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บทคัดย่ อ
สารนิพนธ์น้ ีเป็ นการศึกษาและพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน่ เพื่อ
สนับสนุนการทาเว็บแอพลิเคชัน่ การจัดการเพ๊ทช๊อป เรา
จึงออกแบบระบบเพื่อการจัดการร้านที่ให้บริ การเกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยง โดยจะจัดการเกียวกับเรื่ องหลักๆ ที่สาคัญ
เพื่อให้เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง สามารถ
ให้บริ การต่างๆได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นและสามารถเปลี่ยนระบบ
การจัดการจากเอกสารที่ทาให้ตอ้ งค้นหาข้อมูลนาน และ
สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย มาเป็ นการเก็บข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทน อีกด้วย ทั้งนี้ยงั ตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของยุคในปัจจุบนั คือ ยุคสังคมสารสนเทศ
และการแข่งขันทางธุ รกิจ ที่เพิ่มสู งขึ้น
เพื่อให้การบริ การที่รวดเร็ ว ถูกต้องสร้างความประทับใจ
ให้ลูกค้า
คำสำคัญ: การจัดการข้ อมูลลูกค้ าและสัตว์ เลีย้ ง

1. บทนา
ปั จจุบนั มีผคู ้ นนิ ยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ น
สุ นัข แมว กระต่า ย นก หรื อแม้กระทัง่ สัตว์เลื้ อยคลาน
ต่างๆ คนที่เลี้ยงสัตว์ก็มีหลายเหตุผล บ้างก็เลี้ยงไว้เฝ้ าบ้าน
บ้างก็เลี้ ยงไว้เป็ นเพื่อน บ้างก็เลี้ ยงไว้ประดับบารมี บ้างก็
เลี้ ย งไว้เอาบุ ญ บ้างก็เลี้ ยงเพื่อท าเป็ นธุ รกิ จ สัตว์เลี้ ย งใน
เมืองไทย

ค่อนข้างมีหลากหลายสายพันธุ์ เกือบจะทัว่ โลก และด้วย
วิธีชิวติ ของคนเมือง ก็ค่อนข้างมีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงน้อยลง
แทนที่ จะประกอบอาหารให้สัตว์เลี้ ยงเอง ก็เลื อกที่ จะให้
อาหารส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ สั ต ว์เ ลี้ ย งของตน การท าความ
สะอาดสั ตว์เลี้ ยงก็ต้องเลื อกที่ จะใช้บริ การร้ านที่ มี ความ
ชานาญสาหรับสัตว์เลี้ ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะยังคงเพิ่มขึ้น
ผลักดันการเติบโตของรายได้ในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรั กษาดูแลสัตว์เลี้ ยง นอกจากนี้ แนวโน้มของ
ความเมตตาสั ตว์เลี้ ย งที่ มี ก ารเพิ่ ม ความนิ ย มของบริ ก าร
สั ต ว์ เ ลี้ ยงที่ มี ค วามหลากหลายเช่ น กรู มมิ่ ง เดิ ม และ
แม้กระทัง่ การรักษาสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตามธุ รกิจเกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ ยง เมื่อปริ มาณคนเลี้ยงสัตว์มากขึ้น เพราะการดูแล
สัตว์เลี้ยงจะเหมือนดูแลสมาชิคคนหนึ่งในครอบครัว ย่อม
ส่ งผลให้ธุรกิ จสาหรับสัตว์เลี้ ยงเพิ่มขึ้น เราจึงเห็ นภาพใน
เมืองไทย ว่าเริ่ มมีคลีนิครักษาสัตว์ ร้านขายของสัตว์ ที่รับ
ฝากเลี้ยงดูแลสัตว์ เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
จากเหตุผลข้างต้น เราจึงออกแบบระบบเพื่อการ
จัดการร้ า นที่ ใ ห้บ ริ การเกี่ ย วกับสั ตว์เลี้ ย ง โดยจะจัดการ
เกี ยวกับเรื่ องหลักๆ ที่สาคัญ เพื่อให้เจ้าของกิ จการขนาด
เล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง สามารถให้ บ ริ ก ารต่ า งๆได้ร วดเร็ ว
ยิ่งขึ้ นและสามารถเปลี่ยนระบบการจัดการจากเอกสารที่
ทาให้ต้องค้นหาข้อมู ล นาน และสิ้ นเปลื องค่ า ใช้จ่าย มา
เป็ นการเก็บข้อมูลแบบ อิเล็กทรอนิ กส์ แทน อีกด้วย ทั้งนี้

ยังตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของยุคในปั จจุบนั คือ ยุค
สังคมสารสนเทศ และการแข่งขันทางธุ รกิจ ที่เพิ่มสู งขึ้น

ต่างๆเป็ นแฟ้ มกระดาษ ยากต่อการค้นหาข้อมูล
ลูกค้าแต่ละครั้ง

2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวโน้ มทางธุรกิจด้ านเพทช๊ อปกับสั งคมไทยในปจุบัน
สารนิ พนธ์ ฉบั บ นี้ เป็ นก ารศึ ก ษ าแล ะ พั ฒ นาเว็ บ

3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

แอพพลิ เ คชั่น ส าหรั บ การจัด การเพทช๊ อ ปเพื่ อ ช่ ว ยให้
ผูใ้ ช้งานสามารถทางานได้เต็มประสิ ทธิ์ ภาพ และสามารถ

3.1 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม

จัดการข้อมูลแยกตามแผนกให้บริ การ และสามารถจัดการ

ขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการกิจขนาดกลางและขนาด

ในส่ วนที่ แผนกตนเองต้องรั บผิดชอบ พร้ อมทั้ง เพิ่มการ

ย่อม (SME) ได้เข้าใจถึงภาพรวม ปั จจุบนั ธุ รกิจที่

ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า ได้เ ต็ ม ประสิ ท ธิ์ ภาพ ดัง นั้น เอกสารที่

เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าตลาดประมาณ 10,500

เกี่ยวข้องจะกล่าวตามประเด็น ดังต่อไปนี้

ล้านบาทแบ่งออกเป็ น ตลาดเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์

2.2 ประโยนช์ ของข้ อมูลประวัติสัตว์ เลีย้ งและเจ้ าของ
การจัดการข้อมูลประวัติสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ ถือ
เป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับร้านเพทช๊อปมาก เพราะ
การที่มีขอ้ มูลลูกค้า เราสามารถเอาข้อมูลนั้นมา
วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย จากข้อมูลจริ ง วิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นจา และสร้าง
ความรู้สึกประทับใจ โดยสามารถประเมินได้จาก
การกลับมาใช้บริ การซ้ า และเกิดการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีตน้ ทุนต่าที่สุด

เลี้ยง มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะที่
ตลาดอาหาร มีมูลค่า ประมาณ 4,000-5,000 ล้าน
บาทซึ่ งทั้งสองตลาดมีอตั ราเติบโตต่อเนื่ องใน
สัดส่ วน 10-15% โดยปัจจัย หลักมาจากมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคมองสัตว์เลี้ยงเป็ นสมาชิกของ
ครอบครัวที่ตอ้ งเอาใจใส่ ดูแลไม่ต่าง ไปจาก
สมาชิกคนอื่นๆอีก ตลาดธุ รกิจโรงพยาบาลซึ่ งมี
มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทส่ วนที่เหลือ เป็ น
ธุ รกิจของใช้ต่างๆรวมถึง Pet Shop มีมูลค่าตลาด
ประมาณ 1,400-1,500 ล้านบาทซึ่ งกลุ่มนี้ก็จะ มี
สัดส่ วนรายได้จากการขายอาหารสัตว์ดว้ ยเช่นกัน

2.3 กลุ่มเป้าหมาย
3.3 โรงพยาบาลรักษาสัตว์ในลักษณะคลินิคที่มีการ
ให้บริ การ การรักษา ความสวยงาม และบริ การรับ
ฝากสัตว์เลี้ยง ซึ้ งโรงพยาบาลหรื อคลีนิคขนาด
กลางเหล่านี้ ส่ วนใหญ่จะเก็บข้อมูลการรักษา

(กรุ งเทพธุ รกิจ 2552) ธุ รกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
สามารถแบ่งออกตามสิ นค้าและบริ การได้ 4
ประเภทดังนี้
-

การจาหน่ายอาหารสัตว์ในรู ปแบบอาหารสา
เร็ จรู ปหรื ออาหารสด อาหารประจา หรื อ

อาหารเสริ ม ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่จา หน่ายดีที่สุด

