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บทคัดย่อ 

 
เวท็สเรซิปีส เป็นแอปพลิเคชนับนไอโฟนท่ีช่วยในการเลือกอาหารให้กบัสัตวเ์ล้ียงใน

กลุ่มท่ีมีความตอ้งการสารอาหารพิเศษ เช่น สัตวป่์วยหรือสัตวเ์ล้ียงท่ีตั้งทอ้ง รายการอาหารใน 
แอปพลิเคชนัครอบคลุมอาหารสุนขั อาหารแมวและอาหารสัตวเ์ล้ียงพิเศษ มีรูปแบบอาหารตั้งแต่
อาหารแหง้ อาหารเปียกไปจนถึงสูตรอาหารปรุงเอง ขอ้มูลในแอปพลิเคชนัออกแบบให้ครอบคลุม
ความตอ้งการทั้งของสัตวแพทยท่ี์ใหค้  าแนะน าดา้นโภชนาการกบัเจา้ของสัตวแ์ละผูใ้ชท่ี้เป็นผูเ้ล้ียง
สัตวท์ัว่ๆไป ประกอบไปดว้ย บริษทัผูผ้ลิต ประเทศท่ีตั้งบริษทัแม่ ปริมาณแคลอร่ี ขนาดสินคา้ท่ีมี
จ าหน่าย ส่วนประกอบ สารอาหารและค าแนะน าในการให้อาหาร มีฟังก์ชนัในการคน้หา การ
บนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจและส่งต่อรายช่ืออาหารให้กบัผูอ่ื้นทางอีเมล ทั้งน้ีผูศึ้กษาเร่ิมพฒันา   
แอปพลิเคชนัจากการเก็บความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ออกแบบระบบ พฒันาระบบดว้ยภาษา Swift 
และท าการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิผล 
   ผลการทดสอบจากการให้กลุ่มตวัอย่างทดลองใชง้านเวท็สเรซิปีสเม่ือเปรียบเทียบกบั   
แอปพลิเคชนัท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาดและจบัเวลาท่ีใชใ้นการท าภารกิจให้ส าเร็จ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใช้
เวท็สเรซิปีสในการท าภารกิจไดเ้ร็วกวา่ และจากการเก็บแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการใช้
งานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสัตวแพทยมี์ความพึงพอใจในทุกๆดา้นอยู่ในระดบัมาก ขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้ล้ียงสัตวท์ัว่ไปมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางถึงมาก โดยท่ีร้อยละ 80 ของ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจะดาวน์โหลดเวท็สเรซิปีสหากมีอยูใ่น App Store กล่าวไดว้า่เวท็สเรซิปีสแม้
จะไดรั้บการตอบรับดีจากกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นสัตวแพทย ์แต่ยงัมีประเด็นท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาต่อเพื่อให้
ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตวท์ัว่ไป ไดแ้ก่ การพฒันาเวอร์ชนัภาษาไทยเพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคกบัผูใ้ชบ้างกลุ่มในการท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาและท าการปรับปรุงฐานขอ้มูลให้มีขอ้มูล
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงปกติท่ีไม่ไดป่้วยเพื่อให้ครอบคลุมกบัผูใ้ช้ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงสัตวไ์ดม้ากยิ่งข้ึน
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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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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของงาน 
 จากการเปล่ียนไปของสภาพสังคมไทย คนแต่งงานเม่ืออายุมากข้ึนและมกัมีบุตรช้า
หรือไม่มีบุตร รวมถึงสัดส่วนคนโสดและประชากรสูงวยัท่ีมีมากข้ึนกวา่เม่ือ 5 ปี ก่อน ส่งผลให้
จ  านวนครัวเรือนท่ีมีสัตวเ์ล้ียงเพิ่มข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจ สุนขัและแมวเป็นสัตว์
เล้ียงท่ีมีคนนิยมเล้ียงมากท่ีสุด ปัจจุบนัมีถึง 8,244,700 ตวั เพิ่มข้ึนจากเม่ือ 5 ปี ก่อนท่ีมีเพียง 
7,406,400 ตวั (Euromonitor, 2015) สถานะของสัตวเ์ล้ียงเองก็เร่ิมมีการเปล่ียนไปเช่นกนั จากท่ีเล้ียง
ไวเ้ฝ้าบา้น เร่ิมกลายมาเป็นเหมือนสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว เป็นเพื่อนหรือบางคนเล้ียงเหมือน
เป็นลูก จึงส่งผลโดยตรงใหค้นเร่ิมหนัมาใส่ใจกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียงมากข้ึนกวา่ในสมยัก่อน 
 อยา่งไรก็ดี ชีวิตในสังคมท่ีมีความเร่งรีบ โดยเฉพาะในสังคมเมือง ท าให้คนมีเวลาวา่ง
ในการดูแลสัตวเ์ล้ียงนอ้ยลง พบวา่คนกรุงเทพมหานครมีเวลาวา่งในการท างานบา้น จบัจ่าย ซ้ือของ
และดูแลสัตวเ์ล้ียง เพียงวนัละ 2.1 ชัว่โมง เท่านั้น (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2555)  สวนทางกบัความ
ตอ้งการท่ีอยากจะดูแลสัตวเ์ล้ียงให้ดียิ่งข้ึน  เจา้ของส่วนใหญ่จึงสรรหาอาหารส าเร็จรูปท่ีไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการเตรียม แต่มีคุณค่าสารอาหารและคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้รู้สึกว่าสัตวเ์ล้ียง
ไดรั้บการดูแลอยา่งดีท่ีสุด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มท่ีมีการศึกษาสูง ท่ีพร้อมจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึนร้อยละ 
5 ถึง ร้อยละ 20 เพื่อใหส้ัตวเ์ล้ียงของตนไดรั้บอาหารท่ีมีคุณภาพดีข้ึน  (Euromonitor, 2013)  ท่ีกล่าว
มาทั้งหมดน้ี เป็นเหตุผลท่ีท าใหธุ้รกิจอาหารสัตวเ์ล้ียงมีการเติบโตแบบกา้วกระโดดเกือบเท่าตวั จาก
มูลค่าตลาด 11,660.7 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2553 กลายเป็น 22,209.7 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2558 
(Euromonitor, 2015) 
 ประเทศไทย มีพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 เป็นกฎหมายท่ี
ตราข้ึนเพื่อคุม้ครองผูเ้ล้ียงสัตวโ์ดยจะมีการควบคุมตั้งแต่ ผูผ้ลิตอาหาร ผูน้ าเขา้และผูจ้  าหน่ายอาหาร
สัตว ์ทั้งในส่วนของคุณภาพอาหาร การไดม้า และการเก็บรักษา โดยมีกรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นผูบ้งัคบัใชก้ฏหมาย ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีการเขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมายมาก
ยิ่งข้ึน แต่ก็ยงัมีผูถู้กจบักุมทุกปี จากการผลิตอาหารท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ และน าเขา้อาหารสัตวโ์ดยท่ี
ไม่ไดมี้ใบอนุญาต  
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 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี จึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทโดยตรงต่อวงการธุรกิจอาหาร
สัตวเ์ล้ียง  เม่ือผูเ้ล้ียงสัตวส่์วนใหญ่มีความรู้มากข้ึนจากการคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัผา่นสังคมออนไลน์ ยงัไม่มีการส ารวจในไทยวา่ผูบ้ริโภคสืบคน้ขอ้มูล
เพื่อการดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมากนอ้ยแค่ไหน  แต่ในต่างประเทศอยา่งสหรัฐอเมริกา พบวา่เจา้ของ
สัตวร้์อยละ 35.6 คน้หาขอ้มูลอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง  โดยค าส าคญัท่ีมีการสืบคน้อนัดบั 1 คือ ขอ้มูล
เก่ียวกบัโรคหรือปัญหาดา้นสุขภาพท่ีสนใจ ร้อยละ 51.3 และขอ้มูลดา้นอาหาร โภชนาการ วิตามิน
และอาหารเสริม ตามมาเป็นอนัดบั 2 ท่ีร้อยละ 38.9 (Kogan, 2010)  ส าหรับในประเทศไทย พบวา่
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลอยูท่ี่ร้อยละ 56.6 มากเป็นอนัดบั 2 รองจากการใช้
บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล๊กทรอนิกส์, 2558)โดยจ านวนคนไทยท่ี
ใชง้านอินเทอร์เน็ต ผา่นมือถือปัจจุบนัอยู่ท่ี 56.1 ลา้นคน (สมาคมโฆษณาดิจิทลั ประเทศไทย, 
2558) 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นสัตวแพทยจึ์งสนใจในการพฒันาแอปพลิเคชัน 
ส าหรับการเลือกอาหารให้สัตวเ์ล้ียงบนโทรศพัทไ์อโฟน เนน้ในกลุ่มท่ีมีความตอ้งการอาหารพิเศษ 
เช่น ลูกสัตว ์สัตวต์ั้งทอ้ง สัตวป่์วย หรือสัตวเ์ล้ียงท่ีกินอาหารปรุงเอง เป็นตน้ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสารอาหารและพลงังาน บริษทัผูผ้ลิต ประเทศท่ีผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ จนถึงปริมาณท่ี
แนะน าในการกิน โดยแยกหมวดหมู่อาหารตามขอ้บ่งใช้ เพื่อให้สัตวแพทย์สามารถใช้งาน         
แอปพลิเคชนัใหค้  าแนะน ากบัเจา้ของไดง่้ายสะดวกยิ่งข้ึน เจา้ของสัตวมี์ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
ในการเลือกอาหารสัตว  ์  นอกจากน้ียงัช่วยท าบนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจ และช่วยส่งอีเมลช่ือ
รายการอาหารให้กบัร้านคา้เพื่อการสั่งซ้ือ  เพื่อให้เจา้ของสัตวส์ามารถดูแลดา้นโภชนาการให้กบั
สัตวเ์ล้ียงไดอ้ยา่งดีท่ีสุด ภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนับนไอโฟน ท่ีช่วยในการเลือกอาหารสัตวเ์ล้ียง ในกลุ่มท่ีมีความ
ตอ้งการสารอาหารพิเศษ โดยให้ขอ้มูลทางดา้นโภชนาการ ช่วยท าบนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจ 
และช่วยส่งอีเมลรายช่ืออาหารหาร้านคา้ 
 2.  ประเมินประสิทธิผลของการใชง้านแอปพลิเคชนั โดยการทดลองวดัความง่ายในการใชง้าน
และใชแ้บบสอบถามวดัระดบัความพึงพอพอใจ 
 
 
 



3 
 

1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  สัตวแพทยส์ามารถแนะน าอาหารสัตวป่์วยให้เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีมีความตอ้งการสารอาหาร
พิเศษใหเ้ขา้ใจไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 2.  ผูเ้ล้ียงสัตวมี์ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในดา้นโภชนาการ ท าให้สามารถดูแลให้อาหารสัตวเ์ล้ียง
ไดถู้กตอ้งมากข้ึน 
        3.  ลดภาระการจดจ ารายช่ืออาหารท่ีสัตวเ์ล้ียงตอ้งรับประทาน โดยการบนัทึกรายการอาหารไว้
ในแอปพลิเคชนั 
 4.  ลดโอกาสท่ีจะส่งรายช่ืออาหารทางอีเมลผดิ 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในฐานขอ้มูล 

1.1   ช่ืออาหาร 
1.2   ประเภทอาหาร 
1.3  ช่ือบริษทัผูผ้ลิต 
1.4  ประเทศท่ีตั้งบริษทัแม่ 
1.5  พลงังาน (แคลอร่ี) 
1.6  ขนาดบรรจุภณัฑ ์
1.7  ส่วนประกอบ 
1.8  สารอาหาร 
1.9  ปริมาณท่ีแนะน าใหรั้บประทาน 

       2.  ความสามารถของระบบ 
               2.1  แสดงรายการอาหารแยกตามหมวดหมู่ แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ อาหารแห้งส าหรับ

สุนขั อาหารแห้งส าหรับแมว อาหารเปียกส าหรับสุนขัอาหารเปียกส าหรับแมว อาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงพิเศษ (exotic pet) อาหารปรุงเองส าหรับสุนขั และอาหารปรุงเองส าหรับแมว 
 2.2  สืบคน้หาอาหารจากส่วนใดส่วนหน่ึง ท่ีอยูใ่นช่ือของอาหารได ้
 2.3  มีตวักรองการคน้หาอาหาร แยกตามเง่ือนไขดา้นอายแุละสุขภาพ 

2.4 สามารถบนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจ หรือรายการอาหารท่ีตอ้งการซ้ือ แยกเก็บไวดู้
เป็นอีกหมวดหมู่หน่ึงได ้

 2.5  สามารถส่งอีเมลช่ืออาหารใหก้บัผูอ่ื้นได ้
       3.  การประเมินผลความสามารถของระบบ 
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                   ใช้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน แบ่งเป็นสัตวแพทย ์ 10 คน และผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์ไม่ใช่      
สัตวแพทย ์ 10 คน ตอ้งมีประสบการณ์ในการใชง้านแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือมาก่อน ใช้
วธีิการสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)  ซ่ึงจะใชว้ิจารณญาณของผูศึ้กษา 
(Judgmental Sampling) พิจารณาเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและอยูใ่นขอบเขตของ
ประชากรท่ีตอ้งการเท่านั้น  สุ่มตวัอยา่งจากคนท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลสัตวส์ัตวแพทย ์ 4 เม่ือ
วนัท่ี 10 ถึง 20 ตุลาคม 2558 และกลุ่มสัตวแพทยท่ี์ท างานในโรงพยาบาลจนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบ
ตามจ านวนท่ีตอ้งการ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงจะให้
ท าหลงัจากท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้  าการทดลองการใชง้านระบบเป็นเวลา 10 นาที มีเป้าหมายให้กลุ่ม
ทดสอบหาขอ้มูลอาหารสัตวท่ี์ตอ้งการ จดัเก็บรายการท่ีสนใจไวแ้ละส่งต่อช่ืออาหารให้บุคคลอ่ืน 
แบบสอบถามจะเก็บขอ้มูลเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 
คือ สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบการท างานของระบบดา้นประสิทธิภาพของระบบ 
(System Performance Tests) ดา้นการท างานไดต้ามฟังก์ชัน่ของระบบ (System Functionality 
Tests) และดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Tests)  ซ่ึงใชก้ารวดัแบบ Interval Scale มี
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั และสุดทา้ย ส่วนท่ี 3 คือขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพฒันาระบบ นอกจากน้ียงัมีการทดสอบจบัระยะเวลาในการท าภารกิจท่ีทางผู ้
ศึกษามอบหมายให้กลุ่มตวัอย่างท าโดยมีการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการส าเร็จภารกิจ 
ระหวา่งการใชแ้อปพลิเคชนั Vet’s Recipes เปรียบเทียบกบัแอปพลิเคชนัอ่ืนท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด 
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1.5  แผนการด าเนินงาน 
 
ตารางที ่1.1  ระยะเวลาในการพฒันาแอปพลิเคชนัและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 ต.ค.58 พ.ย.58 

ศึกษาการเขียนภาษา Swift       

ศึกษาความตอ้งการจากกลุ่มสัตวแพทย ์ 
และกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์

     

ออกแบบแอปพลิเคชนั      

เก็บรวบรวมขอ้มูลอาหารสัตวเ์ล้ียงส าเร็จรูป      

พฒันาสูตรอาหารปรุงเองส าหรับสัตวเ์ล้ียง      

เขียนแอปพลิเคชนั      

ประเมินประสิทธิผลของการใชง้านแอปพลิเคชนั      

จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง      

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การจดัท าสารนิพนธ์คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแอปพลิเคชนับนไอโฟน ส าหรับ
การเลือกอาหารให้สัตวเ์ล้ียงท่ีมีความตอ้งการอาหารพิเศษ จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ดา้นวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ ความเขา้ใจตลาดและความรู้ดา้นสัตวแพทยใ์นส่วนท่ีขอ้งกบัเน้ือหาในแอปพลิเคชนั  จึง
สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
 2.1  งานวจิยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกอาหารสัตว ์
 2.2  ขอ้มูลดา้นการตลาดธุรกิจอาหารสัตวใ์นประเทศไทยและในระดบัโลก 
 2.3  ขอ้มูลดา้นการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเลือกอาหารให้เหมาะสมกบัสุขภาพ 
 2.4  วเิคราะห์แอปพลิเคชนัในทอ้งตลาดท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
 
2.1  งานวจัิยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกีย่วข้องกบัการเลือกอาหารสัตว์ 
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในประเทศไทย พบวา่ระดบัการให้ความส าคญั
ของสัตวเ์ล้ียงท่ีบา้นมีผลต่อแบรนด์อาหารสัตวเ์ล้ียงท่ีเลือกซ้ือ เจา้ของท่ีมองสัตวเ์ล้ียงเป็นลูกมกัซ้ือ
อาหารแบรนด์ Royal Canin ซ่ึงมีราคาสูง ขณะท่ีเจา้ของท่ีมองสัตวเ์ล้ียงเป็นญาติหรือมองเป็นแค่
สัตวเ์ล้ียง มกัเลือกใหอ้าหารแบรนด์ Pedigree และ Whiskas ท่ีมีราคาถูกกวา่ (มหิดล, 2555)   
 ขณะท่ีการส ารวจเพื่อหาเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร จากกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน 
พบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งถึง 196 คน ท่ีให้ความส าคญักบัคุณค่าสารอาหารมากเป็นอนัดบั 1 รองลงไป 
ไดแ้ก่ สัตวเ์ล้ียงชอบกิน 54 คน แบรนด์ของสินคา้ 13 คน มีส่วนนอ้ยท่ีให้ความส าคญักบั ขนาด
บรรจุภณัฑ ์รูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ ์และประเทศท่ีผลิต (กมล, 2556) 
 
2.2  ข้อมูลด้านการตลาดอาหารสัตว์ในประเทศไทยและในระดับโลก 
 ตลาดอาหารส าเร็จรูปส าหรับสุนขัและแมว ในไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  เพราะ
เจา้ของสัตวต์อ้งการให้สัตวเ์ล้ียงมีสุขภาพดีไดรั้บสารอาหารครบถว้น ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการความ
สะดวกสบายในการให้อาหาร ผูเ้ล้ียงสุนขัร้อยละ 85 และผูเ้ล้ียงแมวร้อยละ 80.5 เลือกใชอ้าหาร
ส าเร็จรูปให้กบัสัตวเ์ล้ียง (Euromonitor, 2012) ช่องทางในการซ้ืออาหารสัตวส่์วนใหญ่เป็น
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การซ้ือจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้าน ถึงร้อยละ 75.8 รองลงไปเป็นการซ้ือจากคลินิก ร้อยละ 22.6 และซ้ือ
ทางอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 1.7 (Euromonitor, 2015) 
 แบรนดข์องอาหารสัตวท่ี์มีส่วนแบ่งการตลาดสูง 12 อนัดบัแรก  ในประเทศไทย  ไดแ้ก่ 
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  ท่ีเป็นอาหารสัตวเ์ล้ียงท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม คุณภาพ Standard นอกจากนั้น อีก 11 แบรนด ์
ท่ีเหลือ จดัอยูใ่นกลุ่มอาหารคุณภาพสูง (Premium) และ อาหารคุณภาพสูงพิเศษ (Super Premium)
โดยเป็นอาหารท่ีมีราคา 100 ถึง 150 บาท ต่อกิโลกรัม  และมากกว่า 150 บาท ต่อกิโลกรัม 
ตามล าดบัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนไทยใส่ใจกบัการเลือกคุณภาพอาหารใหส้ัตวเ์ล้ียงกนัมากข้ึน 
 หากมองกนัในภาพรวมระดบัโลก พบวา่แบรนด์ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาด 12 อนัดบัแรก
ของไทย มีถึง 5 แบรนด์ ท่ีติด 12 อนัดบั แบรนด์อาหารสัตวท่ี์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุดในโลก 
เช่นกนั ประกอบดว้ย Pedigree, Whiskas, Purina Friskies, Hill’s Science Diet, Royal Canin 
(Euromonitor, 2015) จึงเป็นโอกาสในการพฒันาแอพพลิเคชัน่เพื่อใชใ้นระดบัโลกได ้หากขอ้มูลอยู่
ในรูปของภาษาองักฤษ 
 ตลาดอาหารเฉพาะส าหรับสัตวป่์วย  เป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีมีความเป็นสากล ปัจจุบนั
อาหารสัตวเ์ล้ียงแบรนด์ Hill’s Prescription Diet (บริษทั Colgate-Palmolive) อาหารสัตวเ์ล้ียง      
แบรนด์ Royal Canin Veterinary Diet (บริษทั Mars) และอาหารสัตวเ์ล้ียงแบรนด์ Purina 
Veterinary (บริษทั Nestle) ถือครองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่อาหารสัตวป่์วยทัว่โลกเกือบทั้งหมด 
โดยมีมูลค่าตลาดรวมกนัคิดเป็น ร้อยละ 2.8 ของมูลค่าตลาดอาหารสุนขัและแมวทุกประเภทรวมกนั
ทัว่โลก โดยในประเทศไทยก็มีเพียงอาหารสัตวป่์วยเพียง 3 แบรนด์ น้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารสัตว์
ป่วยจึงเป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นสากลทัว่โลกไดเ้ช่นเดียวกนั 
 
