควบคุมปริ มาณอาหารให้สัตว์เลี้ยงที่บา้ น เพื่อไม่ให้น้ าหนักตัว
มากเกินไป
3. ข้อมูลมีความชัดเจนและเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อเลือกอาหารให้สัตว์
เลี้ยงด้วยตนเอง
4. ใช้งานง่าย มีรูปประกอบ ข้อมูลเป็ นระเบียบ จัดเป็ นหมวดหมู่ชดั เจน
5. ระบบการทางานรวดเร็ ว ใช้งานแอปพลิเคชันได้ แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร็ เน็ต
6. ระบบการค้นหาข้อมูลมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ส่ วนเหตุผลของผูท้ ี่ตดั สิ นใจไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หาก Vet’s Recipes อยู่ใน
App Store กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น สัตวแพทย์ให้เหตุผลว่าไม่ค่อยมีโอกาสให้คาแนะนาเจ้าของในการ
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ปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อการรักษาโรค และกลุ่มตัวอย่างอาชีพอื่นๆให้เหตุผลว่า สัตว์เลี้ยงที่บา้ นยังไม่
เจ็บป่ วย จึงยังไม่มีความจาเป็ นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
นอกจากเหตุผลในการตัดสิ นใจดาวน์โหลดหรื อไม่ดาวน์โหลดแล้ว กลุ่มตัวอย่างยังให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุ งแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น โดยแนะนาให้ทาเป็ นภาษาไทยเพื่อ
ความเข้าใจที่ง่ายสาหรับคนไทย

