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บทคดัย่อ 

สารนิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาและพฒันาเวบ็แอพลิเคชัน่เพื่อ
สนบัสนุนการท าเวบ็แอพลิเคชัน่การจดัการเพท๊ช๊อป เรา
จึงออกแบบระบบเพื่อการจดัการร้านท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบั
สัตวเ์ล้ียง โดยจะจดัการเกียวกบัเร่ืองหลกัๆ ท่ีส าคญั 
เพื่อใหเ้จา้ของกิจการขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง สามารถ
ใหบ้ริการต่างๆไดร้วดเร็วยิง่ข้ึนและสามารถเปล่ียนระบบ
การจดัการจากเอกสารท่ีท าใหต้อ้งคน้หาขอ้มูลนาน และ
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย มาเป็นการเก็บขอ้มูลแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์แทน อีกดว้ย ทั้งน้ียงัตอบสนองความ
เปล่ียนแปลงของยคุในปัจจุบนัคือ ยคุสังคมสารสนเทศ 
และการแข่งขนัทางธุรกิจ ท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

เพื่อให้การบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้งสร้างความประทบัใจ

ใหลู้กคา้ 

ค ำส ำคัญ: การจัดการข้อมลูลูกค้าและสัตว์เลีย้ง 

1. บทน า 

ปัจจุบนัมีผูค้นนิยมเล้ียงสัตวม์ากข้ึน ไม่วา่จะเป็น
สุนัข แมว  กระต่าย นก หรือแมก้ระทัง่ สัตวเ์ล้ือยคลาน
ต่างๆ คนท่ีเล้ียงสัตวก์็มีหลายเหตุผล บา้งก็เล้ียงไวเ้ฝ้าบา้น 
บา้งก็เล้ียงไวเ้ป็นเพื่อน บา้งก็เล้ียงไวป้ระดบับารมี บา้งก็
เล้ียงไวเ้อาบุญ บา้งก็เล้ียงเพื่อท าเป็นธุรกิจ สัตว์เล้ียงใน
เมืองไทย  

ค่อนขา้งมีหลากหลายสายพนัธ์ุ เกือบจะทัว่โลก และดว้ย
วธีิชิวติของคนเมือง ก็ค่อนขา้งมีเวลาดูแลสัตวเ์ล้ียงนอ้ยลง 
แทนท่ีจะประกอบอาหารให้สัตวเ์ล้ียงเอง ก็เลือกท่ีจะให้
อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์เล้ียงของตน การท าความ
สะอาดสัตว์เล้ียงก็ต้องเลือกท่ีจะใช้บริการร้านท่ีมีความ
ช านาญส าหรับสัตวเ์ล้ียง เจา้ของสัตวเ์ล้ียงจะยงัคงเพิ่มข้ึน
ผลกัดนัการเติบโตของรายไดใ้นอุตสาหกรรมน้ีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรักษาดูแลสัตวเ์ล้ียง นอกจากน้ีแนวโน้มของ
ความเมตตาสัตว์เล้ียงท่ีมีการเพิ่มความนิยมของบริการ
สัตว์เ ล้ียง ท่ี มีความหลากหลายเ ช่นกรูมม่ิง เ ดิมและ
แมก้ระทัง่การรักษาสัตวเ์ล้ียง อยา่งไรก็ตามธุรกิจเก่ียวกบั
สัตวเ์ล้ียง เม่ือปริมาณคนเล้ียงสัตวม์ากข้ึน เพราะการดูแล
สัตวเ์ล้ียงจะเหมือนดูแลสมาชิคคนหน่ึงในครอบครัว  ยอ่ม
ส่งผลให้ธุรกิจส าหรับสัตวเ์ล้ียงเพิ่มข้ึน เราจึงเห็นภาพใน
เมืองไทย ว่าเร่ิมมีคลีนิครักษาสัตว ์ร้านขายของสัตว ์ท่ีรับ
ฝากเล้ียงดูแลสัตว ์เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 