2.3  ข้อมูลด้านการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเลอืกอาหารให้เหมาะสมกบัสุขภาพ  
 ภาวะทุพโภชนาการในสัตวม์กัเกิดจากสัตวเ์ล้ียงท่ีมีความตอ้งการอาหารพิเศษและขาด
การจดัการเร่ืองอาหารอยา่งถูกวธีิ โดยมี 2 ปัจจยัหลกัๆเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ช่วงอายุ (ลูกสัตว ์และ
สัตวช์รา) และสภาวะของร่างกาย (สัตวท์อ้ง สัตวใ์ห้นม) ซ่ึงมกัจะน าไปสู่ปัญหาดา้นสุขภาพตามมา 
เช่น โรคกระดูกอ่อน (Rickets) เกิดในลูกสัตวท่ี์ไดรั้บแคลเซียมไม่เพียงพอ ไขน้ ้ านม (Milk fever) 
ในแม่สัตวใ์ห้นมหรือภาวะโรคอว้น เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีสัตวเ์ล้ียงอีกกลุ่มท่ีมีความตอ้งการ
อาหารท่ีพิเศษ คือ สัตวเ์ล้ียงท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพ ป่วยเป็นโรค โดยอาหารถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
รักษาและช่วยให้สัตวเ์ล้ียงมีอายุท่ียืนยาว ดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น อาหารส าหรับโรคไต  สัตว์
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ป่วยบางภาวะสามารถใชอ้าหารช่วยให้พกัฟ้ืนร่างกายให้หายจากอาการป่วยไดเ้ร็วข้ึน เช่น อาหาร
ส าหรับโรคล าไส้อกัเสบ  ดงันั้นโภชนาการจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัในสัตวเ์ล้ียงกลุ่มท่ีมีความ
ตอ้งการอาหารแบบพิเศษ  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 2.3.1  โภชนาการในลูกสุนขั  ลูกสุนขัตอ้งการพลงังานในอาหารสูงกวา่สุนขัโต  พลงังาน
มากกว่าร้อยละ 50 จะถูกน าไปใช้ในการเจริญเติบโต สัดส่วนของพลงังานท่ีตอ้งใช้ในการ
เจริญเติบโตจะค่อยๆลดลงเม่ือลูกสุนขัโตข้ึน โดยเม่ือมีน ้ าหนกัตวัไดร้้อยละ 80 ของสุนขัเต็มวยั  จะ
เหลือพลงังานท่ีตอ้งใชใ้นการเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 10  อาหารท่ีมีพลงังานสูงและ
สารอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะหากไดรั้บนอ้ยเกินไปหรืออาหาร
มีโปรตีนไม่เพียงพอลูกสุนขัอาจเจริญเติบโตไดไ้ม่เต็มท่ี  ขณะท่ีถา้ไดรั้บพลงังานมากเกินไปหรือ
อาหารท่ีมีไขมนัสูงเกิน อาจท าใหเ้กิดโรคอว้นและมีปัญหาโรคขอ้ต่อเจริญผิดปกติ โดบเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในสุนขัพนัธ์ุใหญ่  คาร์โบไฮเดรตในอาหารลูกสุนขัไม่ควรเกินร้อยละ 20 มากกวา่น้ีจะท าให้
อาหารไม่น่ากินและอาจท าใหท้อ้งเสียได ้แร่ธาตุในอาหารก็มีความส าคญั แคลเซียมและฟอสฟอรัส
มีส่วนในการสร้างกระดูกและฟัน ลูกสุนขัท่ีไดรั้บแคลเซียมในอาหารไม่เพียงพอมกัจะกลายเป็น
โรคกระดูกบาง (Rickets) ตามมา 
 
ตารางที่ 2.1  อาหารท่ีแนะน าส าหรับลูกสุนขั (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร ในน ้ าหนกัของมวล
อาหารแหง้) 
 

สารอาหาร สุนัขทีม่ีน า้หนักตอนโตเต็มที่
น้อยกว่า 25 กโิลกรัม 

สุนัขทีม่ีน า้หนักตอนโตเต็มที่
มากกกว่า 25 กโิลกรัม 

โปรตีน 22% - 32% 20% - 32% 

ไขมนั 10% - 25% 8% - 14% 

แคลเซียม 0.7% - 1.7% 0.7% - 1.4% 

ฟอสฟอรัส 0.6% - 1.3% 0.6% -1.1% 

สัดส่วนระหวา่งแคลเซียมกบั
ฟอสฟอรัส 

1:1 - 1.8:1 1:1 - 1.5:1 
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 2.3.2   โภชนาการในลูกแมว โปรตีนถือเป็นแหล่งพลงังานหลกั  ส าหรับลูกแมวไม่จ  าเป็นตอ้ง
มีคาร์โบไฮเดรตในอาหาร ลูกแมวมีความตอ้งการโปรตีนสูงกว่าแมวโตและความตอ้งการน้ีจะ
ค่อยๆลดลงเม่ือลูกแมวโตข้ึน จนถึงอาย ุ10 เดือน เช่นเดียวกบัไขมนัในอาหารท่ีจ าเป็นในการเอาไป
ใชส้ร้างไขมนัในร่างกาย  ลูกแมวท่ีท าหมนัจะมีความตอ้งการพลงังานท่ีลดลงอีกร้อยละ 30  ความ
ตอ้งการแคลเซียมในลูกแมวสูงเช่นเดียวกบัในลูกสุนขั แต่ระดบัของแคลเซียมท่ีสูงเกินไปอาจส่งผล
ต่อแมกนีเซียมในร่างกาย จึงตอ้งเสริมแมกนีเซียมไปในอาหารดว้ย ลูกแมวท่ีไดรั้บประทานแค่ขา้ว
กบัเน้ือสัตว ์จะเกิดภาวะขาดแคลเซียม อาจท าให้กระดูกบาง มีอาการเจ็บขา  ไปจนถึงกระดูกหกัได ้ 
แร่ธาตุในอาหารอีกตวัท่ีส าคญั คือ โปแตสเซียม ซ่ึงลูกแมวสามารถสูญเสียไปจากร่างกายไดง่้าย 
 
ตารางที่ 2.2  อาหารท่ีแนะน าส าหรับลูกแมว (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร ในน ้ าหนกัของมวล
อาหารแหง้) 
 

สารอาหาร ลูกแมว 

โปรตีน 35% - 50% 

ไขมนั 18% - 35% 

ไฟเบอร์ <5% 

แคลเซียม 0.8% - 1.6% 

ฟอสฟอรัส 0.6% - 1.4% 

สัดส่วนระหวา่งแคลเซียมกบัฟอสฟอรัส 1:1 - 1.5:1 

โปแทสเซียม 0.6% - 1.2% 

แมกนีเซียม 0.08% - 0.15% 

 
 2.3.3  โภชนาการในสุนขัสูงอายุสุนขัพนัธ์ุเล็กท่ีมีน ้ าหนกัตวันอ้ยกวา่ 22 กิโลกรัม เร่ิมเขา้สู่วยั
ชราเม่ืออายุ 11 ถึง 15 ปี   สุนขัขนาดกลางน ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง 22 กิโลกรัม ถึง 40 กิโลกรัม เขา้สู่วยั
ชราเม่ืออายุ 9 ปี  ขณะท่ีสุนขัขนาดใหญ่ท่ีน ้ าหนกัตวัมากกวา่ 40 กิโลกรัม เขา้สู่วยัชรา เม่ืออายุ 7 ปี  
อายท่ีุมากมาพร้อมกบัความเส่ียงในการเป็นโรคมะเร็ง โรคไต โรคหวัใจ มวลกลา้มเน้ือท่ีลดลงและ
เน้ือเยื่อไขมนัเพิ่มข้ึนท าให้ความตอ้งการพลงังานจึงลดลงราวร้อยละ 13 พร้อมความอยากอาหารท่ี
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ลดลง สุนขัสูงอายุจึงควรไดรั้บประทานอาหารท่ีมีสารอาหารเขม้ขน้  มีความน่ากินสูงและยอ่ยได้
ง่าย  การเพิ่มไขมนัในอาหารจะช่วยเพิ่มทั้งความน่ากินและพลงังานได ้ ขณะท่ีการเพิ่มโปรตีนจะ
ช่วยชะลอการสูญเสียมวลกลา้มเน้ือของร่างกาย  แร่ธาตุในอาหารไม่ควรมีฟอสฟอรัสมากเกินไป 
เพราะเส่ียงต่อการเป็นโรคไต ขณะท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเสริมแคลเซียมในอาหารให้มากกวา่ปกติ  เพราะ
ไม่มีรายงานการเกิดโรคกระดูกพรุน ในสุนขัสูงอายเุหมือนอยา่งในมนุษย ์  
 
ตารางที่ 2.3  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัสูงอายุ (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร ในน ้ าหนกัของ
มวลอาหารแหง้) 
 

สารอาหาร สุนัขสูงอายุ 

โปรตีน 15% - 23% 

ไขมนั 7% - 15% 

ไฟเบอร์ >2% 

แคลเซียม 0.5% - 1.0% 

ฟอสฟอรัส 0.25% - 0.75% 

 
 2.3.4  โภชนาการในแมวสูงอายุ  แมวอายุ 7 ปี ถือวา่เร่ิมสูงวยั ขณะท่ีอายุ 12 ปี ถือวา่เขา้สู่วยั
ชรา เช่นเดียวกบัในสุนขั  อายุท่ีมากข้ึนมกัมาพร้อมกบัโรค  มวลกลา้มเน้ือท่ีลดลง และความอยาก
อาหารท่ีลดลงอนัเน่ืองจากประสาทสัมผสัในการรับกล่ินไม่ดีเท่าเดิม อาหารจึงควรมีความน่ากินสูง
กวา่อาหารแมวทัว่ไป  การเพิ่มโปรตีนในอาหารจะช่วยเพิ่มความน่ากินให้กบัอาหารได ้  ในขณะท่ี
ตบัอ่อนผลิตน ้ ายอ่ยไดล้ดลงท าให้การยอ่ยอาหารเป็นไปอยา่งล าบาก  การดูดซึมสารอาหารรวมถึง
การแปรรูปสารอาหารท่ีตบัก็ไม่ดีเท่าเดิม อาหารจึงควรตอ้งอยูใ่นรูปแบบท่ีย่อยไดง่้ายและมีความ
เขม้ขน้ของสารอาหารสูง เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาน ้ าหนกัตวัลดเน่ืองมาจากการไดรั้บพลงังาน
ไม่เพียงพอ ขณะท่ีห้ามลดปริมาณไฟเบอร์ลงมากเกินไปเพราะจะส่งผลต่อการขบัถ่าย ในทาง
ตรงกนัขา้มควรจ ากดัปริมาณไขมนัในอาหารอนัจะน าไปสู่โรคอว้น ลดปริมาณฟอสฟอรัสเพราะจะ
อนัตรายหากแมวเป็นโรคไต เพิ่มโปแทสเซียมและแมกนีเซียมท่ีสูญเสียไปจากร่างกายไดง่้าย ลด
โซเดียมเพื่อลดความเส่ียงในการเป็นโรตไต โรคหวัใจ และโรคไทรอยดสู์ง 
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ตารางที ่2.4  อาหารท่ีแนะน าส าหรับแมวสูงอาย ุ(คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร ในน ้ าหนกัของมวล
อาหารแหง้) 
 

สารอาหาร แมวสูงอายุ 

โปรตีน 30% - 45% 

ไขมนั 10% - 25% 

ไฟเบอร์ <10% 

แคลเซียม 0.6% - 1.0% 

ฟอสฟอรัส 0.5% - 0.7% 

 
 2.3.5  โภชนาการในแม่สุนขัตั้งทอ้ง  สุนขัตั้งทอ้งประมาณ 63 วนั โดยในช่วง 40 วนัแรก  การ
เจริญเติบโตของลูกสุนขัในทอ้งจะเป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป จนถึงช่วง 2 สัปดาห์ สุดทา้ยก่อน
คลอด  ลูกสุนขัจะมีอตัราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้แม่สุนขัตอ้งการพลงังานเพิ่ม
มากกวา่ช่วงเวลาปกติถึงร้อยละ 30 และในบางรายอาจสูงถึงร้อยละ 60 หากมีการตั้งทอ้งลูกหลายตวั    
พลงังานท่ีตอ้งการเพิ่มข้ึนสวนทางกบัปริมาณอาหารท่ีกินไดน้อ้ยลงจากพื้นท่ีในทอ้งท่ีลดลงเพราะ
ลูกตวัใหญ่ข้ึน  ท าใหอ้าหารแม่สุนขัตั้งทอ้งตอ้งอยูใ่นรูปแบบท่ียอ่ยง่าย มีพลงังานและสารอาหารท่ี
เขม้ขน้ นอกจากน้ีแม่สุนขัยงัมีความตอ้งการโปรตีนท่ีเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 40 ถึง ร้อยละ 70 และ
ตอ้งการแคลเซียมกบัฟอสฟอรัสเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 60 จากช่วงเวลาปกติ เพื่อให้ลูกในทอ้งมีพฒันา
ทางร่างกายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 2.3.6  โภชนาการในแม่สุนขัให้นมลูก ช่วงให้นมเป็นเวลาท่ีสุนขัตอ้งการพลงังานมากท่ีสุด 
เพื่อใชใ้นการสร้างน ้านม  แม่สุนขัเฉล่ียสร้างน ้ านมร้อยละ 8 ของน ้ าหนกัตวัต่อวนั  ซ่ึงน ้ านมสุนขัมี
ปริมาณไขมนัและโปรตีนเขม้ขน้เป็น  2 เท่าของน ้ านมววั  ช่วงท่ีอนัตรายท่ีสุด คือ สัปดาห์ท่ี 3 ถึง 5 
ของการให้นม ท่ีแม่สุนขัจะตอ้งการพลงังานเพิ่มข้ึนเป็น 3 ถึง 4 เท่า ของช่วงเวลาปกติ  อาหารจึง
ตอ้งทั้งยอ่ยง่ายและมีพลงังานท่ีเขม้ขน้มาก โปรตีน ไขมนั และแคลเซียมตอ้งสูงมากเพื่อน าไปใชใ้น
การสร้างน ้านม ช่วงเวลาใหน้มหากแม่สุนขัไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอ อาจท าให้ผอม สร้างน ้ านม
ไดน้อ้ยและบางรายอาจมีอาการชกัจากแคลเซียมในเลือดต ่า เพราะถูกน าไปใชใ้นการสร้างน ้ านมจน
มีไม่เพียงพอในร่างกาย 
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ตารางที่ 2.5  อาหารท่ีแนะน าส าหรับแม่สุนขัตั้งทอ้ง และแม่สุนขัให้นมลูก (คิดเป็นร้อยละของ
สารอาหาร ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

สารอาหาร แม่สุนัขตั้งท้อง แม่สุนัขให้นมลูก 

โปรตีน 22% - 32% 25% - 35% 

ไขมนั 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  โภชนาการในแม่แมวตั้งทอ้งและแม่แมวให้นมลูก แมวตั้งทอ้งประมาณ 63 ถึง 65 วนั 
ความตอ้งการสารอาหารของแมวต่างจากในสุนขั แม่แมวตอ้งการสารอาหารสูงมากในช่วงสัปดาห์
ท่ี 2 ของการตั้งทอ้ง แต่ไม่ใช้เพราะว่าตวัอ่อนมีการพฒันาการท่ีรวดเร็ว แต่เป็นเพราะร่างกาย
ตอ้งการเก็บสะสมพลงังานไวส้ าหรับช่วงท่ีให้นมลูก 2 สัปดาห์แรกของการตั้งทอ้งแม่แมวจะตอ้ง
การพลงังานเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาท่ีปกติ ความตอ้งการพลงังานจะ
ค่อยๆเพิ่มสูงข้ึนจนเป็น 2 ถึง 6 เท่า ในช่วงระยะเวลาท่ีแม่แมวให้นม  แหล่งพลงังานหลกัของแม่
แมวจะมาจากโปรตีน ขณะท่ีพลงังานจากไขมนัจะเร่ิมมีความส าคญัมากข้ึนในการผลิตน ้ านม รวม 
ถึงแร่ธาตุต่างๆท่ีจ าเป็น เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม รวมทั้งทองแดง   
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ตารางที่ 2.6  อาหารท่ีแนะน าส าหรับแม่แมวตั้งทอ้ง และแม่แมวให้นมลูก (คิดเป็นร้อยละของ
สารอาหาร ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

สารอาหาร แม่แมวทีต่ั้งท้องและแม่แมวทีใ่ห้นมลูก 

โปรตีน 35% - 50% 

ไขมนั 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  โภชนาการในสุนขัและแมวท่ีป่วยดว้ยโรคภูมิแพ้  ร้อยละ 23 ของสุนขัท่ีเป็นโรคภูมิแพ้
มี  สาเหตุมาจากการแพอ้าหารท่ีกินอยู ่มกัเร่ิมแสดงอาการท่ีอายุตั้งแต่ 2 ปี ข้ึนไป สายพนัธ์ุท่ีมี
โอกาสแพอ้าหารสูง  ไดแ้ก่  Golden retriever, Labrador retriever, Cocker spaniels, West-
Heighland white terriers เป็นตน้  ขณะท่ีแมวพบภาวะแพอ้าหารสูงในแมวพนัธ์ุวิเชียรมาศ มีโอกาส
ท่ีสารอาหารทุกชนิดจะท าให้สัตวเ์กิดอาการแพไ้ด ้ แต่ท่ีพบอาการแพไ้ดม้ากเป็นกลุ่มโปรตีนท่ีมี
โมเลกุลขนาด 10,000 ถึง 60,000 ดาลตนั  พบวา่สุนขัส่วนใหญ่มกัแพเ้น้ือววัและผลิตภณัฑ์ท่ีมาจาก
ววั เช่น นม และเนย อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นภูมิแพจึ้งควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีแพง่้าย ไปจนถึง
การใชอ้าหารสังเคราะห์ท่ีมีโปรตีนโมเลกุลขนาดเล็กในระดบัท่ีสัตวเ์ล้ียงจะไม่เกิดอาการแพ ้
 2.3.9  โภชนาการในสุนขัและแมวท่ีเป็นโรคอว้น สุนขัประมาณร้อยละ 40 มีน ้ าหนกัตวัเกิน
มาตรฐานขณะท่ีแมวมีร้อยละ 30 ท่ีน ้ าหนกัตวัเกินเกณฑ์ ความอว้นหมายถึงความเส่ียงในการเกิด
โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคขอ้ต่อและโรคทางเดินหายใจ อาหารสัตวเ์ล้ียงลดน ้ าหนกัจ าเป็นตอ้ง
ลดปริมาณพลงังานในอาหารลง โดยท่ีสัตวย์งัตอ้งไดรั้บสารอาหารท่ีเพียงพอ ลดปริมาณไขมนัใน
อาหารลงและเพิ่มปริมาณโปรตีนเพื่อลดการสูญเสียกลา้มเน้ือในระหวา่งการลดน ้ าหนกั ไฟเบอร์ใส่
ลงในอาหารจะช่วยใหอ้าหารมีปริมาณท่ีมากข้ึน  แต่ตอ้งระวงัไม่ให้ไฟเบอร์มากเกินไปเพราะจะลด
ความน่ากินของอาหารและลดปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บ ท าให้การดูดซึมสารอาหารอ่ืนๆเป็นไปได้
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ยากข้ึน รวมไปถึงปริมาณกากใยท่ีมากข้ึนท าให้สัตวเ์ล้ียงขบัถ่ายอุจจาระบ่อย ดงันั้นอาหารลด
น ้าหนกับางสูตรจึงเลือกท่ีจะไม่เพิ่มปริมาณไฟเบอร์ในอาหาร 
 
ตารางที ่2.7  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัและแมวท่ีเป็นโรคอว้น (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร ใน
น ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม สุนัข แมว 

พลงังาน <3.4 kcal ME/g <3.6 kcal ME/g 

โปรตีน >25% >35% 

ไขมนั 5% - 12% 7% - 14% 

คาร์โบไฮเดรต <55% <45% 

ไฟเบอร์ สูงไดถึ้ง 30% สูงไดถึ้ง 20% 

 
 2.3.10  โภชนาการในสุนขัและแมวท่ีมีปัญหาโรคกระดูกและขอ้ต่อ  สุนขัท่ีอายุนอ้ยกวา่ 1 ปี 
ร้อยละ 22 มีปัญหาโรคขอ้ต่อ  โดยเฉพาะในสุนขัสายพนัธ์ุใหญ่  ส่วนหน่ึงมาจากพนัธุกรรมและอีก
ส่วนหน่ึงมาจากการให้อาหารผิดวิธี เช่น ให้อาหารท่ีมีพลงังานมากเกินไป ท าให้สุนขัโตเร็วมาก
เกินกว่าท่ีโครงสร้างกระดูกและขอ้ต่อจะรองรับได ้ สุนขัและแมวมกัพบสัดส่วนของโรคกระดูก
และขอ้ต่อท่ีสูงข้ึนเม่ืออายุมาก สารอาหารท่ีตอ้งให้ความส าคญั ไดแ้ก่ แคลเซียมท่ีตอ้งมีอย่าง
พอเหมาะ เพราะหากมากเกินไปกระดูกจะเจริญผดิโครงสร้าง หากนอ้ยเกินไปกระดูกจะไม่แข็งแรง  
ฟอสฟอรัสท่ีสูงเกินไปจะส่งผลใหก้ระดูกเปราะบางเช่นกนั นอกจากน้ีปริมาณทองแดง สังกะสีและ
วิตามินซี ก็มีความจ าเป็นต่อการพฒันาของเน้ือเยื่อรอบๆและกระดูกอ่อน และหากเป็นในรายท่ีมี
ปัญหาโรคขอ้ต่อแลว้ การเสริมกลูโคซามีนลงในอาหารจะมีส่วนช่วยให้น ้ าหล่อล่ืนในขอ้ต่อมีมาก
ข้ึนได ้
 2.3.11  โภชนาการในสุนขัและแมวท่ีมีปัญหาโรคล าไส้  สุนขัและแมวท่ีเป็นโรคล าไส้อกัเสบ 
ไม่วา่จะเกิดจากการติดเช้ือไวรัส แบคทีเรียหรือหนอนพยาธิ จ าเป็นตอ้งควบคุมปริมาณไขมนัใน
อาหารเพราะไขมนัยอ่ยไดย้าก ท าใหท้างเดินอาหารบีบตวัชา้ลงและกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างน ้ ายอ่ยท่ี
ตบัอ่อน ซ่ึงในรายท่ีมีการอกัเสบของตบัอ่อนร่วมดว้ย จะท าให้ตบัอ่อนมีการอกัเสบมากยิ่งข้ึน จึง
ควรลดไขมนัในอาหารลงแต่ห้ามลดมากเกินไปเพราะอาหารจะไม่น่ากินกากใยในอาหารควรมีให้
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นอ้ยท่ีสุดเพื่อไม่ให้ยอ่ยยาก แร่ธาตุ ไดแ้ก่ โซเดียม โพแทสเซียมและคลอไรด์ ในอาหารตอ้งมี
มากกวา่ปกติ เพื่อชดเชยการสูญเสียแร่ธาตุจากการถ่ายเหลวหรืออาเจียน กลูตามีนในอาหารควรมี
อยา่งเพียงพอเพื่อใหเ้ป็นแหล่งพลงังานใหก้บัเซลลเ์ยือ่บุล าไส้ท่ีก าลงัอ่อนแอ 
 
ตารางที่ 2.8  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัและแมวท่ีเป็นโรคล าไส้  (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร 
ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม สุนัข แมว 

ไขมนั 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 ต่อน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม 
ต่อวนั 

0.5 g ต่อน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม 
ต่อวนั 

 
 2.3.12  โภชนาการในสุนขัและแมวท่ีมีปัญหาโรคไตวาย  โรคไตวายเป็นสาเหตุอนัดบั 3 ของ
การเสียชีวติในสุนขั และสาเหตุอนัดบั 2 ของการเสียชีวติในแมว  ความเส่ียงของการเป็นโรคไตวาย
จะเพิ่มสูงข้ึน เม่ืออายุมากข้ึน อาหารสัตวป่์วยโรคไตวายจ าเป็นตอ้งมีการจ ากดัปริมาณโปรตีน  
เพราะหลงัจากกินโปรตีน ร่างกายจะปรับเปล่ียนเป็นแอมโมเนียและยเูรียตามล าดบั  ซ่ึงโดยปกติ
ยูเรียจะถูกขบัออกทางปัสสาวะ แต่เม่ือเป็นโรคไตวาย การขบัออกของยูเรียจะลดลงและค่อยๆ
สะสมในร่างกายจนอยูใ่นระดบัท่ีเป็นพิษ ปริมาณโปรตีนในอาหารจึงตอ้งถูกจ ากดัและไปเพิ่มแหล่ง
พลงังานจากไขมนัเพื่อชดเชย นอกจากน้ีจ าเป็นตอ้งควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโซเดียม
ในอาหาร เน่ืองจาดสัตวป่์วยโรคไตวายมกัมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงจากการท างานผิดปกติของต่อม
พาราไทรอยด ์และมกัมีโรคความดนัโลหิตสูงแทรกซอ้นจึงหา้มมีโซเดียมในเลือดมากเกินไป 
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ตารางที่ 2.9  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัและแมวท่ีเป็นโรคไตวาย (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร 
ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม สุนัข แมว 