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ในบททนี้จะกล่าวถึงข้อสรุ ปจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes แอปพลิเคชัน
สาหรับการเลือกอาหารให้สัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆในการศึกษา
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลและวิจารณ์
การจัดทาสารนิ พนธ์ครั้งนี้ ได้พฒั นา Vet’s Recipes แอปพลิเคชันบนมือถือไอโฟน ที่
ช่วยในการเลื อกอาหารสัตว์เลี้ ยงในกลุ่มที่มีความต้องการอาหารพิเศษเน้นไปที่สัตว์ป่วย รายการ
อาหารในแอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็ น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหารแห้งสาหรับสุ นขั อาหารเปี ยก
สาหรับสุ นขั อาหารแห้งสาหรับแมว อาหารเปี ยกสาหรับแมว อาหารสัตว์เลี้ยงพิเศษ อาหารปรุ งเอง
สาหรับสุ นขั และอาหารปรุ งเองสาหรับแมว ข้อมูลที่ให้ในอาหารแต่ละรายการ ประกอบไปด้วย
ข้อมูลบริ ษทั ผูผ้ ลิต ประเทศที่ต้ งั บริ ษทั แม่ ปริ มาณแคลอรี่ ขนาดสิ นค้าที่มีจาหน่าย ส่ วนประกอบ
สารอาหารและคาแนะนาในการให้อาหาร พร้อมด้วยฟังก์ชนั การบันทึกรายการอาหารที่สนใจและ
แบ่งปั นรายชื่ ออาหารผ่านทางอีเมล ผูใ้ ช้งานจะมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ สัตวแพทย์และผูเ้ ลี้ยงสัตว์ที่มี
ความสนใจเรื่ องอาหาร ทางผูศ้ ึกษาได้เริ่ มต้นจากการเก็บความต้องการของผูใ้ ช้งาน ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบด้วยภาษา Swift จนกระทัง่ ถึงการทดสอบระบบเพื่อวัดผลจากผลการทดสอบระบบ
พบว่า Vet’s Recipesใช้งานได้ง่ายกว่า แอปพลิเคชัน Vetlist ที่อยูใ่ น App Store ปั จจุบนั ทั้งในกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ เ ป็ นสั ต วแพทย์แ ละไม่ ใ ช่ สั ต วแพทย์ โดยใช้เ วลาเพี ย งแค่ ค รึ่ งหนึ่ ง ในการหาข้อ มู ล
ส่ วนประกอบของอาหารและปริ มาณที่ แนะนาให้รับประทานเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ แอปพลิ เคชัน
Vetlist นอกจากนี้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันด้านประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของระบบ พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทุกๆด้าน ทั้ง
ความรวดเร็ วในการค้นหาอาหารจากชื่อ การค้นหาอาหารจากอาการ การส่ งรายชื่ออาหารทางอีเมล
และการบันทึกกอาหารไว้ในรายการโปรด ทั้งนี้น่าจะมาจากการใช้ระบบฐานข้อมูลภายในตัวเครื่ อง
ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทาให้การค้นหาเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากผูศ้ ึกษาเล็งเห็นว่าอาหาร
สาหรับสัตว์ป่วยมีการพัฒนาสู ตรใหม่นอ้ ยมากในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา
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ผลการวัดคะแนนความพึงพอใจในฟังก์ชนั การทางานของแอปพลิเคชันทั้งในด้านความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการค้นหา ความถูกต้องของการบันทึกรายการโปรด และความถูกต้อง
ของรายชื่ ออาหารที่ส่งผ่านอีเมล อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากทุกๆด้านเช่ นกัน ทั้งในกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นสัตวแพทย์และไม่ใช่สัตวแพทย์ ผิดไปจากการวัดคะแนนความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบที่พบความแตกต่างของการให้คะแนนระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสัตวแพทย์และที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพสัตวแพทย์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นเรื่ องคาศัพท์ที่ใช้ สามารถทาความ
เข้าใจได้ง่าย คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสัตวแพทย์อยู่ที่ 4.2 ขณะที่กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่สัตวแพทย์มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.4 ปญหาส่ วนหนึ่ งคาดว่าอาจจะมาจากการที่เนื้อหาใน
แอปพลิเคชันทั้งหมดเป็ นภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานเหมือนการอ่านฉลากอาหาร แต่
อาจเป็ นอุปสรรคสาหรับผูใ้ ช้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ไม่เคยอ่าน
ฉลากอาหารเหล่านี้มาก่อน
นอกจากนี้แอปพลิ เคชันยังได้คะแนนในด้านจากจัดวางตาแหน่ งส่ วนต่างๆบนหน้าจอ
ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์ และความเหมาะสมของขนาด สี และรู ปแบบตัวอักษร จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ที่ 3.8 3.8 และ 3.9 คะแนน ตามลาดับ ผิดกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
สัตวแพทย์ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 ในทุกๆด้าน ทั้งนี้ คาดว่ามาจากการที่ผใู้ ช้ที่เป็ นสัตวแพทย์ มี
ประสบการณ์ในการอ่านฉลากอาหารเหล่านี้มาก่อน ทาให้สามารถคาดเดาการใช้สัญลักษณ์ต่างและ
การจัดวางตาแหน่งหน้าจอหรื อตัวอักษรได้ง่ายกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอื่น ส่ วนคะแนน
ความพึงพอใจในด้านที่หน้าจอแต่ละหน้าจอ ออกแบบให้ความรู้สึกว่ามีมาตรฐานเดียวกันและความ
น่าใช้ของระบบโดยรวม ได้คะแนนมากกว่า 4 คือ พึงพอใจมากทั้งจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสัตวแพทย์
และไม่ใช่สัตวแพทย์
การวัดผลในส่ วนสุ ดท้าย คือ วัดว่าหากแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes อยูใ่ น App Store
กลุ่มตัวอย่างจะดาวน์โหลดหรื อไม่ พบว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้ อยละ 80
โดยเฉพาะการตอบรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสัตวแพทย์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอื่นๆ คาด
ว่าเป็ นเพราะสัตวแพทย์มีความจาเป็ นในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ มากกว่ากลุ่มผูเ้ ลี้ ยงสัตว์ เนื่ อง
จากข้อมูลแอปพลิเคชันเน้นไปที่การให้ขอ้ มูลอาหารสัตว์ป่วย ซึ่ งสัตวแพทย์ส่วนใหญ่ตอ้ งคอยให้
คาแนะนากับเจ้าของสัตว์ป่วยที่พามารักษาเป็ นประจาทุกวัน ขณะที่เจ้าของสัตว์ป่ ่ วยแทบจะไม่มี
ความจาเป็ นต้องใช้งานเลยหากสัตว์เลี้ยงที่บา้ นไม่ป่วยเป็ นโรคที่จาเป็ นต้องควบคุมอาหาร หรื อ
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เจ้าของไม่ได้มีความสนใจที่ จะศึ กษาข้อมูลทางด้านโภชนาการจริ งๆ เพราะปกติเมื่อสัตว์ป่วย
เจ้าของสัตว์จะได้รับข้อมูลโดยตรงจากสัตวแพทย์ที่ให้การรักษาอยู่แล้ว สรุ ปได้ในเบื้องต้นว่า
แอปพลิเคชัน Vet’s Recipes เป็ นประโยชน์ในการเป็ นแหล่งข้อมูลให้กบั สัตวแพทย์ ประกอบการ
ให้คาแนะนาเจ้าของสัตว์ในการดูแลด้านโภชนาการให้กบั สัตว์เลี้ยง มากกว่าที่จะให้เจ้าของสัตว์ไป
ทาการศึกษาข้อมูลจากแอปพลิเคชันด้วยตนเอง เนื่ องมาจากหลายเหตุผล อาทิ เนื้ อหาบางส่ วนมี
ความซับซ้อนเกินไปสาหรับผูเ้ ลี้ยงสัตว์ และอาจเกิดอันตรายกับตัวสัตว์อนั เนื่องมาจากการเลือกใช้
อาหารผิดประเภท
5.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาขั้นต่ อไป
5.2.1 พัฒนาเวอร์ชนั ภาษาไทย เพื่อไม่ให้ภาษาอังกฤษภายในแอปพลิเคชันกลายเป็ นอุปสรรค
สาหรับคนไทยในการทาความเข้าใจกับข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่อยูภ่ ายในแอปพลิเคชัน
5.2.2 เพิ่มหมวดหมู่อาหารสุ นขั และแมวที่สุขภาพปกติ เพื่อให้ครอบคลุม กลุ่มผูใ้ ช้งานที่เป็ น
เจ้าของสัตว์เลี้ยงมากยิง่ ขึ้น โดยการขยายฐานไปยังกลุ่มผูเ้ ลี้ยงที่สัตว์เลี้ยงยังมีสุขภาพปกติ
5.2.3 ปรับฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันให้อิงตามที่อยูอ่ าศัยของผูใ้ ช้งาน เพราะในแต่ละประเทศ
จะมีแบรนด์ของอาหารสัตว์ที่วางจาหน่ ายแตกต่างกันไป ยกเว้นแค่อาหารสัตว์ป่วยเท่านั้นที่ส่วน
แบ่งการตลาดเกือบทั้งหมดมีแค่ 3 แบรนด์ เหมือนกันทุกภูมิภาคทัว่ โลก
5.2.4 แนะนาร้านค้าที่อยูใ่ กล้เคียง ราคาและช่องทางการติดต่อ เพื่อให้ผเู้ ลี้ยงสัตว์เมื่อเกิดความ
สนใจในอาหารรายการใดรายการหนึ่งแล้ว สามารถหาสถานที่ซ้ื อสิ นค้าได้ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้อง
ไปค้นหาข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อ
5.2.5 เพิ่มฟังก์ชนั ในการรับค่าน้ าหนักสัตว์เลี้ยงแล้วบันทึกไว้ เพื่อให้แนะนาปริ มาณอาหารได้
ตรงตามน้ าหนักทันทีโดยไม่ตอ้ งไปไล่ดูจากรายการ และช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าหนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สัตว์เลี้ยงที่กาลังควบคุมอาหาร
5.2.6 พัฒนาระบบส่ งต่อข้อมูลอาหารระหว่างอุปกรณ์โดยตรง ที่ไม่ตอ้ งส่ งผ่านทางอีเมล เช่น
อาจใช้การเขย่าเพื่อส่ งข้อมูลอาหารหน้านั้นไปยังมือถือที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อช่ วยเพิ่มความสะดวก
ให้กบั สัตวแพทย์ในการส่ งต่อข้อมูลอาหารให้กบั เจ้าของสัตว์
5.2.7 เพิม่ ฐานข้อมูลในส่ วนของความรู้เกี่ยวกับการดูแลด้านโภชนาการในสัตว์ป่วยโรคต่างๆ
เพื่อให้เจ้าของสัตว์มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจาเป็ นในการปรับเปลี่ยนอาหาร นอกเหนือจาก
การให้ความรู ้แค่วา่ ควรให้กินอาหารอะไร อาหารมีส่วนประกอบอะไรและให้กินปริ มาณแค่ไหน
5.2.8 ปรับปรุ งไอคอนที่ใช้ในแอปพลิเคชันให้สื่อความหมายได้ตรงความต้องการมากขึ้น โดย
อาจทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างถึงลักษณะไอคอนที่เหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย
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Use Case Description เป็ นการบรรยายการทางานตอบโต้กนั ระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ใน
แต่ละ Use Case มีรายละเอียดดังนี้
USE CASE 01
Use Case Name
Scope
Actor
Precondition