 จากเหตุผลขา้งตน้ เราจึงออกแบบระบบเพื่อการ
จดัการร้านท่ีให้บริการเก่ียวกับสัตว์เล้ียง โดยจะจดัการ
เกียวกบัเร่ืองหลกัๆ ท่ีส าคญั เพื่อให้เจา้ของกิจการขนาด
เล็ก ถึงขนาดกลาง สามารถให้บริการต่างๆได้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึนและสามารถเปล่ียนระบบการจดัการจากเอกสารท่ี
ท าให้ต้องค้นหาข้อมูลนาน และส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย มา
เป็นการเก็บขอ้มูลแบบ อิเล็กทรอนิกส์แทน อีกดว้ย ทั้งน้ี



ยงัตอบสนองความเปล่ียนแปลงของยุคในปัจจุบนัคือ ยุค
สังคมสารสนเทศ และการแข่งขนัทางธุรกิจ ท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

2. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวโน้มทางธุรกจิด้านเพทช๊อปกบัสังคมไทยในปจุบัน 

สาร นิพน ธ์ฉบับ น้ี  เ ป็นก าร ศึกษาและพัฒนา เ ว็บ

แอพพลิเคชั่นส าหรับการจัดการเพทช๊อปเพื่อช่วยให้

ผูใ้ชง้านสามารถท างานไดเ้ต็มประสิทธ์ิภาพ และสามารถ

จดัการขอ้มูลแยกตามแผนกให้บริการ และสามารถจดัการ

ในส่วนท่ีแผนกตนเองต้องรับผิดชอบ พร้อมทั้งเพิ่มการ

ให้บริการลูกค้าได้เต็มประสิทธ์ิภาพ  ดังนั้ นเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งจะกล่าวตามประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

2.2 ประโยนช์ของข้อมูลประวตัิสัตว์เลีย้งและเจ้าของ 

การจดัการขอ้มูลประวติัสัตวเ์ล้ียงและเจา้ของ ถือ

เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับร้านเพทช๊อปมาก เพราะ

การท่ีมีขอ้มูลลูกคา้ เราสามารถเอาขอ้มูลนั้นมา

วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จากขอ้มูลจริง วิเคราะห์

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแม่นจ า และสร้าง

ความรู้สึกประทบัใจ โดยสามารถประเมินไดจ้าก

การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า  และเกิดการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด 

 

2.3 กลุ่มเป้าหมาย 

3.3 โรงพยาบาลรักษาสัตวใ์นลกัษณะคลินิคท่ีมีการ

ใหบ้ริการ การรักษา ความสวยงาม และบริการรับ

ฝากสัตวเ์ล้ียง ซ้ึงโรงพยาบาลหรือคลีนิคขนาด

กลางเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะเก็บขอ้มูลการรักษา

ต่างๆเป็นแฟ้มกระดาษ ยากต่อการคน้หาขอ้มูล

ลูกคา้แต่ละคร้ัง 

 

 

3. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 การวเิคราะห์อุตสาหกรรม  

ข้ึนเพื่อใหผู้ป้ระกอบการกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอ่ม (SME) ไดเ้ขา้ใจถึงภาพรวม ปัจจุบนัธุรกิจท่ี

เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่าตลาดประมาณ 10,500 

ลา้นบาทแบ่งออกเป็น ตลาดเวชภณัฑส์าหรับสัตว์

เล้ียง มีมูลค่าประมาณ 1,000 ลา้นบาท ขณะท่ี

ตลาดอาหาร มีมูลค่า ประมาณ 4,000-5,000 ลา้น

บาทซ่ึงทั้งสองตลาดมีอตัราเติบโตต่อเน่ืองใน

สัดส่วน 10-15% โดยปัจจยั หลกัมาจากมุมมอง

ของผูบ้ริโภคมองสัตวเ์ล้ียงเป็นสมาชิกของ

ครอบครัวท่ีตอ้งเอาใจใส่ดูแลไม่ต่าง ไปจาก

สมาชิกคนอ่ืนๆอีก ตลาดธุรกิจโรงพยาบาลซ่ึงมี

มูลค่าประมาณ 3,000 ลา้นบาทส่วนท่ีเหลือ เป็น

ธุรกิจของใชต่้างๆรวมถึง Pet Shop มีมูลค่าตลาด

ประมาณ 1,400-1,500 ลา้นบาทซ่ึงกลุ่มน้ีก็จะ มี

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายอาหารสัตวด์ว้ยเช่นกนั 

(กรุงเทพธุรกิจ 2552) ธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง

สามารถแบ่งออกตามสินคา้และบริการได ้4 

ประเภทดงัน้ี 

- การจาหน่ายอาหารสัตวใ์นรูปแบบอาหารสา

เร็จรูปหรืออาหารสด อาหารประจา หรือ



อาหารเสริม ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีจา หน่ายดีท่ีสุด