โปรตีน <15% <30% 

ฟอสฟอรัส 0.15% - 0.3% 0.04% - 0.06% 

โซเดียม <0.25% <0.35% 

 
 2.3.13  โภชนาการในสุนขัและแมวท่ีเป็นน่ิว  น่ิวในสุุนขัและแมวเกิดจากการจบัตวักนัของ
ผลึก  สาเหตุมาจากหลายปัจจยัร่วมกนั ไดแ้ก่ อาหารท่ีกิน  ปริมาณน ้ าท่ีด่ืม  ปริมาณปัสสาวะ  ความ
เขม้ขน้ปัสสาวะ  ความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ  การมีเมตาโบลิซึมท่ีผิดปกติ  สภาพแวดลอ้ม รวม
ไปถึงพนัธุกรรม การปรับอาหารท่ีควบคุมโรคน่ิวอาจช่วยละลายน่ิวไดบ้างชนิด เช่น น่ิว Struvite 
แต่น่ิวบางชนิด เช่น น่ิว Calcium oxalate จ าเป็นตอ้งผา่ตดัเอาน่ิวออกก่อน แลว้ค่อยควบคุมอาหาร
เพื่อป้องกนัไม่ให้กลบัมาเป็นน่ิวอีก  หลกัการของอาหารโรคน่ิว คือ การปรับสภาพความเป็นกรด
ด่างในปัสสาวะให้ไม่เหมาะสมต่อการเกิดน่ิวชนิดนั้นๆ  และจ ากัดปริมาณแร่ธาตุท่ีเป็น
ส่วนประกอบหลกัของน่ิว 
 
ตารางที่ 2.10  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัท่ีเป็นน่ิวชนิด Struvite (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร 
ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม เพือ่การละลายน่ิว เพือ่ป้องกนัการกลบัมาเป็น
ใหม่ 

โปรตีน <8% <25% 

ฟอสฟอรัส <0.1% <0.6% 

แมกนีเซียม <0.02% 0.04% - 0.10% 

ความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ ใหเ้ป็นกรด pH 5.9 - 6.1 ใหเ้ป็นกรด pH 6.2 - 6.4 
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ตารางที่ 2.11  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัท่ีเป็นน่ิวชนิด Calcium oxalate (คิดเป็นร้อยละของ
สารอาหาร ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม เพือ่ป้องกนัการกลบัมาเป็นใหม่ 

โปรตีน 10% - 18% 

โซเดียม <0.3% 

แมกนีเซียม 0.04 - 0.15% 

ออ๊กซาเลท หลีกเล่ียงอาหารท่ีมี oxalate เป็นส่วนประกอบ 

 
ตารางที่ 2.12  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัท่ีเป็นน่ิวชนิด Cystine (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร 
ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม เพือ่ป้องกนัการกลบัมาเป็นใหม่ 

โปรตีน 10% - 18% 

ความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ ใหเ้ป็นด่าง pH 7.1 - 7.7 
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ตารางที่ 2.13  อาหารท่ีแนะน าส าหรับแมวท่ีเป็นน่ิว (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร ในน ้ าหนกัของ
มวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม Struvite Calcium oxalate 

โปรตีน 30% - 45% 30% - 50% 

แคลเซียม - 0.5% - 0.8% 

ฟอสฟอรัส 0.5% - 0.9% 0.5% - 0.7% 

แมกนีเซียม เพื่อละลายน่ิว: 
0.04% - 0.06% 

เพื่อป้องกนัการกลบัมาเป็นใหม่: 
0.009% - 0.024% 

0.04% - 0.10% 

โซเดียม เพื่อละลายน่ิว: 
07% - 0.9% 

เพื่อป้องกนัการกลบัมาเป็นใหม่: 
0.2% - 0.6% 

0.10% - 0.40% 

ความเป็นกรดด่างของ
ปัสสาวะ 

เพื่อละลายน่ิว: 
pH 5.9 - 6.1 

เพื่อป้องกนัน่ิว: 
pH 6.2 - 6.4 

pH 6.6 - 6.8 

 
 2.3.14  โภชนาการในสุนัขและแมวท่ีมีปัญหาโรคเบาหวานเบาหวานเป็นความผิดปกติท่ีมี
ระดบัน ้าตาลในเลือดสูงกวา่ปกติ เก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติของอินซูลินท่ีผลิตจากตบัอ่อน  สุนขัมกั
ตรวจพบวา่เป็นเบาหวานเม่ืออายุ 7 ถึง 9 ปี  ขณะท่ีในแมวมกัพบท่ีช่วงอายุมากกวา่ 10 ปี  นอกจาก
การรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน การควบคุมอาหารก็มีความส าคญัไม่แพก้ัน อาหารสุนัขท่ีเป็น
เบาหวานควรมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารอย่างเหมาะสมไม่มากจนเกินไป และควรเป็น
คาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยยาก เช่น ขา้วฟ่างหรือขา้วบาร์เลย์  จะดีกว่าคาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยง่ายอย่าง     
ขา้วเจา้  ไฟเบอร์ในอาหารจึงควรมีอยา่งเพียงพอแต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมากเกินไป  ท่ีส าคญัตอ้งควบคุม
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ปริมาณไขมนัในอาหารเพราะสัตวป่์วยเป็นเบาหวานเส่ียงต่อการเกิดโรคตบัอ่อนอกัเสบ สุนัข
โรคเบาหวานไม่มีความจ าเป็นตอ้งจ ากดัโปรตีน  ส่วนอาหารแมวท่ีเป็นเบาหวานควรเป็นอาหารท่ีมี
โปรตีนสูง มีไขมนัและพลงังานปานกลางและมีคาร์โบไฮเดรตต ่า 
 
ตารางที่ 2.14  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัและแมวท่ีเป็นโรคเบาหวาน (คิดเป็นร้อยละของ
สารอาหาร ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม สุนัข แมว 

โปรตีน 15% - 25% 28% - 45% 

ไขมนั <20% <20% 

คาร์โบไฮเดรต 50% - 55% 10% - 30% 

ไฟเบอร์ 10% - 15% 10% - 15% 

 
       2.3.15  โภชนาการในสุนขัและแมวท่ีมีปัญหาโรคตบัภาวะตบัผดิปกติเกิดไดห้ลายสาเหตุ ตั้งแต่
การติดเช้ือ ไดรั้บสารพิษ  ระบบการไหลเวียนเลือดท่ีผิดปกติ  เบาหวาน  การป่วยเร้ือรัง  การไดรั้บ
ยาบางประเภทจนถึงเป็นเน้ืองอก เน่ืองจากตบัเป็นอวยัวะท่ีผลิตโปรตีนท่ีช่ืออลับูมินให้กบัร่างกาย 
เก็บพลงังานส ารองในรูปไกลโคเจนเพื่อแปลงเป็นน ้ าตาลเวลาท่ีร่างกายตอ้งการและแปลงกรด
ไขมันเป็นไตรกลีเซอไรด์  ดังนั้ นสัตว์ป่วยโรคตับจึงจ าเป็นต้องควบคุมระดับของโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตและไขมนัในอาหารใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีสมดุล  รวมถึงคดัเลือกชนิดของกรดอะมิโนท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดแอมโมเนียท่ีเป็นสารพิษและหลีกเล่ียงทองแดงในอาหาร  เพราะอาจส่งผลเสียต่อตบั
ได ้
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ตารางที ่2.15  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัและแมวท่ีเป็นโรคตบั (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร ใน
น ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม สุนัข แมว 

โปรตีน 15% - 30% 30% - 45% 

ไขมนั 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% 

ทอรีน - 2500-5000 ppm 

 
 2.3.16  โภชนาการในสุนขัและแมวท่ีป่วยเป็นมะเร็ง สัตวป่์วยดว้ยโรคมะเร็งมกัมีภาวะท่ีผอม
ผิดปกติ  สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากโรคมะเร็งโดยตรง เช่น ไปรบกวนเมตาโบลิซึมท าให้ร่างกายไม่มี
การสะสมไขมนัและเร่ิมสลายมวลกลา้มเน้ือ อาจเกิดโดยออ้ม เช่น มะเร็งท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง 
ต าแหน่งท่ีอยู่ของมะเร็งไปลดการดูดซึมและการย่อยสารอาหาร และในบางคร้ังสัตวอ์าจผอม
เน่ืองมาจากผลของเคมีบ าบดั ท าใหส้ัตวค์ล่ืนไส้ อาเจียนและเบ่ืออาหาร หรือไปเคมีบ าบดัไปท าลาย
ผิวล าไส้ท าให้การยอ่ยอาหารและการดูดซึมอาหารลดลง   อาหารสัตวป่์วยเป็นมะเร็งควรมีโปรตีน
และไขมนัในอาหารสูงเพื่อให้พลงังานและชะลอกลา้มเน้ือท่ีสลาย ลดคาร์โบไฮเดรตในอาหารท่ี
อาจเป็นแหล่งพลงังานท่ีมะเร็งอาจน าไปใชไ้ดส้ารอาหารถึงจะไม่มีส่วนในการรักษามะเร็งโดยตรง 
แต่มีผลท าใหส้ัตวป่์วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีช่วงอายุยืนยาวข้ึนและพร้อมท่ีจะไดรั้บการรักษาดว้ย
เคมีบ าบดัต่อไป 
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ตารางที ่2.16  อาหารท่ีแนะน าส าหรับสุนขัและแมวท่ีเป็นโรคมะเร็ง (คิดเป็นร้อยละของสารอาหาร 
ในน ้าหนกัของมวลอาหารแหง้) 
 

ส่ิงทีต้่องควบคุม สุนัข แมว 

โปรตีน 30% - 45% 40% - 50% 

ไขมนั 25% - 40% 50% - 65% 

คาร์โบไฮเดรต <25% <25% 

กรดไขมนั >5% >5% 

อาร์จินีน >2% >2% 

 
2.4  วเิคราะห์แอปพลเิคชันในท้องตลาดทีม่ีความคล้ายคลงึกนั 
 แอปพลิเคชนัในทอ้งตลาดปัจจุบนั ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะของการให้ขอ้มูล
ผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปท่ีมีในทอ้งตลาดและอาหารปรุงเองพบไดน้้อยมากส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีขายสินคา้พร้อมกบัให้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีขาย จากการ
ทดสอบการใช้งานแอปพลิ เคชัน ท่ีใกล้ เ คียงกันในแง่ของข้อมูลและการใช้งานทั้ งบน
ระบบปฏิบติัการ iOS ระบบปฏิบติัการ Android และท่ีเป็นเวบ็ไซตแ์อปพลิเคชนั ไดแ้อปพลิเคชนัท่ี
น่าสนใจมา 4 แอปพลิเคชนั  มีขอ้มูลโดยสังเขปดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1  ส่วนต่อประสานผูใ้ชข้องแอปพลิเคชนั Dog Food Recipes บนระบบปฏิบติัการ Android 
 
 จากภาพท่ี 2.1  Dog Food Recipes เป็นแอปพลิเคชนับน Android ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสูตร
อาหารปรุงเองส าหรับสุนขั พฒันาโดย Appmeme มีการปรับปรุงล่าสุดเม่ือ 12 พฤษภาคม 2558 
ปัจจุบนัยงัอยูใ่นเวอร์ชัน่ท่ี 1.0 แอปพลิเคชนัสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี แต่มีการติดโฆษณาอยูบ่น
หน้าจอระหว่างใชง้าน จุดเด่น คือ มีการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิด  
รวมทั้งวิธีการปรุงอยา่งชดัเจน แต่ขอ้จ ากดั คือ การไม่บอกคุณค่าทางสารอาหารก ากบัและไม่ไดมี้
ผูเ้ช่ียวชาญรับรองถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากอาหารชนิดนั้น ท าให้อาจจะเหมาะกบัในกรณีท่ีท า
เป็นอาหารกินเล่นมากกวา่เนน้ไปท่ีคุณค่าสารอาหาร ประกอบกบัการไม่มีรูปประกอบอาหารท่ีปรุง
เสร็จแลว้ ท าใหผู้ใ้ชง้านไม่รู้วา่อาหารท่ีปรุงออกมาแลว้จะมีลกัษณะอยา่งไร  
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ภาพที ่2.2  ส่วนต่อประสานผูใ้ชข้องแอปพลิเคชนั Pet Pawer บนระบบปฏิบติัการ iOS 
  
 จากภาพท่ี 2.2  Pet Pawer แอปพลิเคชนับน iOS ท่ีตอ้งเสียเงินซ้ือ 1.99 เหรียญ สร้าง
โดย Vonderscore ปรับปรุงล่าสุดเม่ือ 5 ธนัวาคม 2555 แอปพลิเคชนัมีการแจกแจงรายการอาหาร
ส าเร็จรูปท่ีมีในทอ้งตลาด ระบุส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิดและมีการวิจารณ์ส่วนประกอบ 
แต่ไม่มีขอ้มูลเร่ืองสารอาหารและปริมาณท่ีควรให้ต่อวนั  ขอ้ดี คือ รายการอาหารส าเร็จรูปท่ีมีเป็น
จ านวนมากและครบทุกหมวดหมู่ตั้งแต่อาหารสุนขัชนิดแห้ง ชนิดเปียก อาหารแมวชนิดแห้ง ชนิด
เปียก แต่ขอ้จ ากดั คือ ไม่มีการแสดงรูปอาหารท าให้อาจเกิดความสับสนหากช่ืออาหารมีความ
คลา้ยคลึงกนั ไม่จดัหมวดหมู่อาหารตามอายุหรือสุขภาพของสัตวเ์ล้ียง เช่น อาหารแมวสูงอายุ  
อาหารลูกสุนขั อาหารสุนขัโรคไตวาย และไม่มีระบบสืบคน้มีแค่ดชันีตามตวัอกัษรน าหน้าช่ือ
อาหาร ท าใหย้ากท่ีผูใ้ชจ้ะคน้หารายการอาหารท่ีตนเองตอ้งการ นอกจากน้ีการวิจารณ์ส่วนผสมของ
อาหาร มกัไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัโภชนาการ 
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ภาพที ่2.3  ส่วนต่อประสานผูใ้ชข้องแอปพลิเคชนั Vetlist บนระบบปฏิบติัการ Android 
 
 จากภาพท่ี 2.3 Vetlist แอปพลิเคชนัท่ีมีทั้ง iOS และ Android ให้ใช้ไดฟ้รี แต่จ ากดั
เฉพาะผูท่ี้มีเลขทะเบียน ใบอนุญาติสัตวแพทยข์องประเทศไทย ปรับปรุงล่าสุดเม่ือ 16 กรกฎาคม 
2558  ทีมผูพ้ฒันา คือ Vetsite ทีมท่ีเขา้แข่งขนัในรายการ True Incube และเขา้รอบ 5 ทีมสุดทา้ย  
ทีมประกอบดว้ยสัตวแพทย  ์ นกัออกแบบและโปรแกรมเมอร์ Vetlist ถูกออกแบบเพื่อเป็นคู่มือยา
ออนไลน์ส าหรับสัตวแพทย  ์ โดยจะมีช่ือสามญัทางยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีการใช ้ ในส่วนของ
รายการอาหาร Vetlist มีอาหารของแบรนด์ Royal Canin ผกูขาดอยูเ่พียงแบรนด์เดียว  โดยจะแสดง
รูปผลิตภณัฑ์ ส่วนประกอบและปริมาณท่ีแนะน าให้กินต่อวนั  มีการเก็บบนัทึกรายการอาหารท่ีใช้
บ่อยได ้  ขอ้จ ากดัของ Vetlist คือ ปริมาณท่ีแนะน าให้ทาน แสดงในรูปแบบของไฟล์ภาพความ
ละเอียดสูง ท าให้ตอ้งกดเขา้ไปท่ีภาพ รอภาพดาวน์โหลดเสร็จแลว้ค่อยขยายดู หรือหากอยากรู้
ขอ้มูลสารอาหารตอ้งดาวน์โหลดเอกสารก ากบัอาหารท่ีอยูใ่นรูปของไฟล์ pdf ท าให้ใชเ้วลานานใน
การเขา้ถึงขอ้มูล รายการอาหารมีไม่หลากหลายเพราะเป็นการขายสัญญาการประชาสัมพนัธ์แบบ
ผกูขาดกบับริษทั จึงไม่สามารถใหข้อ้มูลอาหารสัตวเ์ล้ียงของผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้ และถึงแมจ้ะมีระบบ
สืบคน้อาหารจากช่ือ แต่ไม่มีการจดักลุ่มอาหารตามสรรพคุณการใชง้าน วา่เป็นอาหารส าหรับสัตว์
ช่วงอายเุท่าไหร่ หรือป่วยดว้ยโรคอะไร  จึงเป็นอุปสรรคส าหรับผูใ้ชท่ี้ไม่รู้จกัช่ืออาหารมาก่อน 
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ภาพที่ 2.4  ส่วนต่อประสานผูใ้ชข้องแอปพลิเคชนั Rxpetfood เปิดผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์โครม บน
ระบบปฏิบติัการ Android 
 
 จากภาพท่ี 2.4  Rxpetfood.com  เวบ็ไซตข์ายอาหารเพื่อการรักษาส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีรูป
ผลิตภณัฑ์ประกอบพร้อมให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสรรพคุณและส่วนประกอบในอาหารเพื่อประกอบ 
การตดัสินใจซ้ือ มีอาหารท่ีขายอยูท่ ัว่โลกของบริษทัใหญ่ 3 บริษทั ไดแ้ก่ Hill   Royal Canin  และ 
Nestle  แยกตามประเภทสัตวเ์ล้ียงเป็นอาหารสุนขัและอาหารแมว ระบบสืบคน้สามารถสืบคน้หาค า
ส าคญัจากช่ือหรือสรรพคุณของอาหารก็ได ้ เช่น หากใชค้  าคน้วา่ kidney ระบบจะแสดงอาหารทุก
ตวัท่ีใชก้บัสัตวโ์รคไต แมว้า่จะไม่มีค  าวา่ kidney อยูใ่นช่ืออาหารก็ตามและแอปพลิเคชนัยงัสามารถ
บนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจเพื่อเก็บไวดู้ในภายหลงัได ้ ขอ้จ ากดัของเวบ็ไซตน้ี์ คือ ขาดการแสดง
ขอ้มูลสารอาหารและปริมาณท่ีแนะน าให้กินต่อวนั ท าให้ยากในการค านวณจ านวนท่ีตอ้งซ้ือ หาก
ไม่เคยซ้ืออาหารชนิดนั้นมาก่อนและเน่ืองจากเป็นเวบ็ไซต์แอปพลิเคชนัจึงจ าเป็นตอ้งใช้งานผ่าน
เวบ็เบราวเ์ซอร์จึงมีการตอบสนองต่อการใชง้านชา้กวา่แอปพลิเคชนัมือถือ 
 จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาในชั้นตน้จะเห็นวา่  ปัจจุบนัผูเ้ล้ียงสัตวมี์การความใส่ใจการดูแล
สุขภาพสัตวเ์ล้ียงมากข้ึนและมีการสืบคน้หาขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแอปพลิเคชนัท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ล้ียงสัตวไ์ดท้ั้งหมด ทั้งในดา้นของขอ้มูลและ
ฟังก์ชนั ทางผูศึ้กษาจีงเก็บรวบรวมขอ้มูลและออกแบบแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes ให้มีขอ้มูลทั้ง
ในส่วนของอาหารส าเร็จรูปและอาหารปรุงเองส าหรับสัตวเ์ล้ียง และเพิ่มเติมขอ้มูลอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงพิเศษ มีการจดัหมวดหมู่อาหารตามช่วงอายแุละสุขภาพเพื่อสัตวท่ี์มีความตอ้งการอาหารท่ี
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เฉพาะ รวมทั้งมีฟังก์ชนัการบนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจ ฟังก์ชนัการส่งรายช่ืออาหารทางอีเมล 
เพื่อให้แอปพลิเคชนัมีความครบถว้น ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้เป็นสัตวแพทยแ์ละผู ้เล้ียง
สัตวท่ี์ประสงคจ์ะดูแลดา้นโภชนาการใหส้ัตวเ์ล้ียงอยา่งดีท่ีสุด อีกทั้งสามารถแข่งขนักบัแอปพลิชนั
รายอ่ืนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
ตารางที่ 2.17  แสดงช่ือแอปพลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป หรือ
สูตรอาหารปรุงเองส าหรับสัตวเ์ล้ียง พร้อมดว้ยรายละเอียดขอ้มูลท่ีใหแ้ละฟังกช์นั 

 

คุณสมบัติ Pet Pawer 
Dog food 
recipes 

Vetlist rxpetfood 
Vet’s 

Recipes 

ระบบปฏิบติัการท่ีรองรับ iOS Android 
iOS and 
Android 

website iOS 

ด้านข้อมูล      

รายการอาหารส าเร็จรูป √ X √ √ √ 

รายการอาหารปรุงเองท่ีบา้น X √ X X √ 

รายการอาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงชนิดอ่ืนนอกจากสุนขั
และแมว 

X X X X √ 

รูปประกอบอาหาร X X √ √ √ 

ขอ้มูลส่วนประกอบของ
อาหาร 

√ √ √ √ √ 

ขอ้มูลสารอาหาร X X √ X √ 
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ตารางที ่2.17  (ต่อ) 
 

 
 

 

คุณสมบัติ Pet Pawer 
Dog food 
recipes 

Vetlist rxpetfood 
Vet’s 

Recipes 

ระบบปฏิบติัการท่ีรองรับ iOS Android iOS and 
Android 

website iOS 

ด้านข้อมูล      

ขอ้มูลแคลอร่ี X X √ X √ 

วธีิการใหอ้าหาร X X √ X √ 

ด้านฟังก์ชัน      

ระบบสืบคน้อาหาร จากช่ือ
อาหาร 

X X √ √ √ 

จดักลุ่มอาหาร ตามสรรพคุณ X X X X √ 

บนัทึกรายการอาหารท่ีใช้
บ่อย 

X X √ √ √ 

ส่งขอ้มูลรายช่ืออาหารทาง
อีเมล  

X X X √ √ 

เป็นแอปพลิเคชนัส าหรับมือ
ถือโดยเฉพาะ 

√ √ √ X √ 



 