ส่ งเสริ มการขาย เช่นซื้ อ 10 ถุงแถม 3 ถุงหรื อ

เพราะสัตว์ตอ้ งใช้ทุกวันซึ่ งเจ้าของก็มกั ไม่มี

ให้ส่วนลดพิเศษเมื่อมีการสัง่ ซื้ อใน ปริ มาณ

เวลาใน การจัดเตรี ยมอาหารหรื อปรุ งอาหาร

มาก หากเราไม่สามารถสั่งสิ นค้าได้มากเท่าที่

เองจึงต้องพึ่งพาอาหารสาเร็ จรู ป อาหารสด

จะได้รับการส่ งเสริ มการขายเนื่องจากยังมี

จากร้านจา หน่าย อาหารสัตว์ แต่การจา

สิ นค้าคงคลังอยูม่ ากก็จะเสี ยโอกาสที่จะได้

หน่ายอาหารสัตว์ก็ไม่ได้มีกา ไรมากมาย

ลดต้นทุนส่ วนนั้นไป แต่ในทางกลับกันถ้า

เนื่องจากมีผปู ้ ระกอบการมากรายทา ให้เกิด

สั่งสิ นค้าเข้ามา เกินกว่าจะขายได้จนสิ นค้า

การแข่งขันตัดราคากัน กา ไรจากส่ วนนี้จึงมี

หมดอายุตอ้ งทิ้งหรื อจา หน่ายไปในราคาถูก

น้อย การจา หน่ายอาหารสัตว์จึงต้องถือคติ

ก็กลายเป็ นต้นทุนที่แฝงเข้ามา อีกซึ่ งแพงกว่า

“มาเร็ ว ไปเร็ ว” คือต้องพยายามหมุนเวียน

ซื้ ออาหารในราคาธรรมดา

สิ นค้าให้เร็ วที่สุดอย่าให้คา้ งนานเพราะจะ
เป็ นการจมทุนและ อาหารก็มีการเสื่ อม

-

โรงพยาบาลซึ่งต้องมีบุคคลเป็ น สัตวแพทย์

คุณภาพได้อาหารที่จา หน่ายมีคุณภาพหลาย

เท่านั้นจึงสามารถดา เนิ นการได้และต้องมี

ระดับตั้งแต่ระดับธรรมดา อาหาร คุณภาพดี

การขออนุญาตตั้งเป็ นสถานพยาบาลสัตว์

อาหารคุณภาพพิเศษและอาหารคุณภาพ

ด้วย ซึ่ งร้านจา หน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์

พิเศษยิง่ ซึ่ งผูจ้ า หน่ายต้องศึกษาและจัดวาง

สัตว์เลี้ยงส่ วนใหญ่ตอ้ งการทา ธุ รกิจส่ วนนี้

กลุ่ม ลูกค้าให้เหมาะสม ลูกค้าที่เป็ นผูเ้ ลี้ยง

เพราะจะทา ให้ ร้านของเขาครบวงจร 100%

ทัว่ ไปก็มกั ใช้อาหารธรรมดาถึงอาหาร

และส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่ลงทุนแพงที่สุด

คุณภาพดีแต่ถา้ เป็ นผู ้ เลี้ยงสัตว์พนั ธุ์แท้ที่

โดยเฉพาะบุคคลที่เป็ นสัตวแพทย์ และ

ส่ วนใหญ่มาจากต่างประเทศมักใช้อาหาร

เครื่ องมือทางการแพทย์ แต่ถา้ ไม่พร้อมที่จะ

คุณภาพพิเศษเช่นเดียวกับฟาร์ ม เพาะพันธุ์

จัดบริ การส่ วนนี้ได้อาจทา ความสัมพันธ์กบั

สัตว์ก็ใช้อาหารคุณภาพพิเศษ ส่ วนอาหาร

คลินิกที่ อยูใ่ กล้เคียงเพื่อสามารถส่ งลูกค้าไป

คุณภาพพิเศษยิง่ นั้นมีผใู ้ ช้นอ้ ยราย ส่ วนใหญ่

ใช้บริ การซึ่ งกันและกันได้เป็ นการดีเสี ยอีก

เป็ นผูเ้ ลี้ยงที่มีฐานะดี เลี้ยงอยูต่ ามบ้านและ
ต้องการส่ งเข้าประกวดตามงานประกวดสัตว์
เลี้ยงต่างๆ การบริ หารสิ นค้าคงคลังจึงเป็ น
เรื่ องสาคัญของการจา หน่ายอาหารสัตว์ใน
บางครั้งบริ ษทั ผูจ้ า หน่าย อาหารอาจจัด