เพราะสัตวต์อ้งใชทุ้กวนัซ่ึงเจา้ของก็มกัไม่มี

เวลาใน การจดัเตรียมอาหารหรือปรุงอาหาร

เองจึงตอ้งพึ่งพาอาหารสาเร็จรูป อาหารสด

จากร้านจา หน่าย อาหารสัตว ์แต่การจา 

หน่ายอาหารสัตวก์็ไม่ไดมี้กา ไรมากมาย

เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการมากรายทา ใหเ้กิด

การแข่งขนัตดัราคากนั กา ไรจากส่วนน้ีจึงมี

นอ้ย การจา หน่ายอาหารสัตวจึ์งตอ้งถือคติ 

“มาเร็ว ไปเร็ว” คือตอ้งพยายามหมุนเวยีน

สินคา้ใหเ้ร็วท่ีสุดอยา่ใหค้า้งนานเพราะจะ

เป็นการจมทุนและ อาหารก็มีการเส่ือม

คุณภาพไดอ้าหารท่ีจา หน่ายมีคุณภาพหลาย

ระดบัตั้งแต่ระดบัธรรมดา อาหาร คุณภาพดี 

อาหารคุณภาพพิเศษและอาหารคุณภาพ

พิเศษยิง่ ซ่ึงผูจ้า หน่ายตอ้งศึกษาและจดัวาง

กลุ่ม ลูกคา้ใหเ้หมาะสม ลูกคา้ท่ีเป็ นผูเ้ล้ียง

ทัว่ไปก็มกัใชอ้าหารธรรมดาถึงอาหาร

คุณภาพดีแต่ถา้เป็นผู ้เล้ียงสัตวพ์นัธ์ุแทท่ี้

ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศมกัใชอ้าหาร

คุณภาพพิเศษเช่นเดียวกบัฟาร์ม เพาะพนัธ์ุ

สัตวก์็ใชอ้าหารคุณภาพพิเศษ ส่วนอาหาร

คุณภาพพิเศษยิง่นั้นมีผูใ้ชน้อ้ยราย ส่วนใหญ่ 

เป็นผูเ้ล้ียงท่ีมีฐานะดี เล้ียงอยูต่ามบา้นและ

ตอ้งการส่งเขา้ประกวดตามงานประกวดสัตว์

เล้ียงต่างๆ การบริหารสินคา้คงคลงัจึงเป็น

เร่ืองสาคญัของการจา หน่ายอาหารสัตวใ์น

บางคร้ังบริษทัผูจ้า หน่าย อาหารอาจจดั

ส่งเสริมการขาย เช่นซ้ือ 10 ถุงแถม 3 ถุงหรือ

ใหส่้วนลดพิเศษเม่ือมีการสั่งซ้ือใน ปริมาณ

มาก หากเราไม่สามารถสั่งสินคา้ไดม้ากเท่าท่ี

จะไดรั้บการส่งเสริมการขายเน่ืองจากยงัมี 

สินคา้คงคลงัอยูม่ากก็จะเสียโอกาสท่ีจะได้

ลดตน้ทุนส่วนนั้นไป แต่ในทางกลบักนัถา้

สั่งสินคา้เขา้มา เกินกวา่จะขายไดจ้นสินคา้

หมดอายตุอ้งทิ้งหรือจา หน่ายไปในราคาถูก

ก็กลายเป็นตน้ทุนท่ีแฝงเขา้มา อีกซ่ึงแพงกวา่

ซ้ืออาหารในราคาธรรมดา 

 