 
 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินการและเคร่ืองมือ 

 
 การพฒันาแอปพลิเคชัน Vet’s Recipes มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนับน     
ไอโฟน ส าหรับการเลือกอาหารให้สัตวเ์ล้ียงท่ีมีความตอ้งการอาหารพิเศษเน่ืองจากเป็นการพฒันา
แอปพลิเคชันข้ึนมาใหม่ จึงอาศยักระบวนการทางซอฟต์แวร์เพื่อการพฒันา  มีขั้นตอนต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 
 3.1  ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ 
 3.2  การวเิคราะห์และการออกแบบ 
 3.3  การพฒันาแอปพลิเคชนั 
 3.4  ทดสอบแอปพลิเคชนั 
 3.5  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 
3.1  ศึกษาปัญหาและความต้องการ 
 สืบเน่ืองจากผูศึ้กษาเป็นสัตวแพทย์ ท าให้ไดรั้บทราบขอ้มูลปัญหาดา้นโภชนาการใน
สัตวเ์ล้ียงท่ีมีความตอ้งการสารอาหารพิเศษ อนัเน่ืองมาจากการขาดความรู้ของเจา้ของสัตวห์รือ
ปัญหาในดา้นการส่ือสารระหวา่งเจา้ของสัตวก์บัสัตวแพทย ์ จึงไดท้  าการเก็บรวบรวมความตอ้งการ
จากสัตวแพทยโ์ดยใชเ้ทคนิคการประชุม (Meeting) เรียกสัตวแพทยท่ี์ท างานในโรงพยาบาลสัตว์
สัตวแพทย ์ 4 (โรงพยาบาลสัตวท่ี์ทางผูศึ้กษาท างานอยู)่ จ านวน 5 คน มาร่วมแสดงความคิดเห็น 
สามารถสรุปเป็นความตอ้งการอนัสืบเน่ืองมาจากปัญหาท่ีพบไดบ้่อย ดงัน้ี 
 3.1.1  แอปพลิเคชนัจ าเป็นตอ้งมีจดักลุ่มของอาหารส าหรับลูกสุนขั สุนขัตั้งทอ้งและสุนขัให้
นม เน่ืองจากปัญหาท่ีพบไดบ้่อย คือ เจา้ของสุนขัมกัจะเขา้ใจวา่อาหารสุนขัโตสามารถให้ไดใ้น
สุนขัทุกช่วงอายุ จนท าให้ลูกสุนขัเกิดภาวะกระดูกงอผิดรูป   ไปจนถึงแม่สุนขัให้นมลูกท่ีมีอาการ
ชกัเน่ืองจากแคลเซียมในเลือดต ่าเพราะไดรั้บแคลเซียมในอาหารไม่เพียงพอ 
 3.1.2  แอปพลิเคชนัจ าเป็นตอ้งมีการจดักลุ่มของอาหารเฉพาะส าหรับสัตวป่์วย  ปกติในการ
รักษาสัตวป่์วยท่ีมีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนอาหาร สัตวแพทยจ์ะคอยให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการ
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ควบคุมอาหารและใหร้ายช่ืออาหารส าเร็จรูปเฉพาะโรคท่ีควรตอ้งรับประทานเป็นอาาหารหลกั   พบ
ไดบ้่อยท่ีเจา้ของมกัลืมหรือเกิดความสับสนในการเลือกซ้ือ เน่ืองดว้ยอาหารเฉพาะโรคมีช่ือการคา้
อยูใ่นรูปช่ือยอ่หรือศพัทท์างการแพทย ์ เช่น อาหารส าหรับสัตวป่์วยโรคไตของบริษทั Hill, Royal 
Canin และNestle จะใชช่ื้ออาหารวา่ k/d, Renal และ NF ตามล าดบั ไม่ไดมี้ค าวา่ Kidney ท่ีแปลวา่
ไตในภาษาองักฤษแต่อยา่งใด  มีโอกาสท่ีเจา้ของบางส่วนจะซ้ืออาหารส าหรับสัตวป่์วยผดิประเภท 
 3.1.3  แอปพลิเคชนัจ าเป็นตอ้งมีอาหารสูตรปรุงเอง เจา้ของสัตวป่์วยบางส่วนมีปัญหาในการ
ใหอ้าหารส าเร็จรูป อาจเป็นเพราะสัตวเ์ล้ียงมีนิสัยเลือกกินอาหาร สัตวป่์วยท่ีอาการหนกัท าให้ความ
อยากอาหารลดลง เป็นความพอใจของเจา้ของเพราะอยากให้สุนขัไดกิ้นอาหารปรุงเองบา้งหรือมอง
วา่อาหารส าเร็จรูปมีราคาแพง ปัญหาท่ีตามมา คือ ภาวะทุพโภชนาการหรือสัตวป่์วยอาการทรุดลง 
เน่ืองจากอาหารปรุงเองมกัปรุงโดยปราศจากความรู้ดา้นโภชนาการ  ในแอปพลิเคชนัจึงจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีควรใหค้  าแนะน าในส่วนอาหารปรุงเองดว้ย 
 3.1.4  เก็บรายการอาหารท่ีสนใจไวดู้ในภายหลงัได ้ เพราะรายการอาหารในปัจจุบนัมีเป็น
จ านวนมากยกตวัอยา่ง อาหารเฉพาะโรคของบริษทั Hill ปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 51 รายการ จ าแนกตาม
รูปแบบอาหารและสภาพอาการของสัตวป่์วย การลดภาระของความทรงจ าระยะยาว คือ การมีส่วน
ของการบนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจ เก็บแยกไวดู้ไดใ้นภายหลงัได ้หรือสัตวแพทยอ์าจใชฟั้งก์ชนั
น้ี ช่วยบนัทึกรายการอาหารใหก้บัเจา้ของสัตวเ์ล้ียง 
 3.1.5  ส่งรายช่ืออาหารผา่นทางอีเมลได ้ เพราะช่ืออาหารบางตวัอาจมีความคลา้ยคลึงกนั หรือ
บางช่ืออาจยาวจนท าให้เจา้ของเกิดความสับสน  การให้ค  าปรึกษาดา้นโภชนาการหรือการสั่งซ้ือ
อาหารทางโทรศพัท์พบได้บ่อยท่ีช่ืออาหารท่ีเจา้ของแจง้อาจไม่ตรงกบัท่ีตอ้งการจริงๆ การส่ง
รายช่ืออาหารผ่านทางอีเมลหรือส่ืออ่ืนๆในลกัษณะท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจึงช่วยลดขอ้ผิดพลาด
ทางดา้นการส่ือสาร 
 จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาปัญหาและเก็บรวบรวมความตอ้งการจากสัตวแพทย์ท่ี
ท างานจริง ท าให้สามารถสรุปขอบเขตการพฒันาแอปพลิเคชันให้มีความชัดเจนได้ว่า  ต้องมี
รายการอาหารส าเร็จรูปของสัตว์ท่ีมีความตอ้งการด้านโภชนาการพิเศษรวมถึงสัตว์ป่วย  ควรมี
อาหารสูตรปรุงเองไวเ้ป็นทางเลือกในกรณีท่ีไม่สามารถให้อาหารส าเร็จรูปได ้และตอ้งสามารถ
บนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจ รวมไปถึงส่งอีเมลรายช่ืออาหารเพื่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้
 
3.2  การวเิคราะห์และออกแบบ 
 ใชแ้บบจ าลองตามแนวทางเชิงวตัถุ (Object Oriented Analysis)  ในการออกแบบระบบ 
ในส่วนของพฤติกรรมของผูใ้ชง้านระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดข้ึน และแสดง
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ใหเ้ห็นถึงความสามารถของระบบท่ีด าเนินการในหนา้ท่ีบางอยา่งได ้ โดยในส่วนของแผนภาพเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Diagram) เลือกใช ้Use Case Diagram และ Activity Diagram ในส่วนของ
โครงสร้างขอ้มูลจะออกแบบโดยใชแ้ผนผงัขอ้มูล (Database Schema Design) จ าลองโครงสร้าง
ขอ้มูลทั้งหมดในระบบ ดงัจะแสดงรายละเอียดในบทท่ี 4 ผลการด าเนินงานโดยในส่วนของการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) มีโครงสร้างส่วนต่อประสานผูใ้ชเ้ป็นตาม
ภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

ภาพที ่3.1  สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes แสดงโครงสร้างของส่วนต่อประสานผูใ้ช ้
 
 จากภาพท่ี 3.1 หนา้จอหลกั (Main page) เป็นการจดัหมวดหมู่อาหารตามประเภทสัตว์
และรูปแบบ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาหารส าเร็จรูปส าหรับสุนขัชนิดเม็ดอาหารส าเร็จรูป
ส าหรับสุนขัชนิดเปียก อาหารส าเร็จรูปส าหรับแมวชนิดเม็ด อาหารส าเร็จรูปส าหรับแมวชนิดเปียก 
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ สูตรอาหารปรุงเองท่ีบา้นส าหรับสุนขัและสูตรอาหารปรุงเองท่ี
บา้นส าหรับแมว  ซ่ึงหนา้จอหลกัจะเช่ือมโยงไปสู่เมนูดา้นขา้งเพื่อเขา้สู่รายการอาหารท่ีบนัทึกไวท่ี้ 
Favorite และหนา้ About page ได ้ รวมไปถึงการใชฟั้งก์ชนัการคน้หาอาหารจากช่ือ และการคดั
กรองอาหารแยกตามสรรพคุณ 
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 หน้าจอรายการอาหาร (Product list view) แสดงรายช่ืออาหารท่ีถูกเลือกจากกลุ่ม
รายการอาหารในหน้าแรก เขา้ดูรายการอาหารท่ีบนัทึกไว ้เลือกโดยการคน้หาอาหารจากช่ือหรือ
โดยการคดักรองแยกตามสรรพคุณ หนา้น้ีจะแสดงรายละเอียดของอาหารแต่ละรายการ ตั้งแต่ ช่ือ
อาหาร สรรพคุณ บริษทัท่ีผลิต ประเทศท่ีตั้งบริษทัแม่ และปริมาณแคลอร่ี  
 หน้าจอรายละเอียดของอาหาร (Product view) แสดงผลขอ้มูลของอาหารเพียง 1 
รายการ ท่ีเลือกดู รายละเอียดประกอบดว้ย ช่ืออาหาร สรรพคุณ บริษทัท่ีผลิต ประเทศท่ีตั้งบริษทั 
ขนาดท่ีมีจ าหน่ายและปริมาณแคลอร่ี โดยมีการแยกข้อมูลออกเป็น 3 หน้าหลัก ได้แก่ 
ส่วนประกอบ ปริมาณสารอาหาร และวธีิท่ีแนะน าในการรับประทาน หนา้น้ีสามารถใชฟั้งก์ชนัการ
บนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจ หรือส่งต่อรายช่ืออาหารทางอีเมลหรือส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆได ้
 หนา้เก่ียวกบัผูพ้ฒันา (About page) แนะน ารายละเอียดเก่ียวกบัผูจ้ดัท าแอปพลิเคชนั
และช่องทางในการเช่ือมต่อไปยงัสังคมออนไลน์ เพื่อร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
 
3.3  การพฒันาแอปพลเิคชัน 
 ในการพฒันาแอปพลิเคชนัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การพฒันาในส่วนขอ้มูลดา้น
โภชนาการ และในส่วนของการเขียนโปรแกรมและสร้างส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ มีรายละเอียดของ
การพฒันา ดงัน้ี 
 3.3.1  ขอ้มูลดา้นโภชนาการในส่วนของอาหารส าเร็จรูป ทางผูศึ้กษาไดติ้ดต่อขอขอ้มูลดา้น
โภชนาการจากตวัแทนจ าหน่ายอาหารสัตวส์ าหรับสัตวป่์วยในประเทศไทยและคน้หาขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต  ส่วนขอ้มูลดา้นโภชนาการอาหารปรุงเองทางผูศึ้กษาซ่ึงเป็นสัตวแพทยไ์ดพ้ฒันาสูตร
อาหารร่วมกบันกัเทคโนโลยทีางดา้นอาหาร โดยอา้งอิงขอ้มูลตามหลกัโภชนาการส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
 3.3.2  การพฒันาส่วนการเขียนโปรแกรมและส่วนต่อประสานผูใ้ช้ เพื่อให้ไดแ้อปพลิเคชนั 
Vet’s Recipesจ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือและเทคโนโลยหีลายสายสาขาร่วมกนั ไดแ้ก่ 
  3.3.2.1  ระบบปฏิบติัการ OS X 10.9 เป็นระบบปฏิบติัการบนเคร่ือง Mac 
 3.3.2.2  iOS 8 เป็นระบบปฏิบติัการส าหรับ iOS Device 
 3.3.2.3  XcodeVersion 6.4 เป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชนั 
  3.1.2.4  Swift เป็นภาษาส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชนับน Xcode 
  3.1.2.5  Sublime Text เคร่ืองมือในการสร้างและแกไ้ขไฟล ์xml 
  3.1.2.6  Photoshop ส าหรับจดัการและตกแต่งรูปภาพ 
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3.4  ทดสอบแอปพลเิคชัน 
 การทดสอบแอปพลิเคชันใช้การทดสอบแบบกล่องด า โดยท าเป็นชุดทดสอบ (Test 
case set) เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดท่ีคาดไม่ถึงในระหวา่งการใชง้าน หลงัจากนั้นจะท าการ
ทดสอบในสถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดข้ึน (Alpha testing) จากกลุ่มตวัอยา่างสัตวแพทย ์ 10 คน 
และผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์ไม่ใช่สัตวแพทย ์ 10 คนโดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) แต่ใชว้จิารณญาณของผูศึ้กษา (Judgmental Sampling) ออกแบบการทดสอบ
ทั้งหมดเป็นแบบ Validation Test ก าหนดรายละเอียดในการทดสอบและการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
 3.4.1 คดักรองกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบใชก้ารสัมภาษณ์ โดยตอ้งมีคุณสมบติัขั้นพื้นฐาน คือ 
เคยใชง้านโทรศพัทไ์อโฟนมาก่อน ไม่มีประสบการณ์เป็นผูพ้ฒันาระบบหรือเคยถูกทดสอบการใช้
งานระบบมาก่อน มีความรู้ในการอ่านภาษาองักฤษ ท่ีบา้นมีสัตวเ์ล้ียงเป็นสุนขัหรือแมว และไม่เคย
มีประสบการณ์ในการใชง้านแอปพลิเคชนั Vetlist 
 3.4.2  ผูศึ้กษาเป็นผูค้วบคุมการทดสอบ จะให้ขอ้มูลกบัผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบเพียงแค่อธิบาย
วตัถุประสงคว์า่การทดสอบน้ีท าข้ึนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่เปิดเผยขอ้มูลรายบุคคล เร่ิมจากจะให้มี
การใช้งานแอปพลิเคชนัเพื่อคน้หาขอ้มูลอาหารท่ีก าหนดให้ซ่ึงจะมีการจบัเวลา ทดลองบนัทึก
รายการอาหารท่ีสนใจ และจดัส่งขอ้มูลช่ืออาหารผา่นทางอีเมล เม่ือเสร็จส้ินการทดสอบจึงจะให้ท า
แบบสอบถาม 
 3.4.3  การทดสอบออกแบบเป็น Within-Subject Design คือ กลุ่มตวัอยา่งจะไดใ้ชง้านทั้ง 2 
แอปพลิเคชนั หรือ Vet’s Recipesและ Vetlist โดยจะลดผลจากการเรียนรู้ (Learning effect) โดย
กลุ่มตวัอยา่ง สัตวแพทย ์ 5 คน และผูเ้ล้ียงสัตว ์ 5 คน จะใชง้านแอฟพลิเคชนั Vetlist เพื่อหา
ส่วนประกอบของอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดส าหรับสุนขัโรคไตแบรนด์ Renal และปริมาณท่ีแนะน า
ให้รับประทานส าหรับสุนขัท่ีหนกั 4.5 กิโลกรัม จากนั้นจึงให้ใชง้านแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes 
เพื่อหาขอ้มูลเดียวกนั ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง สัตวแพทย ์5 คน กบัผูเ้ล้ียงสัตวอี์ก 5 คน ท่ีเหลือจะให้ใช้
งานแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes ก่อน แลว้จึงใหใ้ชง้าน แอฟพลิเคชนั Vetlist โดยมีเป้าหมาย (Task) 
ในการหาขอ้มูลเดียวกนั คือ ส่วนประกอบของอาหารสุนขัโรคไตและปริมาณท่ีแนะน าให้กิน
ส าหรับสุนขัหนกั 4.5 กิโลกรัม  ผูค้วบคุมการทดสอบจบัเวลาท่ีผูเ้ขา้ร่วมทดสอบใชใ้นการหาขอ้มูล 
 3.4.4  ให้ผูเ้ขา้ร่วมทดสอบท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บขอ้มูลความคิดเห็นในการใช้
งานแอปพลิเคชนั Vet’s Recipesแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 คือ ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบการท างานของระบบ
ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (System Performance Tests) ดา้นการท างานไดต้ามฟังก์ชัน่ของระบบ 
(System Functionality Tests) และดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Tests)  ซ่ึงใชก้ารวดั
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แบบ Interval Scale มีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั และสุดทา้ย 
ส่วนท่ี 3 คือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
 3.4.5  ประเมินผลการทดสอบโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สรุปผลเป็น
ตารางท่ีแสดงขอ้มูลในรูปแบบของความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทั้งในส่วน
ของขอ้มูลเชิงคุณภาพ และขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 
3.5  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 การพฒันาแอปพลิเคชนัเร่ิมตน้ตั้งแต่การศึกษาปัญหาและความตอ้งการ   ไปจนถึงการ
ทดสอบ รวมถึงการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แลว้เสร็จ แผนการด าเนินงานใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 5 
เดือน เร่ิมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1  ระยะเวลาในการพฒันาแอปพลิเคชนัและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 1 2 3 4 5 

1 ศึกษาความตอ้งการจากกลุ่มสัตวแพทย ์
และกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์

     

2 ออกแบบแอปพลิเคชนั      

3 เก็บรวบรวมขอ้มูลอาหารสัตวเ์ล้ียง
ส าเร็จรูป 

     

4 พฒันาสูตรอาหารปรุงเองส าหรับสัตวเ์ล้ียง      

5 เขียนแอปพลิเคชนั      

6 ประเมินประสิทธิผลของการใชง้าน 
แอปพลิเคชนั 

     

7 จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง      
 



 

 

 
บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานในการพฒันาแอปพลิเคชนั Vet’s Recipesจะกล่าวถึงผลลพัธ์์ท่ีไดจ้าก
การออกแบบและพฒันาระบบ ทั้งในส่วนของการออกแบบกระบวนการท างานของระบบ การ
ออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ และรายงานผลการทดสอบแอปพลิเคชนั 
แบ่งรายละเอียดหวัขอ้ตามล าดบัไดด้งัน้ี 
 4.1  ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 
 4.2  ผลการทดสอบแอปพลิเคชนั 
 
4.1  ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 
 ผลการออกแบบระบบเพื่อก าหนดรายละเอียดของฟังก์ชนัในแต่ละส่วนประกอบของ
ระบบ มกันิยมอธิบายในรูปแบบจ าลองของระบบ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 4.1.1 Use Case Diagramจากกระบวนการเก็บรวบความตอ้งการของผูใ้ชใ้นบทท่ี 3 เราสามารถ
ก าหนดขอบเขตในการพฒันาระบบผ่าน Use Case Diagram ท่ีแสดงการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนั
ระหวา่งระบบ และผูใ้ชภ้ายนอกได ้
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ภาพที ่4.1  แผนภาพแสดง Use Case Diagram ของ Vet’s Recipes 
 
                   จากภาพท่ี 4.1 กรอบส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ แสดงขอบเขตของระบบทั้งหมด (System 
boundary) โดยมี Use Case แสดงในรูปของวงรีขนาดเล็กภายใน ซ่ึงในกรณีน้ีมีทั้งส้ิน 6 Use Case  
ไดแ้ก่ คน้หาอาหารจากช่ืออาหาร คน้หาอาหารจากคุณสมบติั คน้หาอาหารจากรายการ เรียกดู
อาหารท่ีบนัทึกไวใ้นรายการโปรด บนัทึกอาหารเขา้รายการโปรด และส่งรายช่ืออาหารผ่านทาง
อีเมล โดยมี Actor เป็น User อาจจะเป็นผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์สนใจหรือสัตวแพทยก์็ไดท่ี้มีความสนใจท่ีจะ
คน้หารายละเอียดเก่ียวกบัอาหาร ไม่วา่จะเป็นเร่ืองส่วนประกอบ คุณค่าอาหารหรือวิธีการกิน โดยมี 
Use Case ท่ีต่อขยายออกในรูป extend ซ่ึงเกิดจาก Actor คนเดิมท่ีคน้หารายการอาหารจนไดข้อ้มูล
ท่ีตอ้งการ อาจเลือกท่ีจะส่งรายช่ืออาหารผา่นทางอีเมล เลือกท่ีจะบนัทึกรายการอาหารท่ีช่ืนชอบเก็บ
ไว ้หรืออาจแค่ดูขอ้มูลอยา่งเดียวโดยไม่ท า Use Case ท่ี extend ต่อออกมาก็ได ้
        4.1.2 Activity Diagram เป็นแผนภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงล าดบัของการด าเนินกิจกรรม 
(Activity) จากกิจกรรมหน่ึงไปยงัอีกกิจกรรมหน่ึงภายในระบบ Activity Diagram จึงมีจ านวน
เท่ากบั Usecase  ในกรณีน้ีมีทั้งส้ิน 6 แผนภาพดงัน้ี 
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ภาพที ่4.2  แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการคน้หาอาหารจากช่ือของ Vet’s Recipes 
 
                    จากภาพท่ี 4.2  การค้นหาอาหารโดยใช้ค  าค้นเป็นช่ืออาหาร จากแผนภาพจะมีการ
แบ่งเป็น 2 Swim Lanes ในส่วนของผูใ้ชแ้ละระบบ โดยเร่ิมตน้จากมุมบนขวาสุด คือ ผูใ้ชเ้ขา้ไป
เลือกท่ีเมนูการคน้หา จากนั้นจึงใส่ขอ้มูลโดยการพิมพช่ื์ออาหารท่ีตอ้งการคน้หา ระบบจะท าการ
คน้หาอาหารท่ีมีช่ือตรงกบัค าคน้จากในฐานขอ้มูล กรณีไม่มีช่ืออาหารตรงกบัค าคน้จะไม่มีการ
แสดงผล ท าให้ผูใ้ชต้อ้งใส่ค าคน้ใหม่  กรณีท่ีมีอาหารท่ีมีช่ือตรงกบัค าคน้ในฐานขอ้มูลจะแสดงช่ือ
และขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอาหาร แสดงผลในรูปแบบรายการอาหาร จากนั้นผูใ้ชจึ้งเลือกอาหารจาก
รายการอาหารท่ีสนใจ เพื่อเขา้ไปดูขอ้มูลเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนประกอบอาหาร สารอาหารและ
ค าแนะน าในการใหอ้าหาร  เป็นอนัจบ Activity การคน้หาอาหารโดยใชค้  าคน้เป็นช่ืออาหาร 
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ภาพที่ 4.3  แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการคน้หาอาหารโดยตวักรองตามคุณสมบติัของ 
Vet’s Recipes 
 