: Search Pet food by product name
: Vet’s Recipes
: User
: None

Main Success Flow:
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกรายการ Search ที่หน้าจอหลัก (Home page) ใส่ คาค้น แล้วกดปุ่ ม Search
3. ระบบค้นหารายการอาหารที่มีส่วนหนึ่งส่ วนใดของชื่อตรงกับคาค้น
4. ระบบแสดงผลรายการอาหารที่มี ส่วนหนึ่ ง ส่ วนใดของชื่ อตรงกับ คาค้นในรู ป แบบรายการ
อาหารเป็ น Listview แสดงรู ปอาหาร ชื่ออาหาร บริ ษทั ผูผ้ ลิต ที่ต้ งั บริ ษทั แม่และปริ มาณแคลอรี่
5. User กดเลือกอาหารที่สนใจจากรายการ
6. ระบบดึงข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของ ส่ วนประกอบของอาหาร ปริ มาณสารอาหาร คาแนะนาใน
การให้อาหาร และขนาดของบรรจุภณั ฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด
7. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอาหารที่ User เลือก
Alternative Flow:
User ใส่ คาค้ นทีไ่ ม่ มีในฐานข้ อมูลรายชื่ออาหาร
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกรายการ Search ที่หน้าจอหลัก (Home page) ใส่ คาค้น แล้วกดปุ่ ม Search
3. ระบบค้นหารายการอาหารที่มีส่วนหนึ่งส่ วนใดของชื่อตรงกับคาค้น
4. ระบบไม่พบคาค้นดังกล่าวในฐานข้อมูลรายชื่ออาหาร
5. ระบบแสดง Listview ว่าง ที่ไม่ได้มีอาหารอยูใ่ นรายการ
User ไม่ ใส่ คาค้ นแล้ วกดปุ่ ม Search
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกรายการ Search ที่หน้าจอหลัก (Home page) ไม่ใส่ คาค้น แล้วกดปุ่ ม Search
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3. ระบบแสดง Listview ว่าง ที่ไม่ได้มีอาหารอยูใ่ นรายการ
USE CASE 02
Use Case Name
Scope
Actor
Precondition

: Search Pet food by properties
: Vet’s Recipes
: User
: None

Main Success Flow:
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกรายการ Filter
3. ระบบแสดงหน้าต่างย่อย (Popover menu) พร้อมรายการคุณสมบัติของอาหารทั้งหมดที่มีอยูใ่ น
ฐานข้อมูล
4. User กดเลือกคุณสมบัติของอาหารที่อยูใ่ นรายการ
5. ระบบดึงข้อมูลรายการอาหารที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ User เลือก
6. ระบบแสดงผลรายการอาหารที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ User เลือก ในรู ปแบบรายการอาหาร
เป็ น Listview แสดงรู ปอาหาร ชื่ออาหาร บริ ษทั ผูผ้ ลิต ที่ต้ งั บริ ษทั แม่ และปริ มาณแคลอรี่
7. User กดเลือกอาหารที่สนใจจากรายการ
8. ระบบดึงข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของ ส่ วนประกอบของอาหาร ปริ มาณสารอาหาร คาแนะนาใน
การให้อาหาร และขนาดของบรรจุภณั ฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด
9. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอาหารที่ User เลือก
Alternative Flow:
User กดทีพ่ นื้ ทีว่ ่ างนอกเมนู หลังจากขึน้ หน้ าต่ าง Popover menu
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกรายการ Filter
3. ระบบแสดงหน้าต่างย่อย (Popover menu) พร้อมรายการคุณสมบัติของอาหารทั้งหมดที่มีอยูใ่ น
ฐานข้อมูล
4. User กดเลือกที่พ้ืนที่ วา่ ง ที่อยูน่ อก Popover menu
5. ระบบปิ ดหน้าต่าง Popover menu และแสดงหน้าจอหลัก
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User กดทีพ่ นื้ ทีว่ ่างบนรายการ Popover menu
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกรายการ Filter
3. ระบบแสดงหน้าต่างย่อย (Popover menu) พร้อมรายการคุณสมบัติของอาหารทั้งหมดที่มีอยูใ่ น
ฐานข้อมูล
4. User กดเลือกที่พ้ืนที่ วา่ งในรายการบน Popover menu
5. ระบบไม่มีการเปลี่ยนหน้า ยังคงแสดงหน้าต่าง Popover menu ตามปกติ
USE CASE 03
Use Case Name
Scope
Actor
Precondition