- โรงพยาบาลรักษาสัตวใ์นลกัษณะคลินิคหรือ

โรงพยาบาลซ่ึงตอ้งมีบุคคลเป็ น สัตวแพทย์

เท่านั้นจึงสามารถดา เนินการไดแ้ละตอ้งมี

การขออนุญาตตั้งเป็นสถานพยาบาลสัตว์

ดว้ย ซ่ึงร้านจา หน่ายอาหารสัตวแ์ละอุปกรณ์

สัตวเ์ล้ียงส่วนใหญ่ตอ้งการทา ธุรกิจส่วนน้ี

เพราะจะทา ให ้ร้านของเขาครบวงจร 100% 

และส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีลงทุนแพงท่ีสุด

โดยเฉพาะบุคคลท่ีเป็นสัตวแพทย ์และ

เคร่ืองมือทางการแพทย ์แต่ถา้ไม่พร้อมท่ีจะ

จดับริการส่วนน้ีไดอ้าจทา ความสัมพนัธ์กบั

คลินิกท่ี อยูใ่กลเ้คียงเพื่อสามารถส่งลูกคา้ไป

ใชบ้ริการซ่ึงกนัและกนัไดเ้ป็นการดีเสียอีก 

 

- โรงพยาบาลรักษาสัตวใ์นลกัษณะคลินิคหรือ

โรงพยาบาลซ่ึงตอ้งมีบุคคลเป็ น สัตวแพทย์

เท่านั้นจึงสามารถดา เนินการไดแ้ละตอ้งมี



การขออนุญาตตั้งเป็นสถานพยาบาลสัตว์

ดว้ย ซ่ึงร้านจา หน่ายอาหารสัตวแ์ละอุปกรณ์

สัตวเ์ล้ียงส่วนใหญ่ตอ้งการทา ธุรกิจส่วนน้ี

เพราะจะทา ให ้ร้านของเขาครบวงจร 100% 

และส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีลงทุนแพงท่ีสุด

โดยเฉพาะบุคคลท่ีเป็นสัตวแพทย ์และ

เคร่ืองมือทางการแพทย ์แต่ถา้ไม่พร้อมท่ีจะ

จดับริการส่วนน้ีไดอ้าจทา ความสัมพนัธ์กบั

คลินิกท่ี อยูใ่กลเ้คียงเพื่อสามารถส่งลูกคา้ไป

ใชบ้ริการซ่ึงกนัและกนัไดเ้ป็นการดีเสียอีก  

 

-  เวชภณัฑเ์ป็นยาท่ีใชก้บัสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นแผล 

เป็นโรคผวิหนงั มีอาการเป็นโรคผิวหนงั มี

อาการคนัหรือกลุ่มท่ี เป็นเห็บหมดั ช่วยใหมี้

อาการดีข้ึนเป็นการรักษาตามอาการแต่การ

ขายสินคา้ในกลุ่มเวชภณัฑน้ี์ทาง ร้านตอ้งมี

เภสัชกรคอยควบคุมทา ใหบ้างทีร้านจา 

หน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงท่ีทา การ 

จา หน่ายอาจตอ้งจ่ายเงินในส่วนของค่าดูแล

ใหแ้ก่เภสัชกรอีกที 

 

- การบริการสัตวเ์ล้ียง เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัการ

จา หน่ายสินคา้และบริการโดยสามารถ แบ่ง

ออกตามลกัษณะการบริการได ้2 บริการดงัน้ี 

 