 จากภาพท่ี 4.3 การคน้หาอาหารโดยตวักรองตามคุณสมบติั จากแผนภาพจะมีการ
แบ่งเป็น 2 Swim Lanes ในส่วนของผูใ้ชแ้ละระบบ โดยเร่ิมตน้จากมุมบนขวาสุด คือ ผูใ้ชเ้ขา้ไป
เลือกท่ีเมนูตวักรอง จากนั้นเลือกคุณสมบติัของอาหารท่ีตอ้งการว่า ตอ้งการอาหารท่ีมีคุณสมบติั
อะไร เช่น อาหารลูกสัตว ์อาหารสัตวป่์วยโรคไต  ระบบจะดึงขอ้มูลอาหารท่ีมีช่องขอ้มูลคุณสมบติั
ตรงกบัขอ้มูลท่ีเจา้ของเลือก ระบบจะแสดงช่ือและขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอาหารในรูปแบบรายการ
อาหาร จากนั้นผูใ้ชจึ้งเลือกอาหารจากรายการอาหารท่ีสนใจเพื่อเขา้ไปดูขอ้มูลเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ส่วนประกอบอาหาร สารอาหารและค าแนะน าในการให้อาหาร เป็นอนัจบ Activity การคน้หา
อาหารโดยตวักรองตามคุณสมบติั 
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ภาพที ่4.4  แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการคน้หาอาหารจากรายการอาหารของ  
Vet’s Recipes 
 
 จากภาพท่ี 4.4   การคน้หาอาหารจากรายการอาหารจากแผนภาพจะมีการแบ่งเป็น 2 
Swim Lanes ในส่วนของผูใ้ชแ้ละระบบ โดยเร่ิมตน้จากมุมบนขวาสุด คือ ผูใ้ชเ้ขา้ไปเลือกท่ีอาหาร
จากรายการอาหารในหนา้แรกของระบบ ท่ีแบ่งกลุ่มอาหารเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาหารแห้งส าหรับ
สุนขั อาหารเปียกส าหรับสุนขั อาหารแห้งส าหรับแมว อาหารเปียกส าหรับแมว อาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงพิเศษ อาหารปรุงเองส าหรับสุนขั และอาหารปรุงเองส าหรับแมว  ระบบจะดึงขอ้มูลอาหารท่ี
อยู่ในกลุ่มท่ีเจา้ของเลือกมาทั้งหมดโดยแสดงช่ือและขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอาหารในรูปแบบรายการ
อาหาร จากนั้นผูใ้ชจึ้งเลือกอาหารจากรายการอาหารท่ีสนใจเพื่อเขา้ไปดูขอ้มูลเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ส่วนประกอบอาหาร สารอาหารและค าแนะน าในการให้อาหาร เป็นอนัจบ Activity การคน้หา
อาหารจากรายการอาหาร 
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ภาพที ่4.5  แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการเรียกดูรายการอาหารโปรดท่ีบนัทึกไวข้อง  
Vet’s Recipes 
 
                   จากภาพท่ี 4.5  การเรียกดูรายการอาหารโปรดท่ีบนัทึกไวจ้ากแผนภาพจะมีการแบ่งเป็น 
2 Swim Lanes ในส่วนของผูใ้ชแ้ละระบบ โดยเร่ิมตน้จากมุมบนขวาสุด คือ ผูใ้ชเ้ขา้ไปเลือกท่ีเมนู
ดา้นขา้ง จากนั้นเลือกรายการโปรด ระบบจะดึงขอ้มูลอาหารท่ีอยู่ในรายการโปรดท่ีเจา้ของได้
บนัทึกไว ้ หากไม่มีอาหารบนัทึกไวใ้นรายการโปรด ระบบจะแสดงผลเป็นหนา้จอวา่ง แต่หากมี
อาหารบนัทึกไวใ้นรายการโปรด ระบบจะแสดงช่ือและขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอาหาร ในรูปแบบ
รายการอาหาร จากนั้นผูใ้ช้จึงเลือกอาหารจากรายการอาหารท่ีสนใจ เพื่อเขา้ไปดูขอ้มูลเพิ่มเติม 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนประกอบอาหาร สารอาหารและค าแนะน าในการให้อาหาร  เป็นอนัจบ Activity 
การดูรายการอาหารโปรดท่ีบนัทึกไว ้
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ภาพที ่4.6  แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการเพิ่มหรือลบอาหารในรายการโปรดของ 
Vet’s Recipes 
 
 จากภาพท่ี 4.6   การเพิ่มอาหารลงในรายการโปรด จากแผนภาพจะมีการแบ่งเป็น 2 
Swim Lanes ในส่วนของผูใ้ชแ้ละระบบ โดยเร่ิมตน้จากมุมบนขวาสุด คือ ผูใ้ชอ้ยู่ท่ีหนา้ขอ้มูล
อาหาร จากนั้นเลือกกดปุ่นรายการโปรดระบบจะตรวจสอบดูวา่สถานะของอาหารอยูใ่นรายการ
โปรดแลว้หรือยงั กรณีท่ียงัไม่ไดอ้ยูใ่นรายการโปรด ระบบจะเปล่ียนสถานะของอาหารเป็นอยูใ่น
รายการโปรดและปรับสัญลกัษณ์รายการโปรดในส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ เพื่อให้ผูใ้ชท้ราบวา่อาหาร
รายการน้ี ถูกเก็บไวใ้นรายการโปรดแลว้  กรณีอาหารตวัน้ีอยูใ่นรายการโปรดอยูแ่ลว้ ระบบจะ
เปล่ียนสถานะของอาหารเป็นไม่อยูใ่นรายการโปรด และปรับสัญลกัษณ์รายการโปรดในส่วนต่อ
ประสานผูใ้ช ้เพื่อใหรู้้วา่อาหารรายการน้ีไม่อยูใ่นรายการโปรดแลว้ จึงจบ Activity น้ี 
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ภาพที ่4.7  แผนภาพแสดง Activity Diagram ในการส่งอีเมลช่ืออาหารของ Vet’s Recipes 
 
 จากภาพท่ี 4.7 การเพิ่มอาหารลงในรายการโปรด จากแผนภาพจะมีการแบ่งเป็น 3 Swim 
Lanes ในส่วนของผูใ้ชร้ะบบของ Vet’s Recipes และระบบส่งอีเมลของ iOS โดยเร่ิมตน้จากมุมบน
ขวาสุด คือ ผูใ้ชท่ี้อยูห่นา้ขอ้มูลอาหารกดปุ่มเลือกส่งต่อขอ้มูล ระบบจะตรวจสอบวา่มีอีเมลท่ีได ้log 
in การใชง้านไวก้บัระบบ iOS หรือไม่  กรณีท่ีไม่มีระบบจะไม่แสดงผลในส่วนของการส่งขอ้มูลต่อ
ทางอีเมล ผูใ้ชจ้ะตอ้งไป log in อีเมล เขา้กบัระบบ iOS ก่อนในหนา้การจดัการ แลว้ถึงจะเขา้แอป
พลิเคชนั Vet’s Recipes เพื่อส่งขอ้มูลต่อได ้  ในกรณีท่ีมีการ log in อีเมลไวอ้ยูแ่ลว้ ระบบจะส่งช่ือ
อาหารและลิงก์ส าหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้กบัระบบอีเมล ระบบอีเมลจะแสดงผล
ขอ้มูลช่ืออาหารและลิงกพ์ร้อมส่ง เม่ือผูใ้ชเ้ห็นช่ืออาหาร ผูใ้ชพ้ิมพท่ี์อยูป่ลายทาง พิมพข์อ้มูลอ่ืนใน
เน้ือหาท่ีตอ้งการส่ง เช่น ปริมาณท่ีสั่งซ้ือหรือขอ้แนะน าอ่ืนๆเก่ียวกบัอาหาร  กดปุ่มส่งอีเมล ระบบ
อีเมลท าการส่งอีเมลให ้เป็นอนัส้ินสุด Activity การส่งรายช่ืออาหารทางอีเมล   
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 4.1.3  การออกแบบระบบฐานขอ้มูล Vet’s Recipes ใชก้ารเก็บขอ้มูลในรูปของไฟล์ xml (ดู
ตวัอยา่ง xml ไดใ้นภาคผนวก ข) ขอ้มูลจะเก็บอยูภ่ายในเคร่ืองผูใ้ช ้ เพื่อความรวดเร็วในการเรียกดู
ขอ้มูล ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ หมวดหมู่ของอาหาร ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาหาร 
ขอ้มูลดา้นโภชนาการ และวธีิการใหอ้าหาร มีรายละเอียดดงัแผนภาพ 
  

  
ภาพที ่4.8  แผนภาพแสดง Database Schema Design ของ Vet’s Recipes 
 
                    จากภาพท่ี 4.8  ขอ้มูลหลกัสุด คือ หมวดหมู่อาหาร แบ่งตามชนิดสัตวแ์ละประเภทเน้ือ
ของอาหารว่าเป็นอาหารเปียก อาหารแห้ง หรืออาหารปรุงเอง Attribute ของหมวดหมู่อาหารจะ
ประกอบดว้ย Category_name ท่ีเป็นช่ือของหมวดหมู่อาหาร และ Category_picture ช่ือไฟล์รูปภาพ
เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัรูปหมวดหมู่อาหารท่ีเก็บในระบบ ในแต่ละหมวดหมู่อาหารจะประกอบ 
ดว้ยอาหารไดห้ลายรายการจึงเช่ือมโยงกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารแบบ one to many 
                    ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารประกอบดว้ย Recipe_title ช่ืออาหาร Recipe_picture ช่ือ
ไฟลรู์ปภาพเพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลไปหารูปท่ีเก็บไวใ้นระบบ  Recipe_property คุณสมบติัอาหารวา่ใช้
ส าหรับสัตวป่์วยโรคอะไรหรือช่วงอายุไหน Recipe_company ช่ือบริษทัอาหาร กรณีเป็นสูตร
อาหารปรุงเองจะปรับเป็นขอ้มูลผูคิ้ดสูตรอาหาร Recipe_origin ท่ีตั้งบริษทัแม่ผูคิ้ดคน้สูตร กรณี
เป็นสูตรอาหารปรุงเองจะปรับเป็นขอ้มูลสัญชาติอาหาร Recipe_pacakge ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขาย
ในทอ้งตลาดอาหารปรุงเองจะปรับเป็น 1 serve คือเตรียมส าหรับการให้ 1 คร้ัง Recipe_calories 
ปริมาณพลงังานในอาหาร Recipe_ingredient ส่วนประกอบอาหาร อาหารปรุงเองจะปรับเป็น
ค าแนะน าเก่ียวกบัคุณสมบติัและขอ้บ่งใชข้องอาหาร    
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 ขอ้มูลทัว่ไปจะเช่ือมต่อกบัขอ้มูลสารอาหารและขอ้มูลวิธีการให้แบบ one to many 
เน่ืองจากอาหาร 1 สูตร มีส่วนประกอบหลายอยา่งและมีวิธีการให้หลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัน ้ าหนกั
ของสุนขั ขอ้มูลดา้นสารอาหารจะแบ่งเป็น Nutrition_name ช่ือของสารอาหาร เช่น โปรตีน ไขมนั 
และ Nutrition_quantity คือ ปริมาณสารอาหารท่ีมี ส่วนใหญ่มีหน่วยเป็นร้อยละ ส่วนขอ้มูลวิธีการ
ใหจ้ะแบ่งเป็น Body_weight ขอ้มูลน ้าหนกัของสัตวเ์ล้ียง ในอาหารบางประเภทจะเพิ่มวตัถุประสงค์
การกินวา่กินเพื่อลดน ้ าหนกัหรือเพื่อควบคุมน ้ าหนกัให้คงท่ี กรณีท่ีเป็นอาหารสูตรปรุงเองจะปรับ
เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการปรุง  Feed_volume ปริมาณท่ีรับประทาน สูตรอาหารปรุงเองใชเ้ป็นปริมาณ
วตัถุดิบท่ีตอ้งใชโ้ดยประมาณส าหรับสุนขั 20 กิโลกรัม 
 นอกจากน้ีขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารยงัมีการเช่ือมโยงไปยงัตารางรายการโปรดผา่น id 
ของสูตรอาหาร โดย Attribute ในตารางรายการโปรดจะบ่งบอกวา่อาหารนั้นมีสถานะอยูใ่นรายการ
โปรดหรือไม่ 
 4.1.4  หนา้จอการท างานของระบบ Vet’s recipes จากการท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบระบบ           
ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาหนา้จอการท างานของระบบ Vet’s Recipes เพื่อให้สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีรายละเอียดในการออกแบบ ดงัน้ี 
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ภาพที ่4.9  แสดงไอคอน Vet’s Recipes บนหนา้จอโทรศพัทมื์อถือไอโฟน 
 
                    จากภาพท่ี 4.9 ไอคอน Vet’s Recipes เม่ือผูใ้ช้งานท าการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
พลิเคชนัลงในระบบปฏิบติัการ iOS เรียบร้อยแลว้ เป็นสัญลกัษณ์ตวัอกัษรยอ่ของแอปพลิเคชนั 
หรือ VR มีการจดัเรียงใหต้วัอกัษร V ดูเด่น เพื่อเนน้ย  ้าความเป็นสูตรอาหารท่ีแนะน าโดยสัตวแพทย ์
พื้นสีน ้าตาล บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัการเป็นแอปพลิเคชนัท่ีให้ค  าแนะน าเร่ือง
อาหาร สีน ้าตาลจะใชเ้ป็นโทนสีหลกัภายในแอปพลิเคชนัคู่กบัสีเขียว 
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ภาพที ่4.10  แสดงหนา้จอ Splash screen ซ่ึงเป็นหนา้จอเร่ิมตน้เวลาเขา้แอปพลิเคชนั 
 
 จากภาพท่ี 4.10  เม่ือผูใ้ชง้าน Tap เลือกไอคอน Vet’s Recipes ระบบจะแสดงหนา้จอ 
Splash screen  ท่ีเป็นรูปสุนขัและแมวก าลงัมองอาหารบนโต๊ะอาหาร รูปสุนขัและแมวส่ือถึงความ
เป็นแอปพลิเคชันส าหรับสัตวเ์ล้ียง สายตาของสุนัขและแมวเป็นจุดน าสายตามาอยู่บนโต๊ะท่ีมี
อาหารหลากหลายประเภทวางอยูใ่ห้รู้วา่แอปพลิเคชนัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองอาหารและส่ือถึงความ
น่ากิน ความอร่อย อาหารบนโต๊ะมีหลายหมู่ส่ือถึงการให้ความส าคญัดา้นโภชนาการ กลางหนา้จอ
มีโลโกข้องแอปพลิเคชนั โดยมีค าเต็มก ากบัดา้นล่างวา่ Veterinarian’s recipe app  ให้ทราบวา่เป็น
สูตรอาหารจากสัตวแพทย  ์ เพื่อให้ขอ้มูลภายในแอปพลิเคชนัดูน่าเช่ือถือ  การจดัเรียงโลโกแ้ละช่ือ
เต็มจะอยูใ่กลก้นั ตามหลกั proximitry ของ Gestalt เพื่อให้รู้วา่ 2 ส่ิงน้ีมีความหมายเหมือนกนัโดย
เนน้ใหโ้ลโกเ้ป็น figure ดว้ยสีด าและเทาเขม้ และใหอ้งคป์ระกอบอ่ืนๆเป็น ground 
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ภาพที ่4.11  แสดงหนา้จอเมนูหลกัของแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes 
 
 จากภาพท่ี 4.11  ใช ้ GUI (Graphic User Interface) เป็นองคป์ระกอบเพื่อให้เขา้ใจง่าย
และเป็นสากล องคป์ระกอบของหนา้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Header และส่วน Body ในส่วนของ 
Header เร่ิมจากซ้ายสุดเป็นสัญลกัษณ์รูปหนงัสือ ซ่ึงใชใ้นเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัส่วนใหญ่เพื่อ
ส่ือใหรู้้ถึงการกดเขา้เพื่อดูเมนูได้  ตรงกลางหนา้มีการเขียนก ากบัให้ผูใ้ชท้ราบวา่ขณะน้ีก าลงัอยูใ่น
หนา้ Home ถดัมาดา้นขวาเป็นรูปกรวยเพื่อส่ือถึงการคดักรองขอ้มูลอาหารแยกตามคุณสมบติั  และ
ขวาสุดสัญลกัษณ์รูปแว่นขยายส่ือถึงการเขา้สู่เมนูการสืบคน้หาอาหาร โดยในส่วน Body จะ
ประกอบดว้ยปุ่มทั้งหมด 7 ปุ่ม เป็นรูปตามกลุ่มหมวดหมู่อาหาร ตีกรอบดว้ยสีเขียวเพื่อให้เกิดเงา
และผูใ้ชรู้้วา่สามารถกดเขา้ไปดูได ้ปุ่มมีการเรียงตวัแบบ Symmetry ตามหลกัของ Gestalt ดา้นล่าง
ปุ่มมีการเขียนค าบรรยายวา่เป็นอาหารประเภทไหนเพื่อให้เกิดความชดัเจนไม่สับสน และมีจ านวน
ตวัเลขบอกวา่ในกลุ่มดงักล่าวมีอาหารเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าไหร่ 
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ภาพที่ 4.12  แสดงหนา้จอการสืบคน้เรียงเร่ิมจากใส่ค าสืบคน้ (รูปซ้าย) และการแสดงผลลพัธ์การ
สืบคน้ (รูปขวา) 
 
 จากภาพท่ี 4.12  ใช ้Text Box เป็น GUI ส าหรับการใส่ขอ้มูลค าคน้ โดยมีการกระพริบ
ของ Cursor เพื่อให้ผูใ้ช้ทราบว่าระบบอยู่ในสถานะพร้อมรับขอ้มูลและให้ผูใ้ช้ใส่ค าคน้ไดเ้ลย  
ทิศทางของการวางปุ่ม GO ท่ีใชส้ าหรับการสืบคน้อยูด่า้นขวามือ เม่ือผูใ้ชพ้ิมพค์  าคน้มาจนสุดจะถึง
ปุ่มท่ีใหก้ดเพื่อเร่ิมการสืบคน้ เป็นการไล่มุมมองทางสายตาจากซ้ายไปขวา อิงตามธรรมชาติเวลาใช้
งานจริง  หลงัจากนั้นระบบจะแสดงผลการสืบคน้ดงัรูปดา้นขวา โดยในส่วน Header จะบ่งบอกวา่
ขณะน้ีผูใ้ชอ้ยูใ่นระบบ Search เพื่อให้ผูใ้ชไ้ม่สับสนวา่ก าลงัอยูท่ี่หนา้ไหน  และในส่วน Body จะ
แสดงรายการอาหารท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือตรงกบัค าคน้ ไล่จากบนลงล่างเรียงตาม id ของ
อาหาร 
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ภาพที่ 4.13   แสดงหนา้จอการกรองขอ้มูลอาหาร แยกตามคุณสมบติัการใชง้านตามอายุสัตวแ์ละ
โรคท่ีเป็น 
 
 จากภาพท่ี 4.13   เม่ือผูใ้ชก้ดตวักรองขอ้มูล ระบบจะแสดงรายการอาหารแยกตามอายุ
ของสัตว ์เช่น อาหารลูกสัตว ์และแยกตามโรค เช่น อาหารสัตวป่์วยโรคไต อาหารสัตวป่์วยโรคตบั 
เรียงล าดบัหวัขอ้ตามความถ่ีในการใชง้านของสัตวแพทยต์ามประสบการณ์ของผูศึ้กษา รายการกลุ่ม
อาหารทั้งหมดใช้ภาษาองักฤษท่ีไม่ใช่ค าศพัท์ทางการแพทยเ์พื่อให้คนทัว่ไปเขา้ใจได้ง่าย เวน้
ระยะห่างระหว่างรายการแต่ละช่องเพื่อให้รู้ว่าเป็นคนละหัวขอ้ แต่เน่ืองจากระยะระหว่างหัวขอ้
ค่อนขา้งสั้น จึงมีการใชเ้ส้นแบ่งบางๆเพื่อแยกให้ชดัเจนข้ึน  สาหตุท่ีไม่ใชเ้ส้นทึบเส้นทึบเน่ืองจาก
จะกลายเป็นส่ิงรบกวนสายตา เพราะตอ้งการให้หัวขอ้เป็น Figure และเส้นกั้นกบัพื้นหลงัเป็น 
Ground 
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ภาพที่ 4.14   แสดงหนา้จอเมนูดา้นขา้ง ของหนา้จอหลกั (Home page) ส าหรับการเขา้ถึงเมนู
รายการอาหารแยกตามประเภท รายการโปรด และขอ้มูลผูพ้ฒันาแอปพลิคชนั 
 
 จากภาพท่ี 4.14  เม่ือผูใ้ชก้ดท่ีเมนูดา้นบนมุมซา้ยท่ีหนา้หลกั ระบบจะแสดงเมนูดา้นขา้ง
ออกมา ตวัเมนูเป็นพื้นแบบใสเพื่อให้ไม่บดบงัหน้าจอดา้นหลงัท่ีเป็นรูป การออกแบบเมนูดา้นขา้ง
วตัถุประสงค์หลัก คือ เพื่อแสดงรายการอาหารแยกตามประเภทให้มีความชัดเจนอ่านได้ง่าย 
ตวัหนงัสือจึงดูเด่นขณะท่ีเส้นคัน่ระหว่างรายการท าเป็นเส้นบางเพื่อไม่ให้เกิดส่ิงรบกวนสายตา 
(Nosie) นอกจากน้ียงัเป็นทางเช่ือมโยงไปยงัหนา้จอรายการโปรด ท่ีใชส้ัญลกัษณ์รูปดาวเหมือนใน
แอปพลิเคชนัทัว่ไป และขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัแอปพลิเคชนั ท่ีใชส้ัญลกัษณ์รูปตวั i ท่ีส่ือถึง
ขอ้มูล (information) ดา้นบนเมนูขา้งเป็นโลโกข้องแอปพลิเคชนัท่ีใชโ้ทนสีน ้าตาล เทาและด า 
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ภาพที ่4.15  แสดงหนา้จอรายการอาหาร เม่ือผูใ้ชเ้ลือกรายการอาหารแหง้ส าหรับสุนขั 
 
 จากภาพท่ี 4.15  เม่ือผูใ้ช้เลือกรายการอาหารท่ีหน้าจอหลกั (Home page) ระบบจะ
แสดงหนา้จอรายการอาหารโดยแสดงอาหารทั้งหมดท่ีอยูใ่นหมวดหมู่นั้นไล่เป็นล าดบัตาม id ใน
ส่วน Header จะมีขอ้มูลบอกวา่ขณะน้ีผูใ้ชก้  าลงัอยูใ่นเมนูอาหารชนิดไหน เพื่อลดภาระของความ
ทรงจ าระยะสั้นท่ีตอ้งจ าว่ากดเขา้มาจากเมนูใด ส่วนของ Body เป็นรูปภาพประกอบและขอ้มูล
เก่ียวขอ้งกบัอาหารท่ีแสดงผา่นสัญลกัษณ์  ไดแ้ก่ รูปเคร่ืองหมายพยาบาลส่ือถึงสรรพคุณของอาหาร  
รูปตึกส่ือถึงบริษทัผูผ้ลิต  สัญลกัษณ์ GPS แทนการบอกถึงต าแหน่งท่ีตั้งบริษทัแม่ และเคร่ืองหมาย
ตกใจใชแ้ทนปริมาณแคลอร่ีดา้นล่างสุดของรายการเป็นแถบคาดยาวดว้ยช่ือของอาหารและตามดว้ย
แถบสีน ้าตาลเป็นเส้นแบ่งใหผู้ใ้ชแ้ยกอาหารแต่ละรายการไดง่้ายข้ึน 
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ภาพที ่4.16  แสดงหนา้จอรายละเอียดเก่ียวกบัอาหาร เม่ือผูใ้ชเ้ลือกกดเลือกอาหารจากรายการ 
 