: Search Pet food by list
: Vet’s Recipes
: User
: None

Main Success Flow:
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกหมวดหมู่อาหาร ที่อยูใ่ นหน้าจอหลัก
3. ระบบดึงข้อมูลรายการอาหารที่อยูใ่ นหมวดหมู่ที่ User เลือก
4. ระบบแสดงผลรายการอาหารที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ User เลือก ในรู ปแบบรายการอาหาร
เป็ น Listview แสดงรู ปอาหาร ชื่ออาหาร บริ ษทั ผูผ้ ลิต ที่ต้ งั บริ ษทั แม่ และปริ มาณแคลอรี่
5. User กดเลือกอาหารที่สนใจจากรายการ
6. ระบบดึงข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของ ส่ วนประกอบของอาหาร ปริ มาณสารอาหาร คาแนะนาใน
การให้อาหาร และขนาดของบรรจุภณั ฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด
7. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอาหารที่ User เลือก
Alternative Flow:
User กดทีพ่ นื้ ทีว่ ่ างนอกเมนู หลังจากขึน้ หน้ าต่ าง Popover menu
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดที่พ้ืนที่วา่ ง ระหว่างหมวดหมู่อาหาร
3. ระบบยังคงแสดงผลที่หน้าจอหลัก
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USE CASE 04
Use Case Name
Scope
Actor
Precondition

: View Pet food in Favorites
: Vet’s Recipes
: User
: None

Main Success Flow:
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกที่ Side Menu
3. ระบบแสดง Side Menu
4. User กดเลือกที่รายการ Favorites
5. ระบบดึงข้อมูลรายการอาหารที่อยูใ่ นรายการ Favorites
6. ระบบแสดงผลรายการอาหารที่อยูใ่ นรายการ Favorites ในรู ปแบบรายการอาหาร
เป็ น Listview แสดงรู ปอาหาร ชื่ออาหาร บริ ษทั ผูผ้ ลิต ที่ต้ งั บริ ษทั แม่ และปริ มาณแคลอรี่
7. User กดเลือกอาหารที่สนใจจากรายการ
8. ระบบดึงข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของ ส่ วนประกอบของอาหาร ปริ มาณสารอาหาร คาแนะนาใน
การให้อาหาร และขนาดของบรรจุภณั ฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด
9. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอาหารที่ User เลือก
Alternative Flow:
ไม่ มีอาหารในรายการ Favorites
1. ระบบแสดงหน้าจอหลัก
2. User กดเลือกที่ Side Menu
3. ระบบแสดง Side Menu
4. User กดเลือกที่รายการ Favorites
5. ระบบดึงข้อมูลรายการอาหารที่อยูใ่ นรายการ Favorites
6. ไม่พบอาหารที่อยูใ่ นรายการ Favorites
7. ระบบแสดง Listview ว่าง ที่ไม่ได้มีอาหารอยูใ่ นรายการ
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USE CASE 05
Use Case Name
Scope
Actor
Precondition

: Add Pet food to Favourites List
: Vet’s Recipes
: User
: ผ่าน Use Case 01, 02 หรื อ 03 แล้ว

Main Success Flow:
1. User กดเลือกที่ปุ่ม Favorites
2. ระบบตรวจดูสถานะของอาหารว่าอยูใ่ นรายการโปรดหรื อยัง
3. อาหารที่ยงั ไม่ได้อยูใ่ นรายการโปรด ระบบเปลี่ยนสถานะเป็ นอยูใ่ นรายการโปรด
4. ระบบปรับสัญลักษณ์ที่ไอคอนรายการโปรดเป็ นสี เขียว เพื่อให้ User ทราบว่าอาหารอยูใ่ น
รายการโปรดแล้ว
Alternative Flow:
อาหารอยู่ในรายการโปรดอยู่แล้ ว
1. User กดเลือกที่ปุ่ม Favorites
2. ระบบตรวจดูสถานะของอาหารว่าอยูใ่ นรายการโปรดหรื อยัง
3. อาหารอยูใ่ นรายการโปรดอยูแ่ ล้ว ระบบเปลี่ยนสถานะเป็ น ไม่ได้อยูใ่ นรายการโปรด
4. ระบบปรับสัญลักษณ์ที่ไอคอนรายการโปรดเป็ นสี ขาว เพื่อให้ User ทราบว่าอาหารออกจาก
รายการโปรดแล้ว
USE CASE 06
Use Case Name
Scope
Actor
Precondition