1. บริการเสริมสวยตดัแต่งทรงขน 

(Grooming) การอาบนา้ ตดัแต่งทรง

ขนสุนขั เป็นงานท่ีเสริมความงามให้

สัตวเ์ล้ียงสาหรับเจา้ของท่ีรักความ

สวยงามและใหค้วามสะอาดกบัสัตว ์

เล้ียงและเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีนิยมมา

เสริมสวยกนัมาก ไดแ้ก่ สุนขั 

รองลงมาก็เป็น แมว หนู กระต่าย 

ตามลา ดบั สุนขัท่ีเขา้มาเสริมสวย

มากท่ีสุดคือ พุดเด้ิล รองลงมาเป็น ชิ

สุ คอ็กเกอร์ ม ัลทีส ยอร์คเชียร์ ปอม

เมอร์เรเนียนและพนัธ์ุอ่ืนๆ การตดั

แต่งขนใหส้วยข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั

ท่ีสาคญัคือตวัสัตวเ์อง ตอ้งใหค้วาม

ร่วมมือคือตอ้งน่ิงพอใหต้ดัขนได ้ซ่ึง

ช่างตดัขนตอ้งมีเทคนิคการจดัการ 

มิฉะนั้นอาจ เกิดบาดแผลได ้

อุปกรณ์การตดัตอ้งมีคุณภาพงานท่ี

ไดจึ้งออกมาดี ส่วนบริการเสริมสวย

ตดัแต่งทรงขนมีองคป์ระกอบขั้นต่า 

ประกอบดว้ย ช่างตดัแต่งทรงขน 1 

คน มีศกัยภาพท่ีสามารถใหบ้ริการ

ได ้10 ตวัต่อ 1 วนัแต่จะรายไดเ้ท่าไร

ข้ึนอยูก่บัแต่ละทา เลแต่ละสถานท่ี 

ในหน่ึงวนัควรมีสุนขัเขา้มาใช ้

บริการ 7 - 8 ตวั ค่าบริการราคาตวัละ

ประมาณ 250 - 300 บาท รายไดโ้ดย

เฉล่ียเฉพาะบริการน้ีจะได ้วนัละ 

2,000 บาท จุดสาคญัคือความ

เช่ียวชาญและความเอาใจใส่ของช่าง 

ถา้เจา้ของกิจการมีความรู้ หรือผา่น



งานดา้นน้ีมาบา้งก็จะช่วยจดัการตรง

น้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 

บริการรับฝากสัตวเ์ล้ียง เม่ือเจา้ของตอ้งไปไกลจากท่ีเล้ียง

สัตวโ์ดยจะรับฝากไว ้เล้ียงดูและให้อาหารซ่ึงจะประสบ

ความสา เร็จไดก้็ตอ้งประกอบดว้ยความพร้อมของสถานท่ี

และการ จดัการท่ีดีตอ้งมีสถานท่ีกวา้งขวางจดัแบ่งเป็น

ห้องให้เหมาะสม ปรับตามขนาดสัตว์ได้หลายขนาด 

สะอาดและน่าอยู่และสามารถสร้างความมัน่ใจและความ

ไวใ้จแก่เจา้ของผูน้า มาฝากได3้.2 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในค ร้ัง น้ี  คือ  นัก เ รียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวดับุคคโล 

ส านกังานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 35 คน ซ่ึง

ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในคร้ังนี้ คือ ร้านคลีนิคสัตตว์

เลี้ยง 2 ร้าน ซ่ึงเป็นร้านขนาดกลาง มีบุคลากร

ประมาณร้านละ 5-10 คน 

ร้านที ่1 วแีคร์เพท็คลนิิค  

สถานท่ีตั้ง  8/54 หมู่ 6 ซ.วชัรพล ถ.รามอินทรา 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

ร้านที ่2 มาริโอ้รักษาสัตว์  

สถานท่ีตั้ง  14/15 ปากซอยเพิ่มสิน 29 ถนนเพิ่ม

สิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม 10220 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สัมภาษณ์เจา้ของร้าน และสัตวแ์พทย์  วีแคร์เพ็ท

คลนิิค  

  การสัมภาษณ์  เพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มูลของระบบงานปัจจุบนั  มีรายละเอียดดงัน้ี 

    สัมภาษณ์    :  

 สพ.ญ. ภิรญา พฒันจินดากุล 

   วนัท่ีสัมภาษณ์ :   1 

สิงหาคม 2556-15 พฤศจิกายน 2556 

   เร่ือง     :   การ

ใหบ้ริการๆของร้าน และขอ้มูลรายละเอียดของ

ลูกคา้และสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านตอ้งเก็บประวติั และ

หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังานแต่ละแผนก 

 สัมภาษณ์เจา้ของร้าน และสัตวแ์พทย ์ มาริโอ้

รักษาสัตว์ 

  การสัมภาษณ์  เพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มูลของระบบงานปัจจุบนั  มีรายละเอียดดงัน้ี 

    สัมภาษณ์    :   น.สพ.