 จากภาพท่ี 4.16   เม่ือผูใ้ช้เลือกอาหารท่ีอยู่ในรายการ ระบบจะพามายงัหน้าจอ
รายละเอียดเก่ียวกบัอาหาร ในส่วนของ Header มุมซ้ายจะเป็นลูกศรยอ้นกลบั โดยขา้งลูกศรจะมี
รายละเอียดถึงหนา้ท่ีกลบัไป ใต ้Header มีช่ืออาหาร มีรูปดาวเพื่อบอกสถานะรายการโปรดและใช้
เป็นปุ่มเพื่อเปล่ียนสถานะรายการโปรด  มีสัญลกัษณ์เคร่ืองหมายแชร์ ถดัลงมาเป็นรูปอาหาร 
ส าหรับคนท่ีเคยใช้อาหารมาก่อน ส่วนน้ีจะใช้ทวนความจ าให้ผูใ้ช้ว่าใช่อาหารท่ีเคยใช้หรือไม่ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหาร นอกจากสรรพคุณ บริษทัผูผ้ลิต ท่ีตั้งบริษทัแม่และปริมาณแคลอร่ี หนา้น้ียงั
เพิ่มขอ้มูลขนาดของอาหารท่ีมีขายในทอ้งตลาดเพื่อช่วยผูซ้ื้อประเมินปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะซ้ือ 
ส่วนของ Footer แสดง Tab รายละเอียดขอ้มูลหลกั 3 รายการ ไดแ้ก่ วตัถุดิบ สารอาหาร และ
ปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะรับประทาน โดยมีหน้าวตัถุดิบเป็นหน้าท่ีจะแสดงผลเป็นอนัดบัแรกเม่ือ
เขา้ถึงหนา้จอรายละเอียดเก่ียวกบัอาหาร 
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ภาพที ่4.17  แสดงหนา้จอรายละเอียดเก่ียวกบัอาหาร ในส่วนขอ้มูลสารอาหารและปริมาณท่ีแนะน า 
 
 จากภาพท่ี 4.17  หนา้รายละเอียดเก่ียวกบัอาหารยงัมีขอ้มูลหลกัอีก 2 รายการ  ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลสารอาหารและขอ้มูลค าแนะน าในการใหอ้าหาร Tab ดา้นล่างจะมี 3 รายการ หากไอคอนเป็น
สีเขียวหากจะหมายถึงแสดงขอ้มูลในหนา้นั้นอยู ่  โดยท่ีแถบอ่ืนๆจะเป็นสีเทา เป็นการอาศยัหลกั 
Similarity ของ Gestalt เพื่อแยกให้รู้วา่แถบท่ีต่างออกไปก าลงัแสดงผล  ขอ้มูลในส่วนของ Body 
หน้าขอ้มูลสารอาหารจะแสดงผลเป็นร้อยละของสารอาหาร  ตามดว้ยช่ือของอาหารโดยใช้ความ
หนาของตวัหนงัสือต่างกนั เพื่อให้ง่ายต่อสายตาในการแยกส่วนท่ีเป็นสัดส่วนของสารอาหารออก
จากช่ือของสารอาหาร หนา้ปริมาณท่ีแนะน าจะแยกขอ้มูลออกเป็นน ้ าหนกั อายุหรือวตัถุประสงค์
ของการให้อาหารกับปริมาณอาหารท่ีแนะน า แยกข้อมูลคนละบรรทดัและใช้ตวัหนาต่างกัน
เช่นเดียวกนั เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชก้ารอ่านแบบผา่นสายตาได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งไล่ดูทีละบรรทดั 
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ภาพที่ 4.18  แสดงหนา้จอการส่งรายช่ืออาหารผา่นทางอีเมล เจา้ของเลือกส่งต่อทางอีเมล (รูป
ดา้นซา้ย) และพิมพร์ายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมลงในเน้ือหา (รูปดา้นขวา) 
 
 จากภาพท่ี 4.18   หลังจากท่ีผูใ้ช้กดท่ีสัญลักษณ์การส่งต่อข้อมูลท่ีมุมบานด้านขวา 
รูปภาพสัญลักษณ์การส่งต่อท่ีเป็นเส้นแสดงถึงการเช่ือมต่อ เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่เขา้ใจได้
เน่ืองจากใช้ในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ จากนั้นแอปพลิเคชันจะเรียกส่วนต่อประสานผูใ้ช้ของ
ไอโฟนท่ีท าหนา้ท่ีส่งต่อ ผูใ้ชเ้ลือกท่ีรูปส่งอีเมล แอปพลิเคชนัจะแสดงขอ้มูลช่ืออาหารและช่องทาง
ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ซ่ึงช่วยลดภาระในการจดจ าช่ืออาหารของผูใ้ช้ จากนั้นผูใ้ช้
สามารถพิมพข์อ้มูลเพิ่มเติมท่ีตอ้งการ พิมพท่ี์อยูข่องผูรั้บปลายทางแลว้จึงส่งอีเมล 
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ภาพที ่4.19  แสดงหนา้จอท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัแอปพลิเคชนัของ Vet’s Recipes 
 
 จากภาพท่ี  4.19  หนา้จอขอ้มูลเก่ียวกบัแอปพลิเคชนัสามารถเขา้ไดจ้ากทางเมนูดา้นขา้ง 
หนา้จอน้ีออกแบบไวเ้พื่อเป็นช่องทางในการติดต่อผูพ้ฒันา และเช่ือมโยงเป็นยงัสังคมออนไลน์อัน
เป็นแหล่งให้ขอ้มูลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูใ้ช้งานแอปพลิเคชนั  ส่วน Header มีการ
แสดงปุ่ม Back เป็นรูปลูกศรและบอกหน้าท่ีจะยอ้นกลบัไปว่าเป็นหน้าจอหลกั ในส่วน Body 
นอกจากขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนงัสือ ยงัมีการใชส้ัญลกัษณ์ของ Facebook และ Twitter เพื่อส่ือถึงการ
เป็นช่องทางในการเช่ือมต่อสู่สังคมออนไลน์ 
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4.2  ผลการทดสอบแอปพลเิคชัน 
 ผลการทดสอบระบบรายงานผลเป็นตารางกรณีทดสอบ  (Test case) และตารางสรุปผล
การเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 
       4.2.1  กรณีทดสอบ (Test case) ใชก้ารทดสอบแบบกล่องด า (Black box) มีเป้าหมายเพื่อ
ทดสอบความตอ้งการของโปรแกรมโดยไม่พิจารณาโครงสร้างของโปรแกรม มีชุดทดสอบ (Test 
case set) ตามตาราง 
 
ตารางที ่4.1  ตารางชุดทดสอบของแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes 
 

ข้อมูลทดสอบ 
(Test data) 

ส่วนของการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

Science Diet ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 

แสดงอาหารท่ีช่ือ Science Diet 
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการท่ีมีค าวา่ Science Diet ในช่ือ
อาหาร (อาหารแบรนด์ Science Diet) 

SCIENCE DIET ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 

แสดงอาหารท่ีช่ือ Science Diet 
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการท่ีมีค าวา่ Science Diet ในช่ือ
อาหาร (อาหารแบรนด์ Science Diet) 

science diet ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 

แสดงอาหารท่ีช่ือ Science Diet 
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการท่ีมีค าวา่ Science Diet ในช่ือ
อาหาร (อาหารแบรนด์ Science Diet) 

scie ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 

แสดงอาหารท่ีช่ือ Science Diet 
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการท่ีมีค าวา่ Science Diet ในช่ือ
อาหาร (อาหารแบรนด์ Science Diet) 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทดสอบ (Test data) ส่วนของการรับข้อมูลจาก
ผู้ใช้งาน 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

puppy ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 

แสดงอาหารท่ีช่ือ Science Diet 
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการท่ีมีค าวา่ puppy ในช่ือ
อาหาร (อาหารลูกสุนขั) 

p u p p y ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 
ไม่แสดงรายการอาหาร Science 
Diet Puppy Large Breed 

p_u_p_p_y ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 
ไม่แสดงรายการอาหาร Science 
Diet Puppy Large Breed 

large breed ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 

แสดงอาหารท่ีช่ือ Science Diet 
Puppy Large Breed และอาหารทุก
รายการท่ีมีค าวา่ large breedในช่ือ
อาหาร (อาหารส าหรับสุนขัพนัธ์ุ
ใหญ่) 

ป๊ับป้ี ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 
ไม่แสดงรายการอาหาร Science 
Diet Puppy Large Breed 

123 ช่องรับขอ้มูลการสืบคน้ 
แสดงรายช่ืออาหารท่ีมีเลข 123   
อยูใ่นช่ือ 

Tap ท่ีช่ือหมวดหมู่อาหาร หนา้จอหลกั (Home Page) 
เขา้สู่หนา้รายการอาหาร        
(Product Listview) 

Tap ท่ีรูปหมวดหมู่อาหาร หนา้จอหลกั (Home Page) 
เขา้สู่หนา้รายการอาหาร     
(Product Listview) 
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ตารางที ่4.1   (ต่อ) 
 

ข้อมูลทดสอบ (Test data) ส่วนของการรับข้อมูล
จากผู้ใช้งาน 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

Tap ท่ีป้าย let’s review 
หนา้รายการอาหาร 
(Product Listview) 

เขา้สู่หนา้รายละเอียดอาหาร (Product 
view) 

Tap ท่ีรูปภาพอาหาร 
หนา้รายการอาหาร 
(Product Listview) 

เขา้สู่หนา้รายละเอียดอาหาร (Product 
view) 

Tap ท่ีรายละเอียดขอ้มูลอาหาร 
หนา้รายการอาหาร 
(Product Listview) 

เขา้สู่หนา้รายละเอียดอาหาร (Product 
view) 

Double Tap ท่ีรูปอาหาร 
หนา้รายการอาหาร 
(Product Listview) 

เขา้สู่หนา้รายละเอียดอาหาร (Product 
view) 

Drag up 
เมนูตวักรองอาหารตาม
คุณสมบติั (properties) 

แสดงหมวดหมู่อาหารท่ีอยูด่า้นล่างจน
ครบ 

กดเขา้รายการโปรด โดยท่ียงั
ไม่ไดมี้อาหารท่ีเลือกไวใ้น
รายการ 

เมนูดา้นขา้ง 
ดา้นบน Header แจง้วา่อยูห่นา้รายการ
โปรด แต่ในส่วน Body  ไม่มีรายการ
อาหาร 

 
       4.2.2   ผลการทดสอบแบ่งขอ้มูล เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีค าถามในการคดักรองกลุ่ม 
ตวัอยา่ง วา่ตอ้งมีประสบการณ์ในการใชง้านมือถือไอโฟนและตอ้งไม่เป็นนกัพฒันาแอปพลิเคชนั 
ร่วมกบัการอาศยัการซกัถามขอ้มูลวา่ตอ้งไม่มีประสบการณ์ในการใชง้านแอปพลิชนั Vetlist  ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการเก็บตวัอยา่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาท่ีไดจ้าก
การทดสอบวดัความง่ายในการใช้งานระบบ และการวดัระดบัความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีรายละเอียดของขอ้มูลท่ีได ้ดงัน้ี 
  4.2.2.1  ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากร
ของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา น าเสนอขอ้มูลในรูปของตาราง
แจกแจงความถ่ี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ชาย 5 คน 25 

หญิง 15 คน 75 

รวม 20 คน 100 

 
                    จากตารางท่ี 4.2  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ  านวนทั้งส้ิน 15 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 75 ขณะท่ีเพศชายมีเพียง 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 
 
ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวนคน ร้อยละ 

ไม่เกิน 27 ปี 7 คน 35 

28 ปี ถึง 48 ปี 13 คน 65 

มากกวา่ 48 ปี 0 คน 0 

รวม 20 คน 100 

 
 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 28 ถึง 48 ปี มีจ านวน
ทั้งส้ิน 13 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมามีอายุนอ้ยกวา่ 27 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
โดยไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุากกวา่ 48 ปี  
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ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 

สัตวแพทย ์ 10 คน 50 

ไม่ใช่สัตวแพทย ์ 10 คน 50 

รวม 20 คน 100 

 
 จากตารางท่ี 4.4   พบวา่จากกลุ่มตวัอยา่ง 20 คน ประกอบอาชีพเป็นสัตวแพทย์ 10 คน 
และอีก 10 คน ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเป็นสัตวแพทย ์ทั้งน้ีจ  านวนดงักล่าวเกิดจากการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง ให้มีสัตวแพทยแ์ละผูเ้ล้ียงสัตวท์ัว่ไปอยา่งละคร่ึง เพื่อไวท้ดสอบความง่ายในการใชง้าน
ระบบ 
 
ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0 คน 0 

ปริญญาตรี 17 คน 85 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 3 คน 15 

รวม 20 คน 100 

 
                   จากตารางท่ี 4.5  พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีการศึกษาอย่างน้อยท่ีระดบัปริญญาตรี 
แบ่งเป็น 17 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85 มีการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี และ 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
15 มีการศึกษาท่ีระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า ท าให้พอประมาณในชั้นตน้ได้ว่า กลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมดมีความรู้ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ในระดบัท่ีเพียงพอจะอ่านขอ้มูลอาหารในแอปพลิเคชนัได ้

4.2.2.2  ผลท่ีไดจ้ากการจบัเวลาเพื่อทดสอบความง่ายในการใชง้านระบบ โดยจบัเวลาท่ี
กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการหาขอ้มูลส่วนประกอบอาหารโรคไตส าหรับสุนขัแบรนด์ Renal และปริมาณ
ท่ีแนะน าให้กินโดยประมาณส าหรับสุนขัน ้ าหนกั 4.5 กิโลกรัมเปรียบเทียบระหวา่งแอปพลิเคชนั 
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Vetlist กบัแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes ส าหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการใชง้านแอปพลิเคชนัทั้ง 
2 มาก่อน มีการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบตามรายละเอียดในบทท่ี 3 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.6  แสดงการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบ เพื่อลด (Learning effect) 
 

คุณสมบัติของผู้ทดสอบ 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ร่ิม

ทดสอบที ่แอปพลเิคชัน Vetlist 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ร่ิมทดสอบที ่

แอปพลเิคชัน Vet’s Recipes 

สัตวแพทย ์ 5 คน 5 คน 

ผูเ้ล้ียงสัตวท์ัว่ไป 5 คน 5 คน 

 
 ผลการการทดสอบท่ีไดจ้ากการจบัเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้ในบรรลุภารกิจแรก คือ การ
คน้หาส่วนประกอบในอาหารส าหรับสัตวป่์วยโรคไต แบรนด์ Renal และระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ใช้เพื่อบรรลุภารกิจท่ี 2 คือ การหาปริมาณอาหารท่ีควรรับประทานส าหรับสุนขัน ้ าหนกั 4.5 
กิโลกรัม เปรียบเทียบระหวา่งแอปพลิเคชนั Vetlist และ Vet’s Recipes มีรายละเอียดตามตาราง 
ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.7  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีบรรลุเป้าหมายในการหาส่วนประกอบของอาหาร Renal และ
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นการบรรลุภารกิจจ าแนกตามแอปพลิเคชนัและอาชีพของกลุ่มผูท้ดสอบ 
 

แอปพลเิคชัน Vetlist Vet’s Recipes 

อาชีพ จ านวนคนท่ี
บรรลุเป้าหมาย 

ระยะเวลาเฉล่ีย 
ท่ีใช ้

จ านวนคนท่ี
บรรลุเป้าหมาย 

ระยะเวลาเฉล่ีย 
ท่ีใช ้

สัตวแพทย์ 10 คน 38.5 วนิาที 10 คน 19 วนิาที 

ไม่ใช่สัตวแพทย์ 10 คน 81.5 วนิาที 10 คน 35 วนิาที 

รวม / เวลาเฉลีย่ 20 คน 60 วนิาที 20 คน 27 วนิาที 
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                   ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดสามารถท าภารกิจใหส้ าเร็จลุล่วงได ้โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นสัตวแพทยมี์ค่าเฉล่ียเวลาใชใ้นการท าภารกิจสั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใชส้ัตวแพทย ์ทั้งใน
สองแอปพลิเคชนั แอปพลิคเชนั Vetlist สัตวแพทย ์ใชเ้วลาเฉล่ียท่ี 38.5 วินาที ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่ใช่สัตวแพทยเ์วลาเฉล่ียท่ีใชอ้ยูท่ี่ 81.5 วินาที  และในแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes สัตวแพทยใ์ช้
เวลาเฉล่ียท่ี 19 วนิาที ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่สัตวแพทยใ์ชเ้วลาเฉล่ีย 35 วินาที คิดเป็นภาพรวม
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดใช้ระยะเวลาท าภารกิจคน้หาขอ้มูลส่วนประกอบในอาหารสัตวป่์วยโรคไต    
แบรนด์ Renal อยูท่ี่ 60 วินาที ส าหรับแอปพลิเคชนั Vetlist และ 27 วินาที ส าหรับแอปพลิเคชนั 
Vet’s Recipes 
 
ตารางที่ 4.8   จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีบรรลุเป้าหมายในการหาปริมาณของอาหารโรคไต แบรนด ์
Renal ส าหรับให้สุนขัน ้ าหนกั 4.5 กิโลกรัม กินต่อวนัและระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นการบรรลุผล
จ าแนกตามแอปพลิเคชนัและอาชีพของกลุ่มผูท้ดสอบ 
 

แอปพลเิคชัน Vetlist Vet’s Recipes 

อาชีพ จ านวนคนท่ี
บรรลุเป้าหมาย 

ระยะเวลาเฉล่ีย 
ท่ีใช ้

จ านวนคนท่ี
บรรลุเป้าหมาย 

ระยะเวลาเฉล่ีย 
ท่ีใช ้

สัตวแพทย์ 6 คน 55.8 วนิาที 10 คน 16 วนิาที 

ไม่ใช่สัตวแพทย์ 5 คน 97 วนิาที 10 คน 17 วนิาที 

รวม / เวลาเฉลีย่ 11 คน 42.3 วนิาที 20 คน 16.5 วนิาที 

 
 ผลการทดสอบพบวา่แอปพลิเคชนั Vetlist มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสัตวแพทย ์ 6 คน และ
ไม่ใช่สัตวแพทย ์5 คน รวมเป็นทั้งส้ิน 11 คน ท่ีสามารถท าภารกิจให้ลุล่วงได ้ มีกลุ่มตวัอยา่งสูงถึง 
9 คนท่ีลม้เลิกไม่ท าภารกิจต่อ เพราะใชเ้วลามากกวา่ 3 นาที หาทางบรรลุภารกิจ แต่ยงัไม่สามารถ
บรรลุภารกิจได ้ขณะท่ีแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes กลุ่มตวัอยา่งทุกคนสามารถท าภารกิจน้ีไดลุ้ล่วง  
เวลาเฉล่ียท่ีสัตวแพทยใ์นบรรลุภารกิจหาปริมาณอาหารท่ีตอ้งให้ส าหรับสุนขัน ้ าหนกั 4.5 กิโลกรัม
พบวา่แอปพลิเคชนั Vetlist ใชเ้วลาเฉล่ีย 55.8 วินาที ขณะท่ีแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes ใชเ้วลา
เฉล่ีย 16 วินาที  ส าหรับผูท่ี้ไม่ใช่สัตวแพทย ์ใชเ้วลาเฉล่ียกบั แอปพลิเคชนั Vetlist 97 วินาที และ 
แอปพลิเคชนั Vet’s Recipes ใชเ้วลาเฉล่ีย 17 วินาที  เวลาเฉล่ียในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
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จึงเป็น 42.5 วินาที ส าหรับแอปพลิเคชนั Vetlist และ 16.5 วินาที ส าหรับแอปพลิเคชนั  Vet’s 
Recipes  
                   4.2.2.3 ผลท่ีไดจ้ากการวดัระดบัความพึงพอใจในการใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 3 
หวัขอ้ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพการท างานของระบบ  ดา้นฟังก์ชนัการท างานของ
ระบบและดา้นความง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยการให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามให้คะแนน
แบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั จากระดบัท่ี 1 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ระดบัท่ี 2 มีความพึง
พอใจนอ้ย ระดบัท่ี 3 มีความพึงพอใจปานกลาง ระดบัท่ี 4 มีความพึงพอใจมาก ระดบัท่ี 5 มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด สรุปผลขอ้มูลท่ีไดอ้อกเป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ (System Performance Test) 
 

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
สัตวแพทย์ อาชีพอืน่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ความรวดเร็วของระบบในการคน้หา
อาหารสัตวจ์ากช่ือ 

4.5 0.53 4.1 0.88 4.3 0.73 

ความรวดเร็วของระบบในการคน้หา
อาหารสัตวต์ามอาการป่วย 

4.4 0.52 4.2 0.63 4.3 0.57 

ความรวดเร็วของระบบในการดู
ปริมาณอาหารท่ีควรรับประทาน 

4.6 0.52 4 0.67 4.3 0.66 

ความรวดเร็วของระบบในการส่งต่อ
รายช่ืออาหารทางอีเมล 

4.6 0.52 4.1 0.74 4.35 0.67 

ความรวดเร็วของระบบในการบนัทึก
รายการโปรด 

4.7 0.48 4.2 0.63 4.45 0.60 

 
                       จากตารางท่ี 4.9  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการท างานของ 
แอปพลิเคชนั Vet’s Recipes มากโดยมีคะแนนเฉล่ียทุกดา้นมากกว่า 4  และในภาพรวมพบว่า     
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สัตวแพทยมี์ความพึงพอใจในทุกๆดา้นสูงกกว่าผูใ้ชง้านท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ดา้นท่ีไดรั้บคะแนน
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ความรวดเร็วของระบบในการบนัทึกรายการโปรด มีคะแนนความพึง
พอใจเฉล่ีย ท่ี 4.45  รองลงมาเป็น ความรวดเร็วของระบบในการคน้หาอาหารสัตวจ์ากช่ือและความ
รวดเร็วของระบบในการส่งต่อรายช่ืออาหารทางอีเมล มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียท่ี 4.4 และ 4.35 
ตามล าดบัและ 3 อนัดบัสุดทา้ย มีคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียในภาพรวมเท่ากนัท่ี 4.3  ไดแ้ก่ 
ความรวดเร็วของระบบในการคน้หาอาหารสัตวจ์ากช่ือความรวดเร็วของระบบในการคน้หาอาหาร
สัตวต์ามอาการป่วย และความรวดเร็วของระบบในการดูปริมาณอาหารท่ีควรรับประทาน 
 
ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจดา้นฟังก์ชนัการ
ท างานของระบบ (Function Test) 
 

ฟังก์ชันการท างานของระบบ 
สัตวแพทย์ อาชีพอืน่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
คน้หา 

4.6 0.52 4.2 0.79 4.4 0.68 

ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ
โปรด 

4.6 0.52 4.2 0.63 4.4 0.60 

ความถูกตอ้งของรายช่ืออาหารท่ี
ส่งผา่นทางอีเมล 

4.7 0.48 4.5 0.53 4.6 0.50 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจในฟังก์ชนัการท างานของ
แอปพลิเคชนั Vet’s Recipes มากโดยมีคะแนนเฉล่ียทุกดา้นมากกวา่ 4 และในภาพรวมสัตวแพทยมี์
ความพึงพอใจในทุกๆดา้นสูงกวา่ผูใ้ชง้านท่ีประกอบอาชีพอ่ืน พบวา่ดา้นท่ีไดรั้บความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือ ความถูกตอ้งของรายช่ืออาหารท่ีส่งผ่านทางอีเมล มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียใน
ภาพรวมท่ี 4.6 และรองลงไป คือ ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หา และความถูกตอ้งของ
การบนัทึกรายการโปรด มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวมท่ี 4.4 เท่ากนั 
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ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อ
การใชง้านระบบ (Usability Test) 
 

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
สัตวแพทย์ อาชีพอืน่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

การจดัวางต าแหน่งส่วนต่างๆบน
หนา้จอ 

4.1 0.57 3.8 0.92 3.95 0.76 

หนา้จอแต่ละหนา้จอ ออกแบบให้
ความรู้สึกวา่มีมาตรฐานเดียวกนั 

4.4 0.52 4.3 0.67 4.35 0.59 

ความเหมาะสมของการใชส้ัญลกัษณ์
หรือรูปภาพเพื่อส่ือความหมาย 

4.4 0.70 3.8 0.79 4.1 0.79 

ความเหมาะสมของขนาด สี และ
รูปแบบตวัอกัษร 

4.2 0.92 3.9 0.99 4.05 0.94 

ค าศพัทท่ี์ใช ้สามารถท าความเขา้ใจได้
ง่าย 

4.2 0.79 3.4 0.70 3.8 0.83 

ความน่าใชข้องระบบในภาพรวม 4.4 0.52 4.1 0.74 4.25 0.64 

 
 จากตารางท่ี 4.11  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ของแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes ตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียทุกดา้นมากกวา่ 3 
และในภาพรวมสัตวแพทยมี์ความพึงพอใจในทุกๆดา้นสูงกวา่ผูใ้ชง้านท่ีประกอบอาชีพอ่ืน พบว่า
ดา้นท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ หนา้จอแต่ละหนา้จอ ออกแบบให้ความรู้สึกวา่มีมาตรฐาน
เดียวกนั มีคะแนนความพอใจเฉล่ียในภาพรวมท่ี 4.35 รองลงมา คือ ความน่าใชใ้นภาพรวม มี
คะแนนความพอใจเฉล่ียในภาพรวมท่ี 4.25 อนัดบั 3 และอนัดบั 4 คือ ความเหมาะสมในการใช้
สัญลกัษณ์หรือรูปภาพเพื่อส่ือความหมายและความเหมาะสมของขนาด สี และรูปแบบตวัอกัษร มี
คะแนนความพอใจเฉล่ียในภาพรวมท่ี 4.1 และ 4.05 ตามล าดบั ส าหรับดา้นท่ีมีคะแนนความพอใจ
แค่ในระดบัปานกลาง มีทั้งส้ิน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัวางต าแหน่งส่วนต่างๆบนหนา้จอ และค าศพัทท่ี์
ใชส้ามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมท่ี 3.95 และ 3.8 ตามล าดบั 
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                   4.2.2.4  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพฒันาระบบ  แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ คือ การ
สอบถามความเห็นวา่ หากแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี อยูใ่น App Store 
ท่านจะดาวน์โหลดหรือไม่ และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆในการปรับปรุงและพฒันา มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.12  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตดัสินใจดาวน์โหลดและไม่ดาวน์
โหลดแอปพลิเคชนั จ าแนกตามอาชีพ 
 

ประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบ 

สัตวแพทย์ อาชีพอืน่ รวม 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ดาวนโ์หลดมาใชง้าน 9 90 7 70 16 80 

ไม่ดาวน์โหลดมาใชง้าน 1 10 3 30 4 20 

 
 จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสัตวแพทย ์ ร้อยละ 90 จะดาวน์โหลด    
แอปพลิเคชนัมาใชง้านหาก เปิดให้ดาวนโหลดใน App Store ขณะท่ีอาชีพอ่ืนๆมีเพียงร้อยละ 70 ท่ี
ดาวน์โหลด สรุปในภาพรวมมีผูต้ดัสินใจดาวน์โหลดทั้งส้ินร้อยละ 80 ซ่ึงสรุปเหตุผลหลกัๆได ้  
ดงัน้ี 

เหตุผลของ ผูท่ี้ตดัสินใจดาวน์โหลด 
1.  เป็นประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพ ประกอบการใหค้  าแนะน าเจา้ของสัตวเ์ล้ียง     

เร่ืองอาหารส าหรับการรักษาสัตวป่์วย 
2.  เป็นประโยชน์ในการควบคุมปริมาณอาหารให้สัตวเ์ล้ียงท่ีบา้น เพื่อไม่ให้น ้ าหนกัตวั

มากเกินไป 
3.  ขอ้มูลมีความชดัเจนและเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้  เพื่อเลือกอาหารให้สัตว์

เล้ียงดว้ยตนเอง 
4.  ใชง้านง่าย มีรูปประกอบ ขอ้มูลเป็นระเบียบ จดัเป็นหมวดหมู่ชดัเจน 
5.  ระบบการท างานรวดเร็ว ใชง้านแอปพลิเคชนัได ้แมไ้ม่ไดเ้ช่ือมต่ออินเทอร็เน็ต 
6.  ระบบการคน้หาขอ้มูลมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 
ส่วนเหตุผลของผูท่ี้ตดัสินใจไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั หาก Vet’s Recipes อยู่ใน 

App Store กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น   สัตวแพทยใ์ห้เหตุผลวา่ไม่ค่อยมีโอกาสให้ค  าแนะน าเจา้ของในการ
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ปรับเปล่ียนอาหารเพื่อการรักษาโรค และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพอ่ืนๆให้เหตุผลวา่ สัตวเ์ล้ียงท่ีบา้นยงัไม่
เจบ็ป่วย จึงยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั   
 นอกจากเหตุผลในการตดัสินใจดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดแลว้ กลุ่มตวัอยา่งยงัให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงแอปพลิเคชนัให้ดียิ่งข้ึน โดยแนะน าให้ท าเป็นภาษาไทยเพื่อ
ความเขา้ใจท่ีง่ายส าหรับคนไทย 
  
 
 



 

 
 

บทที ่5 
สรุปอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบททน้ีจะกล่าวถึงขอ้สรุปจากการพฒันาแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes แอปพลิเคชนั
ส าหรับการเลือกอาหารให้สัตวเ์ล้ียงท่ีมีความตอ้งการพิเศษ รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆในการศึกษา 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปผลและวจิารณ์ 
 การจดัท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีไดพ้ฒันา Vet’s Recipes แอปพลิเคชนับนมือถือไอโฟน ท่ี
ช่วยในการเลือกอาหารสัตวเ์ล้ียงในกลุ่มท่ีมีความตอ้งการอาหารพิเศษเน้นไปท่ีสัตวป่์วย รายการ
อาหารในแอปพลิเคชนัจะแบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่  ไดแ้ก่ อาหารแห้งส าหรับสุนขั อาหารเปียก
ส าหรับสุนขั อาหารแหง้ส าหรับแมว อาหารเปียกส าหรับแมว อาหารสัตวเ์ล้ียงพิเศษ อาหารปรุงเอง
ส าหรับสุนขัและอาหารปรุงเองส าหรับแมว  ขอ้มูลท่ีให้ในอาหารแต่ละรายการ ประกอบไปดว้ย 
ขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต ประเทศท่ีตั้งบริษทัแม่ ปริมาณแคลอร่ี ขนาดสินคา้ท่ีมีจ  าหน่าย ส่วนประกอบ 
สารอาหารและค าแนะน าในการให้อาหาร พร้อมดว้ยฟังก์ชนัการบนัทึกรายการอาหารท่ีสนใจและ
แบ่งปันรายช่ืออาหารผา่นทางอีเมล ผูใ้ชง้านจะมีอยู ่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สัตวแพทยแ์ละผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์มี
ความสนใจเร่ืองอาหาร ทางผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมตน้จากการเก็บความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ออกแบบระบบ 
พฒันาระบบดว้ยภาษา Swift จนกระทัง่ถึงการทดสอบระบบเพื่อวดัผลจากผลการทดสอบระบบ
พบวา่ Vet’s Recipesใชง้านไดง่้ายกวา่ แอปพลิเคชนั Vetlist ท่ีอยูใ่น App Store ปัจจุบนัทั้งในกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นสัตวแพทย์และไม่ใช่สัตวแพทย์ โดยใช้เวลาเพียงแค่คร่ึงหน่ึงในการหาข้อมูล
ส่วนประกอบของอาหารและปริมาณท่ีแนะน าให้รับประทานเม่ือเปรียบเทียบกบัแอปพลิเคชัน 
Vetlist นอกจากน้ีจากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการใชง้านแอปพลิเคชนัดา้นประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ พบวา่คะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทุกๆดา้น ทั้ง
ความรวดเร็วในการคน้หาอาหารจากช่ือ การคน้หาอาหารจากอาการ การส่งรายช่ืออาหารทางอีเมล
และการบนัทึกกอาหารไวใ้นรายการโปรด ทั้งน้ีน่าจะมาจากการใชร้ะบบฐานขอ้มูลภายในตวัเคร่ือง 
ไม่ไดใ้ชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท าให้การคน้หาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากผูศึ้กษาเล็งเห็นวา่อาหาร
ส าหรับสัตวป่์วยมีการพฒันาสูตรใหม่นอ้ยมากในรอบหลายปีท่ีผา่นมา 
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 ผลการวดัคะแนนความพึงพอใจในฟังกช์นัการท างานของแอปพลิเคชนัทั้งในดา้นความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หา ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการโปรด และความถูกตอ้ง
ของรายช่ืออาหารท่ีส่งผา่นอีเมล อยู่ในระดบัท่ีพึงพอใจมากทุกๆดา้นเช่นกนั ทั้งในกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นสัตวแพทยแ์ละไม่ใช่สัตวแพทย ์ ผดิไปจากการวดัคะแนนความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใช้
งานระบบท่ีพบความแตกต่างของการให้คะแนนระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสัตวแพทยแ์ละท่ีไม่ได้
ประกอบอาชีพสัตวแพทยอ์ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเด็นเร่ืองค าศพัทท่ี์ใช ้สามารถท าความ
เขา้ใจได้ง่าย คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสัตวแพทยอ์ยู่ท่ี 4.2 ขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่ใช่สัตวแพทยมี์คะแนนเฉล่ียท่ี 3.4 ป ญหาส่วนหน่ึงคาดวา่อาจจะมาจากการท่ีเน้ือหาใน      
แอปพลิเคชนัทั้งหมดเป็นภาษาองักฤษ ถึงแมจ้ะเป็นขอ้มูลพื้นฐานเหมือนการอ่านฉลากอาหาร แต่
อาจเป็นอุปสรรคส าหรับผูใ้ชค้นไทยโดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่ไดป้ระกอบวชิาชีพสัตวแพทยท่ี์ไม่เคยอ่าน
ฉลากอาหารเหล่าน้ีมาก่อน 
 นอกจากน้ีแอปพลิเคชนัยงัไดค้ะแนนในดา้นจากจดัวางต าแหน่งส่วนต่างๆบนหน้าจอ 
ความเหมาะสมของการใช้สัญลกัษณ์ และความเหมาะสมของขนาด สี และรูปแบบตวัอกัษร จาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่สัตวแพทยท่ี์ 3.8  3.8 และ 3.9 คะแนน ตามล าดบั ผิดกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น    
สัตวแพทยท่ี์มีคะแนนเฉล่ียมากกวา่ 4 ในทุกๆดา้น ทั้งน้ีคาดวา่มาจากการท่ีผูใ้ชท่ี้เป็นสัตวแพทย ์มี
ประสบการณ์ในการอ่านฉลากอาหารเหล่าน้ีมาก่อน ท าใหส้ามารถคาดเดาการใชส้ัญลกัษณ์ต่างและ
การจดัวางต าแหน่งหนา้จอหรือตวัอกัษรไดง่้ายกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ส่วนคะแนน
ความพึงพอใจในดา้นท่ีหนา้จอแต่ละหนา้จอ ออกแบบใหค้วามรู้สึกวา่มีมาตรฐานเดียวกนัและความ
น่าใชข้องระบบโดยรวม ไดค้ะแนนมากกวา่ 4 คือ พึงพอใจมากทั้งจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสัตวแพทย์
และไม่ใช่สัตวแพทย ์ 
 การวดัผลในส่วนสุดทา้ย คือ วดัวา่หากแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes อยูใ่น App Store 
กลุ่มตวัอย่างจะดาวน์โหลดหรือไม่ พบว่าไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มตวัอย่างมากถึงร้อยละ 80 
โดยเฉพาะการตอบรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสัตวแพทยสู์งกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ คาด
วา่เป็นเพราะสัตวแพทยมี์ความจ าเป็นในการใชง้านแอปพลิเคชนัน้ีมากกว่ากลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์ เน่ือง 
จากขอ้มูลแอปพลิเคชนัเนน้ไปท่ีการให้ขอ้มูลอาหารสัตวป่์วย  ซ่ึงสัตวแพทยส่์วนใหญ่ตอ้งคอยให้
ค  าแนะน ากบัเจา้ของสัตวป่์วยท่ีพามารักษาเป็นประจ าทุกวนั ขณะท่ีเจา้ของสัตว์ป่่วยแทบจะไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งใช้งานเลยหากสัตวเ์ล้ียงท่ีบา้นไม่ป่วยเป็นโรคท่ีจ าเป็นตอ้งควบคุมอาหาร หรือ
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เจา้ของไม่ได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาขอ้มูลทางด้านโภชนาการจริงๆ เพราะปกติเม่ือสัตวป่์วย
เจา้ของสัตวจ์ะไดรั้บขอ้มูลโดยตรงจากสัตวแพทยท่ี์ให้การรักษาอยู่แลว้  สรุปไดใ้นเบ้ืองตน้ว่า   
แอปพลิเคชนั Vet’s Recipes เป็นประโยชน์ในการเป็นแหล่งขอ้มูลให้กบัสัตวแพทย ์ประกอบการ
ใหค้  าแนะน าเจา้ของสัตวใ์นการดูแลดา้นโภชนาการให้กบัสัตวเ์ล้ียง มากกวา่ท่ีจะให้เจา้ของสัตวไ์ป
ท าการศึกษาขอ้มูลจากแอปพลิเคชนัดว้ยตนเอง เน่ืองมาจากหลายเหตุผล อาทิ เน้ือหาบางส่วนมี
ความซบัซอ้นเกินไปส าหรับผูเ้ล้ียงสัตว ์ และอาจเกิดอนัตรายกบัตวัสัตวอ์นัเน่ืองมาจากการเลือกใช้
อาหารผดิประเภท 
 
5.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาขั้นต่อไป 
 5.2.1  พฒันาเวอร์ชนัภาษาไทย เพื่อไม่ให้ภาษาองักฤษภายในแอปพลิเคชนักลายเป็นอุปสรรค
ส าหรับคนไทยในการท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลเน้ือหาทั้งหมดท่ีอยูภ่ายในแอปพลิเคชนั 
 5.2.2  เพิ่มหมวดหมู่อาหารสุนขัและแมวท่ีสุขภาพปกติ เพื่อให้ครอบคลุม กลุ่มผูใ้ชง้านท่ีเป็น
เจา้ของสัตวเ์ล้ียงมากยิง่ข้ึน โดยการขยายฐานไปยงักลุ่มผูเ้ล้ียงท่ีสัตวเ์ล้ียงยงัมีสุขภาพปกติ 
 5.2.3  ปรับฐานขอ้มูลในแอปพลิเคชนัใหอิ้งตามท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ชง้าน เพราะในแต่ละประเทศ
จะมีแบรนด์ของอาหารสัตวท่ี์วางจ าหน่ายแตกต่างกนัไป ยกเวน้แค่อาหารสัตวป่์วยเท่านั้นท่ีส่วน
แบ่งการตลาดเกือบทั้งหมดมีแค่ 3 แบรนด ์เหมือนกนัทุกภูมิภาคทัว่โลก 
 5.2.4  แนะน าร้านคา้ท่ีอยูใ่กลเ้คียง ราคาและช่องทางการติดต่อ เพื่อให้ผูเ้ล้ียงสัตวเ์ม่ือเกิดความ
สนใจในอาหารรายการใดรายการหน่ึงแลว้ สามารถหาสถานท่ีซ้ือสินคา้ไดท้นัทีโดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ไปคน้หาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนต่อ  
 5.2.5  เพิ่มฟังกช์นัในการรับค่าน ้าหนกัสัตวเ์ล้ียงแลว้บนัทึกไว ้เพื่อให้แนะน าปริมาณอาหารได้
ตรงตามน ้ าหนกัทนัทีโดยไม่ตอ้งไปไล่ดูจากรายการ และช่วยในการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
น ้าหนกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สัตวเ์ล้ียงท่ีก าลงัควบคุมอาหาร 
 5.2.6  พฒันาระบบส่งต่อขอ้มูลอาหารระหวา่งอุปกรณ์โดยตรง ท่ีไม่ตอ้งส่งผา่นทางอีเมล เช่น 
อาจใช้การเขย่าเพื่อส่งขอ้มูลอาหารหน้านั้นไปยงัมือถือท่ีอยู่ใกลเ้คียง เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก
ใหก้บัสัตวแพทยใ์นการส่งต่อขอ้มูลอาหารใหก้บัเจา้ของสัตว ์
 5.2.7  เพิ่มฐานขอ้มูลในส่วนของความรู้เก่ียวกบัการดูแลดา้นโภชนาการในสัตวป่์วยโรคต่างๆ 
เพื่อใหเ้จา้ของสัตวมี์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนอาหาร นอกเหนือจาก
การใหค้วามรู้แค่วา่ควรใหกิ้นอาหารอะไร อาหารมีส่วนประกอบอะไรและใหกิ้นปริมาณแค่ไหน 
 5.2.8  ปรับปรุงไอคอนท่ีใชใ้นแอปพลิเคชนัใหส่ื้อความหมายไดต้รงความตอ้งการมากข้ึน โดย
อาจท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งถึงลกัษณะไอคอนท่ีเหมาะสมและเขา้ใจไดง่้าย 
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 Use Case Description เป็นการบรรยายการท างานตอบโตก้นัระหวา่งระบบกบัผูใ้ชใ้น
แต่ละ Use Case มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
USE CASE 01 
Use Case Name        :  Search Pet food by product name 
Scope                      :  Vet’s Recipes 
Actor                       :  User 
Precondition             :  None 
 
Main Success Flow: 
1. ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2. User กดเลือกรายการ Search ท่ีหนา้จอหลกั (Home page) ใส่ค าคน้ แลว้กดปุ่ม Search 
3. ระบบคน้หารายการอาหารท่ีมีส่วนหน่ึงส่วนใดของช่ือตรงกบัค าคน้ 
4. ระบบแสดงผลรายการอาหารท่ีมีส่วนหน่ึงส่วนใดของช่ือตรงกบัค าคน้ในรูปแบบรายการ

อาหารเป็น Listview แสดงรูปอาหาร ช่ืออาหาร บริษทัผูผ้ลิต ท่ีตั้งบริษทัแม่และปริมาณแคลอร่ี  
5.  User กดเลือกอาหารท่ีสนใจจากรายการ 
6. ระบบดึงขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของ ส่วนประกอบของอาหาร ปริมาณสารอาหาร ค าแนะน าใน 

การใหอ้าหาร และขนาดของบรรจุภณัฑท่ี์มีจ าหน่ายในทอ้งตลาด 
7.  ระบบแสดงขอ้มูลรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบัอาหารท่ี User เลือก 
 
Alternative Flow: 
User ใส่ค าค้นทีไ่ม่มีในฐานข้อมูลรายช่ืออาหาร 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดเลือกรายการ Search ท่ีหนา้จอหลกั (Home page) ใส่ค าคน้ แลว้กดปุ่ม Search 
3.  ระบบคน้หารายการอาหารท่ีมีส่วนหน่ึงส่วนใดของช่ือตรงกบัค าคน้ 
4.  ระบบไม่พบค าคน้ดงักล่าวในฐานขอ้มูลรายช่ืออาหาร 
5.  ระบบแสดง Listview วา่ง ท่ีไม่ไดมี้อาหารอยูใ่นรายการ 
User ไม่ใส่ค าค้นแล้วกดปุ่ ม Search 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดเลือกรายการ Search ท่ีหนา้จอหลกั (Home page) ไม่ใส่ค าคน้ แลว้กดปุ่ม Search 
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3.  ระบบแสดง Listview วา่ง ท่ีไม่ไดมี้อาหารอยูใ่นรายการ 
 
USE CASE 02 
Use Case Name        :  Search Pet food by properties 
Scope                      :  Vet’s Recipes 
Actor                       :  User 
Precondition             :  None 
 
Main Success Flow: 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดเลือกรายการ Filter  
3.  ระบบแสดงหนา้ต่างยอ่ย (Popover menu) พร้อมรายการคุณสมบติัของอาหารทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น 
     ฐานขอ้มูล 
4.  User กดเลือกคุณสมบติัของอาหารท่ีอยูใ่นรายการ 
5.  ระบบดึงขอ้มูลรายการอาหารท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัท่ี User เลือก 
6.  ระบบแสดงผลรายการอาหารท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัท่ี User เลือก ในรูปแบบรายการอาหาร   
     เป็น Listview แสดงรูปอาหาร ช่ืออาหาร บริษทัผูผ้ลิต ท่ีตั้งบริษทัแม่ และปริมาณแคลอร่ี 
7.  User กดเลือกอาหารท่ีสนใจจากรายการ 
8. ระบบดึงขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของ ส่วนประกอบของอาหาร ปริมาณสารอาหาร ค าแนะน าใน 

การใหอ้าหาร และขนาดของบรรจุภณัฑท่ี์มีจ าหน่ายในทอ้งตลาด 
9.  ระบบแสดงขอ้มูลรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบัอาหารท่ี User เลือก 
 