โรงพยาบาลรักษาสัตว์ในลักษณะคลินิคหรื อ

-

โรงพยาบาลรักษาสัตว์ในลักษณะคลินิคหรื อ
โรงพยาบาลซึ่งต้องมีบุคคลเป็ น สัตวแพทย์
เท่านั้นจึงสามารถดา เนิ นการได้และต้องมี

การขออนุญาตตั้งเป็ นสถานพยาบาลสัตว์

สัตว์เลี้ยงสาหรับเจ้าของที่รักความ

ด้วย ซึ่ งร้านจา หน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์

สวยงามและให้ความสะอาดกับสัตว์

สัตว์เลี้ยงส่ วนใหญ่ตอ้ งการทา ธุ รกิจส่ วนนี้

เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นิยมมา

เพราะจะทา ให้ ร้านของเขาครบวงจร 100%

เสริ มสวยกันมาก ได้แก่ สุ นขั

และส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่ลงทุนแพงที่สุด

รองลงมาก็เป็ น แมว หนู กระต่าย

โดยเฉพาะบุคคลที่เป็ นสัตวแพทย์ และ

ตามลา ดับ สุ นขั ที่เข้ามาเสริ มสวย

เครื่ องมือทางการแพทย์ แต่ถา้ ไม่พร้อมที่จะ

มากที่สุดคือ พุดเดิ้ล รองลงมาเป็ น ชิ

จัดบริ การส่ วนนี้ได้อาจทา ความสัมพันธ์กบั

สุ ค็อกเกอร์ มั ลทีส ยอร์คเชียร์ ปอม

คลินิกที่ อยูใ่ กล้เคียงเพื่อสามารถส่ งลูกค้าไป

เมอร์เรเนียนและพันธุ์อื่นๆ การตัด

ใช้บริ การซึ่ งกันและกันได้เป็ นการดีเสี ยอีก

แต่งขนให้สวยขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย
ที่สาคัญคือตัวสัตว์เอง ต้องให้ความ

-

-

เวชภัณฑ์เป็ นยาที่ใช้กบั สัตว์เลี้ยงที่เป็ นแผล

ร่ วมมือคือต้องนิ่งพอให้ตดั ขนได้ ซึ่ ง

เป็ นโรคผิวหนัง มีอาการเป็ นโรคผิวหนัง มี

ช่างตัดขนต้องมีเทคนิคการจัดการ

อาการคันหรื อกลุ่มที่ เป็ นเห็บหมัด ช่วยให้มี

มิฉะนั้นอาจ เกิดบาดแผลได้

อาการดีข้ ึนเป็ นการรักษาตามอาการแต่การ

อุปกรณ์การตัดต้องมีคุณภาพงานที่

ขายสิ นค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์น้ ี ทาง ร้านต้องมี

ได้จึงออกมาดี ส่ วนบริ การเสริ มสวย

เภสัชกรคอยควบคุมทา ให้บางทีร้านจา

ตัดแต่งทรงขนมีองค์ประกอบขั้นต่า

หน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่ทา การ

ประกอบด้วย ช่างตัดแต่งทรงขน 1

จา หน่ายอาจต้องจ่ายเงินในส่ วนของค่าดูแล

คน มีศกั ยภาพที่สามารถให้บริ การ

ให้แก่เภสัชกรอีกที

ได้ 10 ตัวต่อ 1 วันแต่จะรายได้เท่าไร

การบริ การสัตว์เลี้ยง เป็ นส่ วนที่เกี่ยวกับการ
จา หน่ายสิ นค้าและบริ การโดยสามารถ แบ่ง
ออกตามลักษณะการบริ การได้ 2 บริ การดังนี้
1. บริ การเสริ มสวยตัดแต่งทรงขน
(Grooming) การอาบน้า ตัดแต่งทรง
ขนสุ นขั เป็ นงานที่เสริ มความงามให้

ขึ้นอยูก่ บั แต่ละทา เลแต่ละสถานที่
ในหนึ่งวันควรมีสุนขั เข้ามาใช้
บริ การ 7 - 8 ตัว ค่าบริ การราคาตัวละ
ประมาณ 250 - 300 บาท รายได้โดย
เฉลี่ยเฉพาะบริ การนี้ จะได้ วันละ
2,000 บาท จุดสาคัญคือความ
เชี่ยวชาญและความเอาใจใส่ ของช่าง
ถ้าเจ้าของกิจการมีความรู ้ หรื อผ่าน