วชัรวรัชญ ์จนัทร์จริยากุล 

   วนัท่ีสัมภาษณ์ :   1 

สิงหาคม 2556-15 พฤศจิกายน 2556 

   เร่ือง     :   การ

ใหบ้ริการๆของร้าน และขอ้มูลรายละเอียดของ

ลูกคา้และสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านตอ้งเก็บประวติั และ

หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังานแต่ละแผนก 

 

 

 



3.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลสอบถามความต้องการ

ของระบบงานใหม่ทีต้่องการ 

เป็นการศึกษาด้านการความต้องการ จดัการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล สัตวเ์ล้ียงและการให้บริการต่างๆ

ในคลีนิคสัตวเ์ล้ียง เพื่อเปล่ียนแปลงการเก็บขอ้มูล

จากกระดาษเป็น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อง่ายตอ้

การคน้หาขอ้มูลและประวติัการใหบ้ริการ  

 

3.4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบ 

ความต้องการด้านการท างานของระบบ 
(Functional Requirement) 

1. สามาถ Login เขา้สู่ระบบได ้
2. ระบบสามารจดัการสิทธ์ิการเขา้ใชร้ะบบของ 

ผูดู้แลระบบ  และพนกังาน 
3. ระบบสามารถจดัการค่าบริการ Grooming 

และ ฝากเล้ียง 

4. ระบบสามารถสร้างขอ้มูลลูกคา้และสัตวเ์ล้ียง 

5. ระบบสามารถแสดงขอ้มูลลูกคา้และสัตว์

เล้ียง 

6. ระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลลูกคา้และสัตวเ์ล้ียง 

7. ระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้และสัตว์

เล้ียง 

8. ระบบสามารถลบขอ้มูลลูกคา้และสัตวเ์ล้ียง 

9. ระบบสามารถเพิ่มการใหบ้ริการ 

10. ระบบสามารถแสดงประวติัขอ้มูลการรักษา

สัตวเ์ล้ียง 

11. ระบบสามารถแสดงประวติัขอ้มูลการฝาก

สัตวเ์ล้ียง 

ระบบสามารถแสดงขอ้มูลค่าบริการ Grooming และ ฝาก

เล้ียง 

 

 

 

 



3.4.1 ค าอธิบายความตอ้งการดา้นการท างาน
ของระบบ (Description of Functional 
Requirement) 

1. ระบบสามารถเพิม่ข้อมูลสัตว์เลีย้งของลูกค้า 

สามารถเเพิ่มขอ้มูลสัตวเ์ล้ียงของลูกคา้ 

- ผูดู้แลระบบและพนกังาน
สามารเพิ่มขอ้มูลสัตวเ์ล้ียง
ใหม่ของลูกคา้ โดยผา่นเมนู 
‘Heal’ 

2. ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าและสัตว์เลีย้ง 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลประวติัของลูกคา้

และสัตวเ์ล้ียง 

- ผูดู้แลระบบและพนกังาน
สามารถแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้
รายและสัตวเ์ล้ียงได ้ผูดู้แล
ระบบและพนกังานสามารถ
แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้รายและ
สัตวเ์ล้ียงได ้โดยผา่นเมนู 
‘Heal’ 

3. ระบบสามารถลบข้อมูลลูกค้าและสัตว์เลีย้ง 

สามารถลบขอ้มูลประวติัของลูกคา้และ

สัตวเ์ล้ียง 

- ผูดู้แลระบบและพนกังาน
สามารถลบขอ้มูลลูกคา้ราย
และสัตวเ์ล้ียงได ้โดยผา่น
เมนู ‘Heal’ 

 

 

 

 

4. ระบบสามารถเพิม่การให้บริการ 

สามารถเพิ่มขอ้มูลการใหบ้ริการตามท่ี

ทางร้านมีบริการใหม่ๆได ้

- ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม
ขอ้มูลการใหบ้ริการตามท่ี
ทางร้านมีบริการใหม่ๆได้
โดยผา่นเมนู ‘Home’ 