: Send Pet food name via E-mail
: Vet’s Recipes
: User
: ผ่าน Use Case 01, 02, 03 หรื อ 04 แล้ว

Main Success Flow:
1. User กดเลือกที่ปุ่ม Share
2. ระบบขึ้นรายการ Share ให้ User เลือกช่องทางในการ Share
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3. User กดปุ่ มอีเมล เพื่อ Share ข้อมูลผ่านทางช่องทางอีเมล
4. ระบบส่ งข้อมูลรายชื่ออาหารให้กบั ระบบการส่ งอีเมลของ iOS
5. ระบบแสดงหน้าจอการส่ งข้อมูลทางอีเมล พร้อมแสดงรายชื่ออาหารที่เลือกและ url ที่ใช้ในการ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในช่อง Content
6. User พิมพ์ Address ของผูส้ ่ งในช่อง To:
7. User พิมพ์ หัวเรื่ องของจดหมาย ลงในช่อง Subject:
6. User พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการส่ งเพิ่มเติมในช่อง Content
7. User กดปุ่ ม Send เพื่อส่ งจดหมาย
Alternative Flow:
User ไม่ ได้ Log in อีเมลไว้กับระบบ iOS
1. User กดเลือกที่ปุ่ม Share
2. ระบบขึ้นรายการ Share ให้ User เลือกช่องทางในการ Share
3. User กดปุ่ มอีเมล เพื่อ Share ข้อมูลผ่านทางช่องทางอีเมล
4. ระบบไม่แสดงปุ่ มกดส่ งข้อมูลทางอีเมล

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ าง Xml file
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างฐานข้อมูลอาหารสัตว์ในรู ปแบบ Xml file

ภาคผนวก ค
สารอาหารที่เหมาะสมสาหรับสุ นัขและแมว
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ตารางที่ 1 สัดส่ วนของสารอาหารที่สุนขั ต้องการ เทียบต่อน้ าหนักอาหารแห้งทั้งหมด

สารอาหาร

หน่ วย

ลูกสุ นัข สุ นัขตั้ง
ปริมาณสู งสุ ด
สุ นัขโตเต็มวัย
ท้องและสุ นัขให้ นม
ทีย่ อมรับได้

Crude protein

%

22.0

18.0

Arginine

%

0.62

0.51

Histidine

%

0.22

0.18

Isoleucine

%

0.45

0.37

Leucine

%

0.72

0.59

Lysine

%

0.77

0.63

Methionine-cystine

%

0.53

0.43

Phenylamine-tyrosine

%

0.89

0.73

Threonine

%

0.58

0.48

Tryptophan

%

0.20

0.16

Valine

%

1.48

0.39

Crude fat

%

8.0

5.0

Linoleic acid

%

1.0

1.0

Calcium

%

1.0

0.6

2.5

Phophorus

%

0.8

0.5

1.6

Ca/P Ratio

%

1:1

1:1

2:1

Potassium

%

0.6

0.6

Sodium

%

0.3

0.06

Chloride

%

0.45

0.09

Magnesium

%

0.04

0.04

Minerals

0.3

85
ตารางที่ 1 (ต่อ)

สารอาหาร

หน่ วย

ลูกสุ นัข สุ นัขตั้ง
ปริมาณสู งสุ ด
สุ นัขโตเต็มวัย
ท้องและสุ นัขให้ นม
ทีย่ อมรับได้

Iron

mg/kg

80

80

3,000

Copper

mg/kg

7.3

7.3

250

Manganese

mg/kg

5.0

5.0

Zinc

mg/kg

120

120

1000

Iodine

mg/kg

1.5

1.5

50

Selenium

mg/kg

0.11

0.11

2

Vitamin A

IU/kg

5000

5000

25000

Vitamin D

IU/kg

500

500

5000

Vitamin E

IU/kg

50

50

1000

Thiamine

mg/kg

1.0

1.0

Riboflavin

mg/kg

2.2

2.2

Pantothenic acid

mg/kg

10

10

Niacin

mg/kg

11.4

11.4

Pyridoxine

mg/kg

1.0

1.0

Folic acid

mg/kg

0.18

0.18

Vitamin B12

mg/kg

0.022

0.022

Choline

mg/kg

1200

1200

Vitamins & Other
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ตารางที่ 2 สัดส่ วนของสารอาหารที่แมวต้องการ เทียบต่อน้ าหนักอาหารแห้งทั้งหมด

สารอาหาร

หน่ วย

ลูกแมว แมวตั้งท้อง
ปริมาณสู งสุ ด
แมวโตเต็มวัย
และแมวให้ นม
ทีย่ อมรับได้

Crude proteins

%

30.0

26.0

Arginine

%

1.25

1.04

Histidine

%

0.31

0.31

Isoleucine

%

0.52

0.52

Leucine

%

1.25

1.25

Methionine-cystine

%

1.10

1.10

Methionine

%

0.62

0.62

Phenylalanine-tyrosine

%

0.88

0.88

Phenylalanine

%

0.42

0.42

Threonine

%

0.73

0.73

Tryptophan

%

0.25

0.16

Valine

%

0.62

0.62

Linoleic acid

%

0.5

0.5

Arachidonic acid

%

0.02

0.02

Calcium

%

1.0

0.6

Phosphorus

%

0.8

0.5

Potassium

%

0.6

0.6

Sodium

%

0.2

0.2

Chloride

%

0.3

0.3

Crude fat

Minerals
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

สารอาหาร

หน่ วย

ลูกสุ นัข สุ นัขตั้ง
ปริมาณสู งสุ ด
สุ นัขโตเต็มวัย
ท้องและสุ นัขให้ นม
ทีย่ อมรับได้