งานด้านนี้มาบ้างก็จะช่วยจัดการตรง
นี้ได้อย่างมีประสิ ทธิ์ ภาพ

การสั ม ภาษณ์ เพื่ อ เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลของระบบงานปั จจุบนั มีรายละเอียดดังนี้

บริ การรับฝากสัตว์เลี้ยง เมื่อเจ้าของต้องไปไกลจากที่เลี้ยง
สัตว์โดยจะรั บฝากไว้ เลี้ ยงดู และให้อาหารซึ่ งจะประสบ

สัมภาษณ์
สพ.ญ. ภิรญา พัฒนจินดากุล

ความสา เร็ จได้ก็ตอ้ งประกอบด้วยความพร้อมของสถานที่
และการ จัดการที่ ดีตอ้ งมี ส ถานที่ กว้า งขวางจัดแบ่ ง เป็ น
ห้ อ งให้ เ หมาะสม ปรั บ ตามขนาดสั ต ว์ไ ด้ห ลายขนาด
สะอาดและน่ าอยู่และสามารถสร้ างความมัน่ ใจและความ
ไว้ใจแก่เจ้าของผูน้ า มาฝากได้3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนวัดบุคคโล
สานักงานเขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร จานวน 35 คน ซึ่ ง
ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ใช้ ใ นครั้ งนี้ คื อ ร้ า นคลีนิค สั ต ตว์
เลี้ยง 2 ร้ าน ซึ่ งเป็ นร้ านขนาดกลาง มีบุคลากร
ประมาณร้านละ 5-10 คน
ร้ านที่ 1 วีแคร์ เพ็ทคลินิค
สถานที่ต้ งั 8/54 หมู่ 6 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220

:

วันที่สัมภาษณ์

:

1

สิ งหาคม 2556-15 พฤศจิกายน 2556
เรื่ อง

:

การ

ให้บริ การๆของร้าน และข้อมูลรายละเอียดของ
ลูกค้าและสัตว์เลี้ยงที่ร้านต้องเก็บประวัติ และ
หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานแต่ละแผนก
สัมภาษณ์เจ้าของร้าน และสัตว์แพทย์ มาริโอ้
รักษาสั ตว์
การสั ม ภาษณ์ เพื่ อ เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลของระบบงานปั จจุบนั มีรายละเอียดดังนี้
สัมภาษณ์

:

น.สพ.

:

1

วัชรวรัชญ์ จันทร์จริ ยากุล
วันที่สัมภาษณ์

สิ งหาคม 2556-15 พฤศจิกายน 2556
เรื่ อง

:

การ

ร้ านที่ 2 มาริโอ้ รักษาสั ตว์

ให้บริ การๆของร้าน และข้อมูลรายละเอียดของ

สถานที่ต้ งั 14/15 ปากซอยเพิ่มสิ น 29 ถนนเพิ่ม

ลูกค้าและสัตว์เลี้ยงที่ร้านต้องเก็บประวัติ และ

สิ น แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม 10220

หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานแต่ละแผนก

3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สัมภาษณ์เจ้าของร้าน และสัตว์แพทย์ วีแคร์ เพ็ท
คลินิค

3.3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลสอบถามความต้ องการ
ของระบบงานใหม่ ทตี่ ้ องการ
เป็ นการศึ กษาด้านการความต้องการ จัดการเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล สัตว์เลี้ ยงและการให้บริ การต่างๆ
ในคลีนิคสัตว์เลี้ยง เพื่อเปลี่ ยนแปลงการเก็บข้อมูล
จากกระดาษเป็ น ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อง่ายต้อ

3.4.1

การวิเคราะห์ ข้อมูลและออกแบบระบบ

ความต้ องการด้ านการทางานของระบบ
(Functional Requirement)
1. สามาถ Login เข้าสู่ ระบบได้
2. ระบบสามารจัดการสิ ทธิ์ การเข้าใช้ระบบของ
ผูด้ ูแลระบบ และพนักงาน
3. ระบบสามารถจัดการค่าบริ การ Grooming