Alternative Flow: 
User กดทีพ่ืน้ทีว่่างนอกเมนู หลงัจากขึน้หน้าต่าง Popover menu 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดเลือกรายการ Filter  
3.  ระบบแสดงหนา้ต่างยอ่ย (Popover menu) พร้อมรายการคุณสมบติัของอาหารทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น 
     ฐานขอ้มูล 
4.  User กดเลือกท่ีพื้นท่่ีวา่ง ท่ีอยูน่อก Popover menu 
5.  ระบบปิดหนา้ต่าง Popover menu และแสดงหนา้จอหลกั 
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User กดทีพ่ืน้ทีว่่างบนรายการ Popover menu 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดเลือกรายการ Filter  
3.  ระบบแสดงหนา้ต่างยอ่ย (Popover menu) พร้อมรายการคุณสมบติัของอาหารทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น 
     ฐานขอ้มูล 
4.  User กดเลือกท่ีพื้นท่่ีวา่งในรายการบน Popover menu 
5.  ระบบไม่มีการเปล่ียนหนา้ ยงัคงแสดงหนา้ต่าง Popover menu ตามปกติ 
 
USE CASE 03 
Use Case Name        :  Search Pet food by list 
Scope                      :  Vet’s Recipes 
Actor                       :  User 
Precondition             :  None 
 
Main Success Flow: 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดเลือกหมวดหมู่อาหาร ท่ีอยูใ่นหนา้จอหลกั 
3.  ระบบดึงขอ้มูลรายการอาหารท่ีอยูใ่นหมวดหมู่ท่ี User เลือก 
4.  ระบบแสดงผลรายการอาหารท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัท่ี User เลือก ในรูปแบบรายการอาหาร   
     เป็น Listview แสดงรูปอาหาร ช่ืออาหาร บริษทัผูผ้ลิต ท่ีตั้งบริษทัแม่ และปริมาณแคลอร่ี 
5.  User กดเลือกอาหารท่ีสนใจจากรายการ 
6.  ระบบดึงขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของ ส่วนประกอบของอาหาร ปริมาณสารอาหาร ค าแนะน าใน    

การใหอ้าหาร และขนาดของบรรจุภณัฑท่ี์มีจ าหน่ายในทอ้งตลาด 
7.  ระบบแสดงขอ้มูลรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบัอาหารท่ี User เลือก 
 
Alternative Flow: 
User กดทีพ่ืน้ทีว่่างนอกเมนู หลงัจากขึน้หน้าต่าง Popover menu 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดท่ีพื้นท่ีวา่ง ระหวา่งหมวดหมู่อาหาร 
3.  ระบบยงัคงแสดงผลท่ีหนา้จอหลกั 
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USE CASE 04 
Use Case Name        :  View Pet food in Favorites 
Scope                      :  Vet’s Recipes 
Actor                       :  User 
Precondition             :  None 
 
Main Success Flow: 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดเลือกท่ี Side Menu 
3.  ระบบแสดง Side Menu   
4.  User กดเลือกท่ีรายการ Favorites 
5.  ระบบดึงขอ้มูลรายการอาหารท่ีอยูใ่นรายการ Favorites 
6.  ระบบแสดงผลรายการอาหารท่ีอยูใ่นรายการ Favorites ในรูปแบบรายการอาหาร   
     เป็น Listview แสดงรูปอาหาร ช่ืออาหาร บริษทัผูผ้ลิต ท่ีตั้งบริษทัแม่ และปริมาณแคลอร่ี 
7.  User กดเลือกอาหารท่ีสนใจจากรายการ 
8.  ระบบดึงขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของ ส่วนประกอบของอาหาร ปริมาณสารอาหาร ค าแนะน าใน 

การใหอ้าหาร และขนาดของบรรจุภณัฑท่ี์มีจ าหน่ายในทอ้งตลาด 
9.  ระบบแสดงขอ้มูลรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบัอาหารท่ี User เลือก 
 
Alternative Flow: 
ไม่มีอาหารในรายการ Favorites 
1.  ระบบแสดงหนา้จอหลกั 
2.  User กดเลือกท่ี Side Menu 
3.  ระบบแสดง Side Menu   
4.  User กดเลือกท่ีรายการ Favorites 
5.  ระบบดึงขอ้มูลรายการอาหารท่ีอยูใ่นรายการ Favorites 
6.  ไม่พบอาหารท่ีอยูใ่นรายการ Favorites 
7.  ระบบแสดง Listview วา่ง ท่ีไม่ไดมี้อาหารอยูใ่นรายการ 
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USE CASE 05 
Use Case Name        :  Add Pet food to Favourites List  
Scope                      :  Vet’s Recipes 
Actor                       :  User 
Precondition             :  ผา่น Use Case 01, 02 หรือ 03 แลว้ 
 
Main Success Flow: 
1.  User กดเลือกท่ีปุ่ม Favorites 
2.  ระบบตรวจดูสถานะของอาหารวา่อยูใ่นรายการโปรดหรือยงั 
3.  อาหารท่ียงัไม่ไดอ้ยูใ่นรายการโปรด ระบบเปล่ียนสถานะเป็นอยูใ่นรายการโปรด 
4.  ระบบปรับสัญลกัษณ์ท่ีไอคอนรายการโปรดเป็นสีเขียว เพื่อให้ User ทราบว่าอาหารอยูใ่น 

รายการโปรดแลว้ 
 
Alternative Flow: 
อาหารอยู่ในรายการโปรดอยู่แล้ว 
1.  User กดเลือกท่ีปุ่ม Favorites 
2.  ระบบตรวจดูสถานะของอาหารวา่อยูใ่นรายการโปรดหรือยงั 
3.  อาหารอยูใ่นรายการโปรดอยูแ่ลว้ ระบบเปล่ียนสถานะเป็น ไม่ไดอ้ยูใ่นรายการโปรด 
4.  ระบบปรับสัญลกัษณ์ท่ีไอคอนรายการโปรดเป็นสีขาว เพื่อให้ User ทราบวา่อาหารออกจาก

รายการโปรดแลว้ 
 
USE CASE 06 
Use Case Name        :  Send Pet food name via E-mail  
Scope                      :  Vet’s Recipes 
Actor                       :  User 
Precondition             :  ผา่น Use Case 01, 02, 03 หรือ 04 แลว้ 
 
Main Success Flow: 
1.  User กดเลือกท่ีปุ่ม Share 
2.  ระบบข้ึนรายการ Share ให ้User เลือกช่องทางในการ Share 
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3.  User กดปุ่มอีเมล เพื่อ Share ขอ้มูลผา่นทางช่องทางอีเมล 
4.  ระบบส่งขอ้มูลรายช่ืออาหารใหก้บัระบบการส่งอีเมลของ iOS 
5.  ระบบแสดงหนา้จอการส่งขอ้มูลทางอีเมล พร้อมแสดงรายช่ืออาหารท่ีเลือกและ url ท่ีใชใ้นการ 
     ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัในช่อง Content 
6.  User พิมพ ์Address ของผูส่้งในช่อง To: 
7.  User พิมพ ์หวัเร่ืองของจดหมาย ลงในช่อง Subject: 
6.  User พิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการส่งเพิ่มเติมในช่อง Content 
7.  User กดปุ่ม Send เพื่อส่งจดหมาย 
 
Alternative Flow: 
User ไม่ได้ Log in อเีมลไว้กับระบบ iOS 
1.  User กดเลือกท่ีปุ่ม Share 
2.  ระบบข้ึนรายการ Share ให ้User เลือกช่องทางในการ Share 
3.  User กดปุ่มอีเมล เพื่อ Share ขอ้มูลผา่นทางช่องทางอีเมล 
4.  ระบบไม่แสดงปุ่มกดส่งขอ้มูลทางอีเมล



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง Xml file 
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ภาพที ่1  ตวัอยา่งฐานขอ้มูลอาหารสัตวใ์นรูปแบบ Xml file



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
สารอาหารที่เหมาะสมส าหรับสุนัขและแมว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

   ตารางที่ 1  สัดส่วนของสารอาหารท่ีสุนขัตอ้งการ เทียบต่อน ้าหนกัอาหารแหง้ทั้งหมด 

 

สารอาหาร หน่วย 
ลูกสุนัข สุนัขตั้ง

ท้องและสุนัขให้นม 
สุนัขโตเต็มวยั 

ปริมาณสูงสุด
ทีย่อมรับได้ 

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  

Minerals     

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 0.3 
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  ตารางที่ 1  (ต่อ)   
 

สารอาหาร หน่วย 
ลูกสุนัข สุนัขตั้ง

ท้องและสุนัขให้นม 
สุนัขโตเต็มวยั 

ปริมาณสูงสุด
ทีย่อมรับได้ 

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 

Vitamins & Other      

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  
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   ตารางที ่2   สัดส่วนของสารอาหารท่ีแมวตอ้งการ เทียบต่อน ้าหนกัอาหารแหง้ทั้งหมด  
 

สารอาหาร หน่วย 
ลูกแมว แมวตั้งท้อง
และแมวให้นม 

แมวโตเต็มวยั 
ปริมาณสูงสุด
ทีย่อมรับได้ 

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  

Crude fat     

Linoleic acid % 0.5 0.5  

Arachidonic acid % 0.02 0.02  

Minerals     

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  
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  ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

สารอาหาร หน่วย 
ลูกสุนัข สุนัขตั้ง

ท้องและสุนัขให้นม 
สุนัขโตเต็มวยั 

ปริมาณสูงสุด
ทีย่อมรับได้ 

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  

Vitamins & Other      

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  
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    ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

สารอาหาร หน่วย 
ลูกสุนัข สุนัขตั้ง

ท้องและสุนัขให้นม 
สุนัขโตเต็มวยั 

ปริมาณสูงสุด
ทีย่อมรับได้ 

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 
รายการอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์ป่วย 
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ตารางที่ 1  รายช่ืออาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตวป่์วยท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของ Vet’s Recipes 
 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Nestle Purina Vet Diets  
อาหารแหง้สุนขั 

DCO Dual Fiber Control ควบคุมน ้าหนกั 

Nestle Purina Vet Diets  
อาหารแหง้สุนขั 

DH Dental Health ลดหินปูนในช่องปาก 

Nestle Purina Vet Diets  
อาหารแหง้สุนขั 

DRM Dermatologic 
Management 

บ ารุงผวิหนงั 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้สุนขั 

EN Gastroenteric (Dry) ยอ่ยง่าย 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกสุนขั 

EN Gastroenteric (Can) ยอ่ยง่าย 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้สุนขั 

EN Gastroenteric Naturals 
(Dry) 

ยอ่ยง่าย 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกสุนขั 

EN Gastroenteric Naturals 
(Can) 

ยอ่ยง่าย 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้สุนขั 

HA Hydrolyzed โรคแพอ้าหาร 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้สุนขั 

JM Joint Mobility โรคขอ้เส่ือม 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้สุนขั 

NF Kidney Function (Dry) โรคไต 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกสุนขั 

NF Kidney Function (Can) โรคไต 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้สุนขั 

OM Overweight Management 
(Dry) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกสุนขั 

OM Overweight Management 
(Can) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้สุนขั 

OM Select Blend Overweight 
Management 

ควบคุมน ้าหนกั 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกสุนขั 

UR Urinary St/Ox ควบคุมน่ิว 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้แมว 

DH Dental Health ลดหินปูนในช่องปาก 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้แมว 

DM Dietetic Management 
(Dry) 

โรคเบาหวาน 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกแมว 

DM Dietetic Management 
(Can) 

โรคเบาหวาน 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้แมว 

EN Gastroenteric (Dry) ยอ่ยง่าย 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกแมว 

EN Gastroenteric (Can) ยอ่ยง่าย 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้แมว 

EN Gastroenteric Naturals 
(Dry) 

ยอ่ยง่าย 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกแมว 

EN Gastroenteric Naturals 
(Can) 

ยอ่ยง่าย 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้แมว 

HA Hydrolyzed โรคแพอ้าหาร 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้แมว 

NF Kidney Function (Dry) โรคไต 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกแมว 

NF Kidney Function (Can) โรคไต 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้แมว 

OM Overweight Management 
(Dry) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกแมว 

OM Overweight Management 
(Can) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารแหง้แมว 

UR Urinary St/Ox (Dry) ควบคุมน่ิว 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียกแมว 

UR Urinary St/Ox (Can) ควบคุมน่ิว 

Nestle Purina Vet Diets 
อาหารเปียก 
สุนขัและแมว 

CN Critical Nutrition สัตวพ์กัฟ้ืน 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

b/d Brain Aging Care ชะลอสมองเส่ือม 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

c/d Urinary Care (Dry) ควบคุมน่ิว 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

c/d Urinary Care (Can) ควบคุมน่ิว 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

d/d Skin Support Potato & 
Duck Formula (Dry) 

บ ารุงผวิหนงั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

d/d Skin Support Potato & 
Salmon Formula (Dry) 

บ ารุงผวิหนงั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

d/d Skin Support Duck 
Formula (Can) 

บ ารุงผวิหนงั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

h/d Heart Care (Dry) โรคหวัใจ 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

h/d Heart Care (Wet) โรคหวัใจ 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

i/d Digestive Care (Dry) ยอ่ยง่าย 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

i/d Digestive Care (Can) ยอ่ยง่าย 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

i/d Low Fat Digestive Care 
(Can) 

โรคตบัอ่อนอกัเสบ 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

j/d Joint Care (Dry) โรคขอ้เส่ือม 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

j/d Joint Care (Can) โรคขอ้เส่ือม 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

k/d Kidney Care (Dry) โรคไต 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

k/d Kidney Care (Can) โรคไต 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

l/d Liver Care (Dry) โรคตบั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

l/d Liver Care (Can) โรคตบั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

n/d Neoplasia โรคมะเร็ง 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

Metabolic (Dry) ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

Metabolic (Can) ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

r/d Weight Reduction (Dry) ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

r/d Weight Reduction (Can) ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

t/d Dental Care (Dty) ลดหินปูนในช่องปาก 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

t/d Dental Care Small Bites 
(Dry) 

ลดหินปูนในช่องปาก 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

u/d Urinary Care (Dry) ละลายน่ิวยเูรท 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

u/d Urinary Care (Can) ละลายน่ิวยเูรท 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

w/d Digestive/ Weight/ 
Glucose Management (Dry) 

โรคเบาหวาน 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

w/d Digestive/ Weight/ 
Glucose Management (Can) 

โรคเบาหวาน 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้สุนขั 

z/d Skin/Food Sensitive (Dry) โรคแพอ้าหาร 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกสุนขั 

z/d Skin/Food Sensitive (Can) โรคแพอ้าหาร 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

c/d Urinary Care Ocean Fish 
(Dry) 

ควบคุมน่ิว 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

c/d Urinary Care Chicken 
(Dry) 

ควบคุมน่ิว 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

c/d Urinary Care Chicken 
(Can) 

ควบคุมน่ิว 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

c/d Urinary Care Seafood 
(Can) 

ควบคุมน่ิว 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

i/d Digestive Care (Dry) ยอ่ยง่าย 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

i/d Digestive Care (Can) ยอ่ยง่าย 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

j/d Joint Care (Dry) โรคขอ้เส่ือม 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

j/d Joint Care (Can) โรคขอ้เส่ือม 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

k/d Kidney Care (Dry) โรคไต 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

k/d Kidney Care (Can) โรคไต 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

l/d Liver Care (Dry) โรคตบั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

l/d Liver Care (Can) โรคตบั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

m/d Glucose/Weight 
Management (Dry) 

โรคเบาหวาน 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

m/d Glucose/Weight 
Management (Can) 

โรคเบาหวาน 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

Metabolic (Dry) ควบคุมน ้าหนกั 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

Metabolic (Can) ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

r/d Weight Reduction (Dry) ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

r/d Weight Reduction (Can) ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

t/d Dental Care (Dty) ลดหินปูนในช่องปาก 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

w/d Digestive/ Weight 
Management (Dry) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

w/d Digestive/ Weight 
Management (Can) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียกแมว 

z/d Skin/Food Sensitive (Dry) โรคแพอ้าหาร 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารแหง้แมว 

z/d Skin/Food Sensitive (Can) โรคแพอ้าหาร 

Colgate 
Palmolive 

Hill’s Prescription 
Diet  อาหารเปียก 
สุนขัและแมว 

a/d Urgent Care สัตวพ์กัฟ้ืน 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Anallergenic โรคแพอ้าหาร 



98 
 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Cardiac โรคหวัใจ 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Dental ลดหินปูนในช่องปาก 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Dental Special Small Dog ลดหินปูนในช่องปาก 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกสุนขั 

Intestinal low fat โรคตบัอ่อนอกัเสบ 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Hepatic (Dry) โรคตบั 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกสุนขั 

Hepatic (Can) โรคตบั 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Hydrolyzed Protein (Can) โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกสุนขั 

Hydrolyzed Protein (Dry) โรคแพอ้าหาร 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Hypoallergenic (Dry) โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกสุนขั 

Hypoallergenic (Can) โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Mobility Large Dog โรคขอ้เส่ือม 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Obesity management ควบคุมน ้าหนกั 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Renal Support (Dry) โรคไต 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกสุนขั 

Renal Support (Can) โรคไต 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Satiety Weight Management 
(Dry) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกสุนขั 

Satiety Weight Management 
(Can) 

ควบคุมน ้าหนกั 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Sensitivity Control (Dry) โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกสุนขั 

Sensitivity Control (Can) โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Skin Support บ ารุงผวิหนงั 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Urinary S/O (Dry) ควบคุมน่ิว 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกสุนขั 

Urinary S/O (Can) ควบคุมน่ิว 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Diabetic โรคเบาหวาน 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Gastro Intestinal ยอ่ยง่าย 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Gastro Intestinal (Low Fat) โรคตบัอ่อนอกัเสบ 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Gastro Intestinal (Fiber 
Response) 

ทอ้งผกู 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้สุนขั 

Gastro Intestinal (Puppy) ยอ่ยง่าย 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกแมว 

Gastro Intestinal Cat (Pouch) ยอ่ยง่าย 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้แมว 

Hypoallergenic Cat โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้แมว 

Mobility Cat โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้แมว 

Obesity management Cat 
(Dry) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกแมว 

Obesity management Cat 
(Pouch) 

ควบคุมน ้าหนกั 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้แมว 

Renal Cat (Dry) โรคไต 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

บริษัทผู้ผลติ แบรนด์ / ประเภท ช่ืออาหาร สรรพคุณ 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกแมว 

Renal Chicken Cat (Pouch) โรคไต 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกแมว 

Renal Tuna Cat (Pouch) โรคไต 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้แมว 

Satiety Weight Management 
Cat 

ควบคุมน ้าหนกั 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารแหง้แมว 

Sensitivity Control Cat (Dry) โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียกแมว 

Sensitivity Control Cat 
(Pouch) 

โรคแพอ้าหาร 

Mars Inc Royal Canin 
Veterinary Diet 
อาหารเปียก 
สุนขัและแมว 

Recovery สัตวพ์กัฟ้ืน 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม ความคิดเห็นในการใช้งานแอปพลเิคชัน Vet’s Recipes 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าสารนิพนธ์ของหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเวบ็ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต จึงใครขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาต่อไป  ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะถือเป็นความลบั ซ่ึงจะน าเสนอออกมาในรูปภาพรวมเท่านั้น ผู้
ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่กบัการตอบแบบสอบถามของท่าน 
                       นายสัตวแพทยก์มล ภาคยป์ระเสริฐ 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  ☐ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มีประสบการณ์ในการใชมื้อถือสมาร์ทโฟน   

☐      ใช่ (ท าแบบสอบถามต่อ)  ☐    ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
มีประสบการณ์เป็นนกัพฒันาโปรแกรมหรือไม่      

☐      ใช่ (จบแบบสอบถาม)  ☐    ไม่ใช่ (ท าแบบสอบถามต่อ) 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ                   ☐ ชาย  ☐ หญิง 
1.2  อาย ุ                  ☐ ไม่เกิน 27 ปี ☐28 ถึง 48 ปี  ☐49 ปีข้ึนไป 
1.3  อาชีพ                ☐ สัตวแพทย ์     ☐ อ่ืนๆ 
1.4 ระดบัการศึกษา  ☐ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรี    ☐ ปริญาโทหรือสูงกวา่ 
 
ส่วนที ่2 วดัความง่ายในการใช้งานระบบ 
ฟังค าอธิบายของผูเ้ก็บแบบสอบถาม ก่อนเร่ิมท าการทดสอบ 
สมมุติวา่ท่านมีสุนขัป่วยเป็นโรคไตน ้ าหนกั 4.5 กิโลกรัม ตอ้งการหาปริมาณการกินต่อวนัของ
อาหารโรคไตท่ีเหมาะสม และตอ้งการดูส่วนประกอบของอาหารโรคไตดงักล่าวมามีไก่ท่ีเป็น
ส่วนประกอบท่ีสุนขัของท่านแพห้รือไม่ 
 
ส่วนที ่3 วดัระดับความพงึพอใจในการใช้งานระบบ 
ฟังค าอธิบายของผูเ้ก็บแบบสอบถาม จากนั้นทดสอบการใชง้านแอปพลิเคชนั และให้คะแนน
ความพึงพอใจ โดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  ☐ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ระดบัท่ี 1 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ระดบัท่ี 2 มีความพึงพอใจนอ้ย 
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ระดบัท่ี 3 มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดบัท่ี 4 มีความพึงพอใจมาก 
ระดบัท่ี 5 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
3.1 วดัประสิทธิภาพการท างานของระบบ (System Performance Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

ความรวดเร็วของระบบในการคน้หาอาหารสัตวจ์ากช่ือ      

ความรวดเร็วของระบบในการคน้หาอาหารสัตวต์ามอาการป่วย      

ความรวดเร็วของระบบในการดูปริมาณอาหารท่ีควร
รับประทาน 

     

ความรวดเร็วของระบบในการส่งต่อรายช่ืออาหารทางอีเมล      

ความรวดเร็วของระบบในการบนัทึกรายการโปรด      

 
3.2 วดัฟังกช์นัการท างานของระบบ (Function Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หา      

ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการโปรด      

ความถูกตอ้งของรายช่ืออาหารท่ีส่งผา่นทางอีเมล      
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3.3 วดัความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

ความจดัวางต าแหน่งของส่วนต่างๆบนหนา้จอ      

หนา้จอแต่ละหนา้ ออกแบบใหค้วามรู้สึกวา่มีมาตรฐาน
เดียวกนั 

     

ความเหมาะสมของการใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปภาพเพื่อส่ือ
ความหมาย 

     

ความเหมาะสมของขนาด สี และรูปแบบตวัอกัษร      

ค าศพัทท่ี์ใช ้สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย      

ความน่าใชข้องระบบในภาพรวม      

 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงพฒันาระบบ 
4.1 หากแอปพลิเคชนั Vet’s Recipes เปิดใหด้าวน์โหลดฟรี อยูใ่น App Store ท่านจะดาวน์โหลด
หรือไม่ เพราะเหตุใด  ☐ ดาวน์โหลด ☐ ไม่ดาวน์โหลด 
เหตุผล_______________________________________________________________________ 
 
4.2 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆในการปรับปรุงและพฒันา 
_____________________________________________________________________________ 
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