Magnesium

%

0.08

0.04

Iron

%

80

80

Copper

mg/kg

15

5

Manganese

mg/kg

7.5

7.5

Zinc

mg/kg

75

75

Iodine

mg/kg

0.35

0.35

Selenium

mg/kg

0.1

0.1

Vitamin A

IU/kg

9000

5000

750000

Vitamin D

IU/kg

750

500

10000

Vitamin E

IU/kg

30

30

Vitamin K

mg/kg

0.1

0.1

Thiamine

mg/kg

5.0

5.0

Riboflavin

mg/kg

4.0

4.0

Pantothenic acid

mg/kg

5.0

5.0

Niacin

mg/kg

60

60

Pyridoxine

mg/kg

4.0

4.0

Folic acid

mg/kg

0.8

0.8

Vitamins & Other
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

สารอาหาร

หน่ วย

ลูกสุ นัข สุ นัขตั้ง
ปริมาณสู งสุ ด
สุ นัขโตเต็มวัย
ท้องและสุ นัขให้ นม
ทีย่ อมรับได้

Biotin

mg/kg

0.07

0.07

Vitamin B12

mg/kg

0.02

0.02

Choline

mg/kg

2400

2400

Taurine

%

0.1

0.1

ภาคผนวก ง
รายการอาหารสาเร็จรู ปสาหรับสั ตว์ ป่วย
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ตารางที่ 1 รายชื่ออาหารสาเร็ จรู ปสาหรับสัตว์ป่วยที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลของ Vet’s Recipes
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

DCO Dual Fiber Control

ควบคุมน้ าหนัก

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

DH Dental Health

ลดหินปูนในช่องปาก

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

DRM Dermatologic
Management

บารุ งผิวหนัง

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

EN Gastroenteric (Dry)

ย่อยง่าย

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกสุ นขั

EN Gastroenteric (Can)

ย่อยง่าย

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

EN Gastroenteric Naturals
(Dry)

ย่อยง่าย

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกสุ นขั

EN Gastroenteric Naturals
(Can)

ย่อยง่าย

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

HA Hydrolyzed

โรคแพ้อาหาร

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

JM Joint Mobility

โรคข้อเสื่ อม

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

NF Kidney Function (Dry)

โรคไต
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกสุ นขั

NF Kidney Function (Can)

โรคไต

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

OM Overweight Management ควบคุมน้ าหนัก
(Dry)

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกสุ นขั

OM Overweight Management ควบคุมน้ าหนัก
(Can)

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งสุ นขั

OM Select Blend Overweight ควบคุมน้ าหนัก
Management

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกสุ นขั

UR Urinary St/Ox

ควบคุมนิ่ว

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งแมว

DH Dental Health

ลดหินปูนในช่องปาก

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งแมว

DM Dietetic Management
(Dry)

โรคเบาหวาน

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกแมว

DM Dietetic Management
(Can)

โรคเบาหวาน

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งแมว

EN Gastroenteric (Dry)

ย่อยง่าย

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกแมว

EN Gastroenteric (Can)

ย่อยง่าย

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งแมว

EN Gastroenteric Naturals
(Dry)

ย่อยง่าย

92
ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกแมว

EN Gastroenteric Naturals
(Can)

ย่อยง่าย

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งแมว

HA Hydrolyzed

โรคแพ้อาหาร

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งแมว

NF Kidney Function (Dry)

โรคไต

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกแมว

NF Kidney Function (Can)

โรคไต

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งแมว

OM Overweight Management ควบคุมน้ าหนัก
(Dry)

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกแมว

OM Overweight Management ควบคุมน้ าหนัก
(Can)

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารแห้งแมว

UR Urinary St/Ox (Dry)

ควบคุมนิ่ว

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยกแมว

UR Urinary St/Ox (Can)

ควบคุมนิ่ว

Nestle

Purina Vet Diets
อาหารเปี ยก
สุ นขั และแมว

CN Critical Nutrition

สัตว์พกั ฟื้ น

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
b/d Brain Aging Care
Diet อาหารแห้งสุ นขั

ชะลอสมองเสื่ อม
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
c/d Urinary Care (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

ควบคุมนิ่ว

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
c/d Urinary Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

ควบคุมนิ่ว

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
d/d Skin Support Potato &
Diet อาหารแห้งสุ นขั Duck Formula (Dry)

บารุ งผิวหนัง

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
d/d Skin Support Potato &
Diet อาหารแห้งสุ นขั Salmon Formula (Dry)

บารุ งผิวหนัง

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
d/d Skin Support Duck
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั Formula (Can)

บารุ งผิวหนัง

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
h/d Heart Care (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

โรคหัวใจ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
h/d Heart Care (Wet)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

โรคหัวใจ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
i/d Digestive Care (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

ย่อยง่าย

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
i/d Digestive Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

ย่อยง่าย

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
i/d Low Fat Digestive Care
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั (Can)

โรคตับอ่อนอักเสบ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
j/d Joint Care (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

โรคข้อเสื่ อม
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
j/d Joint Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

โรคข้อเสื่ อม

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
k/d Kidney Care (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

โรคไต

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
k/d Kidney Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

โรคไต

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
l/d Liver Care (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

โรคตับ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
l/d Liver Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

โรคตับ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
n/d Neoplasia
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

โรคมะเร็ ง

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
Metabolic (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
Metabolic (Can)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
r/d Weight Reduction (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
r/d Weight Reduction (Can)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
t/d Dental Care (Dty)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