การค้นหาข้อมูลและประวัติการให้บริ การ

และ ฝากเลี้ยง
4. ระบบสามารถสร้างข้อมูลลูกค้าและสัตว์เลี้ยง
5. ระบบสามารถแสดงข้อมูลลูกค้าและสัตว์
เลี้ยง
6. ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าและสัตว์เลี้ยง
7. ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าและสัตว์
เลี้ยง
8. ระบบสามารถลบข้อมูลลูกค้าและสัตว์เลี้ยง
9. ระบบสามารถเพิ่มการให้บริ การ
10. ระบบสามารถแสดงประวัติขอ้ มูลการรักษา
สัตว์เลี้ยง
11. ระบบสามารถแสดงประวัติขอ้ มูลการฝาก
สัตว์เลี้ยง
ระบบสามารถแสดงข้อมูลค่าบริ การ Grooming และ ฝาก
เลี้ยง

3.4.1
คาอธิบายความต้องการด้านการทางาน
ของระบบ (Description of Functional
Requirement)
1. ระบบสามารถเพิม่ ข้ อมูลสั ตว์ เลีย้ งของลูกค้ า
สามารถเเพิม่ ข้อมูลสัตว์เลี้ยงของลูกค้า
- ผูด้ ูแลระบบและพนักงาน
สามารเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ใหม่ของลูกค้า โดยผ่านเมนู
‘Heal’
2. ระบบสามารถแก้ ไขข้ อมูลลูกค้ าและสั ตว์ เลีย้ ง
สามารถแก้ไขข้อมูลประวัติของลูกค้า
และสัตว์เลี้ยง
- ผูด้ ูแลระบบและพนักงาน
สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้า
รายและสัตว์เลี้ยงได้ ผูด้ ูแล
ระบบและพนักงานสามารถ
แก้ไขข้อมูลลูกค้ารายและ
สัตว์เลี้ยงได้ โดยผ่านเมนู
‘Heal’
3. ระบบสามารถลบข้ อมูลลูกค้ าและสั ตว์ เลีย้ ง
สามารถลบข้อมูลประวัติของลูกค้าและ
สัตว์เลี้ยง
- ผูด้ ูแลระบบและพนักงาน
สามารถลบข้อมูลลูกค้าราย
และสัตว์เลี้ยงได้ โดยผ่าน
เมนู ‘Heal’

4. ระบบสามารถเพิม่ การให้ บริการ
สามารถเพิม่ ข้อมูลการให้บริ การตามที่
ทางร้านมีบริ การใหม่ๆได้
- ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่ม
ข้อมูลการให้บริ การตามที่
ทางร้านมีบริ การใหม่ๆได้
โดยผ่านเมนู ‘Home’
5. ระบบสามารถเพิม่ ประวัติข้อมูลการรักษา
สั ตว์เลีย้ ง
สามารถเพิ่มข้อมูลประวัติการรักษาของ
สัตว์เลี้ยงได้
- ผูด้ ูแลระบบและพนักงาน
เพิ่มข้อมูลประวัติการรักษา
ของสัตว์เลี้ยงได้โดยผ่าน
เมนู ‘Heal’
6. ระบบสามารถแสดงประวัติข้อมูลการรักษา
สั ตว์เลีย้ ง
สามารถเรี ยกดูข้ อ้ มูลการรักษาสัตว์เลี้ยง
ได้
7. ระบบสามารถแสดงข้ อมูลค่ าบริการ
Grooming และ ฝากเลีย้ ง
สามารถเรี ยกดูค่าบริ การต่าง Grooming
และ ฝากเลี้ยง

3.4.2
ความต้ องการด้ านคุณภาพของระบบ
(Non-Function Requirement)

4. ผลการดาเนินงาน
โครงสร้ างระบบแบ่งการทางานเป็ น 4 ส่ วนคื อ

1. รู ปแบบของการทางานของระบบเป็ นการทางาน

ผูด้ ูแลระบบบ และผูใ้ ช้งาน

แบบเว็บเบสแอปพลิเคชัน่

ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ
ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของการพัฒนาเว็บ

2. เว็บเบสแอพพลิเคชัน่ ต้องพร้อมใช้งานตลอด 24
ชัว่ โมงทุกวัน

แอพลิเคชัน่ การทาผลการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นการ
จัดการร้ าน Pet Shop สาหรับคลีนิคหรือร้ าน Pet Shop