ลดหินปูนในช่องปาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
t/d Dental Care Small Bites
Diet อาหารแห้งสุ นขั (Dry)

ลดหินปูนในช่องปาก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
u/d Urinary Care (Dry)
Diet อาหารแห้งสุ นขั

ละลายนิ่วยูเรท

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
u/d Urinary Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

ละลายนิ่วยูเรท

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
w/d Digestive/ Weight/
Diet อาหารแห้งสุ นขั Glucose Management (Dry)

โรคเบาหวาน

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
w/d Digestive/ Weight/
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั Glucose Management (Can)

โรคเบาหวาน

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
z/d Skin/Food Sensitive (Dry) โรคแพ้อาหาร
Diet อาหารแห้งสุ นขั

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
z/d Skin/Food Sensitive (Can) โรคแพ้อาหาร
Diet อาหารเปี ยกสุ นขั

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
c/d Urinary Care Ocean Fish
Diet อาหารแห้งแมว (Dry)

ควบคุมนิ่ว

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
c/d Urinary Care Chicken
Diet อาหารแห้งแมว (Dry)

ควบคุมนิ่ว

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
c/d Urinary Care Chicken
Diet อาหารเปี ยกแมว (Can)

ควบคุมนิ่ว

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
c/d Urinary Care Seafood
Diet อาหารเปี ยกแมว (Can)

ควบคุมนิ่ว
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
i/d Digestive Care (Dry)
Diet อาหารแห้งแมว

ย่อยง่าย

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
i/d Digestive Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกแมว

ย่อยง่าย

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
j/d Joint Care (Dry)
Diet อาหารแห้งแมว

โรคข้อเสื่ อม

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
j/d Joint Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกแมว

โรคข้อเสื่ อม

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
k/d Kidney Care (Dry)
Diet อาหารแห้งแมว

โรคไต

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
k/d Kidney Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกแมว

โรคไต

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
l/d Liver Care (Dry)
Diet อาหารแห้งแมว

โรคตับ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
l/d Liver Care (Can)
Diet อาหารเปี ยกแมว

โรคตับ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
m/d Glucose/Weight
Diet อาหารแห้งแมว Management (Dry)

โรคเบาหวาน

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
m/d Glucose/Weight
Diet อาหารเปี ยกแมว Management (Can)

โรคเบาหวาน

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
Metabolic (Dry)
Diet อาหารแห้งแมว

ควบคุมน้ าหนัก

97
ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
Metabolic (Can)
Diet อาหารเปี ยกแมว

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
r/d Weight Reduction (Dry)
Diet อาหารแห้งแมว

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
r/d Weight Reduction (Can)
Diet อาหารเปี ยกแมว

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
t/d Dental Care (Dty)
Diet อาหารแห้งแมว

ลดหินปูนในช่องปาก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
w/d Digestive/ Weight
Diet อาหารเปี ยกแมว Management (Dry)

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
w/d Digestive/ Weight
Diet อาหารแห้งแมว Management (Can)

ควบคุมน้ าหนัก

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
z/d Skin/Food Sensitive (Dry) โรคแพ้อาหาร
Diet อาหารเปี ยกแมว

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
z/d Skin/Food Sensitive (Can) โรคแพ้อาหาร
Diet อาหารแห้งแมว

Colgate
Palmolive

Hill’s Prescription
Diet อาหารเปี ยก
สุ นขั และแมว

a/d Urgent Care

สัตว์พกั ฟื้ น

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Anallergenic

โรคแพ้อาหาร
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Cardiac

โรคหัวใจ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Dental

ลดหินปูนในช่องปาก

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Dental Special Small Dog

ลดหินปูนในช่องปาก

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกสุ นขั

Intestinal low fat

โรคตับอ่อนอักเสบ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Hepatic (Dry)

โรคตับ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกสุ นขั

Hepatic (Can)

โรคตับ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Hydrolyzed Protein (Can)

โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกสุ นขั

Hydrolyzed Protein (Dry)

โรคแพ้อาหาร
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Hypoallergenic (Dry)

โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกสุ นขั

Hypoallergenic (Can)

โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Mobility Large Dog

โรคข้อเสื่ อม

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Obesity management

ควบคุมน้ าหนัก

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Renal Support (Dry)

โรคไต

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกสุ นขั

Renal Support (Can)

โรคไต

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Satiety Weight Management
(Dry)

ควบคุมน้ าหนัก

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกสุ นขั

Satiety Weight Management
(Can)

ควบคุมน้ าหนัก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Sensitivity Control (Dry)

โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกสุ นขั

Sensitivity Control (Can)

โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Skin Support

บารุ งผิวหนัง

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Urinary S/O (Dry)

ควบคุมนิ่ว

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกสุ นขั

Urinary S/O (Can)

ควบคุมนิ่ว

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Diabetic

โรคเบาหวาน

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Gastro Intestinal

ย่อยง่าย

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Gastro Intestinal (Low Fat)

โรคตับอ่อนอักเสบ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Gastro Intestinal (Fiber
Response)

ท้องผูก

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งสุ นขั

Gastro Intestinal (Puppy)

ย่อยง่าย

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกแมว

Gastro Intestinal Cat (Pouch) ย่อยง่าย

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งแมว

Hypoallergenic Cat

โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งแมว

Mobility Cat

โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งแมว

Obesity management Cat
(Dry)

ควบคุมน้ าหนัก

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกแมว

Obesity management Cat
(Pouch)