3. ระบบทางานกับทุกระบบปฏิบตั ิการ

ขนาดกลางผลสั มฤทธิ์ทางการเก็บข้ อมูลการประวัติลูกค้ า

4. พนักงานทุกคนต้องใช้รหัสผ่าน ในการเข้าถึงระบบ

และสั ตว์ เลีย้ งได้ ถูกต้ อง ค้ นหาข้ อมูลได้ ง่ายสะดวก ทาให้

5. พนักงาน มีสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลและการทางาน
ไม่เหมือนกัน

3.4.3 Use Case Diagram

การบริการเร็วขึน้ สร้ างความประทับใจให้ แก่ ลูกค้ า
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเก็บข้อมูลเป็ นแฟ้ มกระดาษดีกว่าอย่าเห็นได้ชดั

5. สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
5.1.บทสรุ ปผลการศึกษา :
ผลการพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน่ การจัดการร้าน Pet
Shop สาหรับคลีนิคหรื อร้าน Pet Shop ขนาดกลาง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
– เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
• ประหยัด หรื อสิ้ นเปลืองน้อย
ที่สุด
• เก็บข้อมูลประวัติของลูกค้าและ
สัตว์เลี้ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยา
• ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
– ความสามารถในการใช้งาน (Usability)

• สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน
• บริ การได้รวดเร็ วขึ้น
• คิดค่าบริ การต่างๆได้ถูกต้อง
แม่นยา
– ความสามารถในการบารุ งรักษา
(Maintainability)
• ง่ายต่อการบารุ งรักษา
• สามารถเปลี่ยนแปลง (Change)
• ตอบสนอง (Response) ได้อย่าง
รวดเร็ วและทันท่วงที
• ความสามารถในการด้านความ
น่าไว้วางใจ (Dependability)
5.2.อภิปราย :
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชัน่
สาหรับร้านเพ็ทช๊อปนั้น

ช่วยในการเก็บข้อมูลประวัติ

ลูกค้าและสัตว์เลี้ยง เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ทาให้เพิ่ม

5.3.ข้ อเสนอแนะ :
จากการวิ เ คราะห์ ออกแบบและพัฒ นาระบบ
ผูพ้ ฒั นามีขอ้ เสนอแนะเพื่อการนาผลการการพัฒนาในครั้ง
นี้ไปศึกษาและพัฒนาต่อดังนี้
1) เว็บแอพลิ เคชัน่ ควรมีในเรื่ องของราคาสิ นค้า
ในร้าน
2) เว็ บ แอพลิ เคชั่ น ควรมี ใ นเรื่ องคิ ด ราค่ า
รักษาพยาบาล
3) เว็บแอพลิเคชัน่ ควรให้ลูกค้าภายนอกสามารถ
เห็นสิ นค้าและบริ การของทางร้านได้
4) เว็บแอพลิ เคชั่นควรมีในกรณี ที่ลูกค้ามาฝาก
เลี้ ยงสั ต ว์ เ ลี้ ยง สามารถดู วี ดี โอ หรื อ
ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงตนเองได้

6. บรรณานุกรม
นางสาวชญานุช เค้าภูไทย แผนธุ รกิจ Happy Dog ธุ รกิจ
บริ การอาบน้าตัดแต่งขนสุ นขั
สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี การศึกษา 2553(วันที่คน้ หาข้อมูล กันยายน
2556)

การบริ การที่ดี สร้างความประทับใจลูกค้า และสามารถ
ง่ายต่อการรักษา ทั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้ทาการประเมินผลเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ ของร้านเพ๊ทช๊อป ใน 2 กรณี คือ แบบเก็บ
ข้อมูลผ่านเวปแอพพลิเคชัน่ และเก็บข้อมูลเป็ นแฟ้ ม
กระดาษ พบว่าข้อมูลเว็บแอพพลิเคชัน่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานให้มากขึ้น ทั้งในด้านความสวยงาม ค้นหา
ข้อมูลรวดเร็ ว ข้อมูลถูกต้องแม่นยา สร้างความประทับใน
ในการให้บริ การได้มากขึ้น

ประวัติผ้ ศู ึกษา
จันทิมา ศิริจรรยาวัฒน์ สาเร็ จการศึกษาปริ ญญา
ตรี จากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 ปั จจุบนั ทางานบริ ษทั เอกชน กรุ งเทพมหานคร
E-mail: poy_comdci09@hotmail.com
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productivity, accessibility and scalabity of services as
long as be able to maintain the satisfied level of
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