ควบคุมน้ าหนัก

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งแมว

Renal Cat (Dry)

โรคไต
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บริษัทผู้ผลิต

แบรนด์ / ประเภท

ชื่ออาหาร

สรรพคุณ

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกแมว

Renal Chicken Cat (Pouch)

โรคไต

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกแมว

Renal Tuna Cat (Pouch)

โรคไต

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งแมว

Satiety Weight Management
Cat

ควบคุมน้ าหนัก

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารแห้งแมว

Sensitivity Control Cat (Dry) โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยกแมว

Sensitivity Control Cat
(Pouch)

โรคแพ้อาหาร

Mars Inc

Royal Canin
Veterinary Diet
อาหารเปี ยก
สุ นขั และแมว

Recovery

สัตว์พกั ฟื้ น

ภาคผนวก จ
ตัวอย่ างแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม ความคิดเห็นในการใช้ งานแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการจัดทาสารนิ พ นธ์ ของหลัก สู ตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต จึงใครขอความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ข้อมูลที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะถือเป็ นความลับ ซึ่ งจะนาเสนอออกมาในรู ปภาพรวมเท่านั้น ผู้
ศึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ กับการตอบแบบสอบถามของท่าน
นายสัตวแพทย์กมล ภาคย์ประเสริ ฐ
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย √ ลงในช่อง ☐ที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
มีประสบการณ์ในการใช้มือถือสมาร์ทโฟน
☐ ใช่ (ทาแบบสอบถามต่อ) ☐ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)
มีประสบการณ์เป็ นนักพัฒนาโปรแกรมหรื อไม่
☐ ใช่ (จบแบบสอบถาม) ☐ ไม่ใช่ (ทาแบบสอบถามต่อ)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
☐ ชาย
☐ หญิง
1.2 อายุ
☐ ไม่เกิน 27 ปี
☐28 ถึง 48 ปี
1.3 อาชีพ
☐ สัตวแพทย์
☐ อื่นๆ
1.4 ระดับการศึกษา ☐ ต่ากว่าปริ ญญาตรี ☐ ปริ ญญาตรี

☐49 ปี ขึ้นไป
☐ ปริ ญาโทหรื อสู งกว่า

ส่ วนที่ 2 วัดความง่ ายในการใช้ งานระบบ
ฟังคาอธิบายของผูเ้ ก็บแบบสอบถาม ก่อนเริ่ มทาการทดสอบ
สมมุติวา่ ท่านมีสุนขั ป่ วยเป็ นโรคไตน้ าหนัก 4.5 กิโลกรัม ต้องการหาปริ มาณการกิ นต่อวันของ
อาหารโรคไตที่เหมาะสม และต้องการดูส่วนประกอบของอาหารโรคไตดังกล่าวมามีไก่ที่เป็ น
ส่ วนประกอบที่สุนขั ของท่านแพ้หรื อไม่
ส่ วนที่ 3 วัดระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ
ฟั งคาอธิ บายของผูเ้ ก็บแบบสอบถาม จากนั้นทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน และให้คะแนน
ความพึงพอใจ โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง ☐ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับที่ 1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับที่ 2 มีความพึงพอใจน้อย
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ระดับที่ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 4 มีความพึงพอใจมาก
ระดับที่ 5 มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.1 วัดประสิ ทธิภาพการทางานของระบบ (System Performance Test)
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
1

2

3

4

5

ความรวดเร็ วของระบบในการค้นหาอาหารสัตว์จากชื่อ
ความรวดเร็ วของระบบในการค้นหาอาหารสัตว์ตามอาการป่ วย
ความรวดเร็ วของระบบในการดูปริ มาณอาหารที่ควร
รับประทาน
ความรวดเร็ วของระบบในการส่ งต่อรายชื่ออาหารทางอีเมล
ความรวดเร็ วของระบบในการบันทึกรายการโปรด
3.2 วัดฟังก์ชนั การทางานของระบบ (Function Test)
รายการประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการค้นหา
ความถูกต้องของการบันทึกรายการโปรด
ความถูกต้องของรายชื่ออาหารที่ส่งผ่านทางอีเมล

ระดับความพึงพอใจ
1

2

3

4

5
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3.3 วัดความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
1

2

3

4

5

ความจัดวางตาแหน่งของส่ วนต่างๆบนหน้าจอ
หน้าจอแต่ละหน้า ออกแบบให้ความรู้สึกว่ามีมาตรฐาน
เดียวกัน
ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์หรื อรู ปภาพเพื่อสื่ อ
ความหมาย
ความเหมาะสมของขนาด สี และรู ปแบบตัวอักษร
คาศัพท์ที่ใช้ สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาระบบ
4.1 หากแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes เปิ ดให้ดาวน์โหลดฟรี อยูใ่ น App Store ท่านจะดาวน์โหลด
หรื อไม่ เพราะเหตุใด ☐ ดาวน์โหลด ☐ ไม่ดาวน์โหลด
เหตุผล_______________________________________________________________________
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆในการปรับปรุ งและพัฒนา
_____________________________________________________________________________
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ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

ตาแหน่งและสถานที่ทางานปั จจุบนั
รางวัล

กมล ภาคย์ประเสริ ฐ
ปี การศึกษา 2546
สาเร็ จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2550
สาเร็ จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปี การศึกษา 2556
สาเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตลาด)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4
นิสิตผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรมดีเด่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาปี การศึกษา 2546
นิสิตดีเด่น
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาปี การศึกษา 2556
นิสิตดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาปี การศึกษา 2556