5. ระบบสามารถเพิม่ประวตัิข้อมูลการรักษา

สัตว์เลีย้ง 

สามารถเพิ่มขอ้มูลประวติัการรักษาของ

สัตวเ์ล้ียงได ้

- ผูดู้แลระบบและพนกังาน 
เพิ่มขอ้มูลประวติัการรักษา
ของสัตวเ์ล้ียงไดโ้ดยผา่น
เมนู ‘Heal’ 

6. ระบบสามารถแสดงประวตัิข้อมูลการรักษา

สัตว์เลีย้ง 

สามารถเรียกดูข้อ้มูลการรักษาสัตวเ์ล้ียง

ได ้

7. ระบบสามารถแสดงข้อมูลค่าบริการ 

Grooming และ ฝากเลีย้ง 

สามารถเรียกดูค่าบริการต่าง Grooming 

และ ฝากเล้ียง 

 
 

 



3.4.2 ความต้องการด้านคุณภาพของระบบ 
(Non-Function Requirement) 

1.  รูปแบบของการท างานของระบบเป็นการท างาน

แบบเวบ็เบสแอปพลิเคชัน่ 

2.  เวบ็เบสแอพพลิเคชัน่ตอ้งพร้อมใชง้านตลอด 24 

ชัว่โมงทุกวนั 

3. ระบบท างานกบัทุกระบบปฏิบติัการ  

4. พนกังานทุกคนตอ้งใชร้หสัผา่น ในการเขา้ถึงระบบ 

5. พนกังาน มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลและการท างาน

ไม่เหมือนกนั 

 

3.4.3 Use Case Diagram 

 
 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
 โครงสร้างระบบแบ่งการท างานเป็น 4 ส่วนคือ 

ผูดู้แลระบบบ และผูใ้ชง้าน  

ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาเวบ็

แอพลิเคชัน่การท าผลการพัฒนาเวบ็แอพลเิคช่ันการ

จัดการร้าน Pet Shop ส าหรับคลนิีคหรือร้าน Pet Shop 

ขนาดกลางผลสัมฤทธ์ิทางการเกบ็ข้อมูลการประวตัิลูกค้า

และสัตว์เลีย้งได้ถูกต้อง ค้นหาข้อมูลได้ง่ายสะดวก ท าให้

การบริการเร็วขึน้สร้างความประทบัใจให้แก่ลูกค้า 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเก็บขอ้มูลเป็นแฟ้มกระดาษดีกวา่อยา่เห็นไดช้ดั 

 

5. สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

5.1.บทสรุปผลการศึกษา :  

 ผลการพฒันาเวบ็แอพลิเคชัน่การจดัการร้าน Pet 

Shop ส าหรับคลีนิคหรือร้าน Pet Shop ขนาดกลาง 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

– เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) 

• ประหยดั หรือส้ินเปลืองนอ้ย

ท่ีสุด 

• เก็บขอ้มูลประวติัของลูกคา้และ

สัตวเ์ล้ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

• ง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล 

– ความสามารถในการใชง้าน (Usability) 



• สะดวก และง่ายต่อการใชง้าน  

• บริการไดร้วดเร็วข้ึน 

• คิดค่าบริการต่างๆไดถู้กตอ้ง

แม่นย  า 

– ความสามารถในการบ ารุงรักษา 

(Maintainability) 

• ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 

• สามารถเปล่ียนแปลง (Change) 

• ตอบสนอง (Response) ไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและทนัท่วงที  

• ความสามารถในการดา้นความ

น่าไวว้างใจ (Dependability) 

5.2.อภิปราย :  

วเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาเวป็แอพพลิเคชัน่ 

ส าหรับร้านเพท็ช๊อปนั้น ช่วยในการเก็บขอ้มูลประวติั

ลูกคา้และสัตวเ์ล้ียง เพื่อง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล ท าใหเ้พิ่ม

การบริการท่ีดี สร้างความประทบัใจลูกคา้ และสามารถ

ง่ายต่อการรักษา ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการประเมินผลเพื่อวดั

ผลสัมฤทธ์ิ ของร้านเพท๊ช๊อป ใน 2 กรณีคือ แบบเก็บ

ขอ้มูลผา่นเวปแอพพลิเคชัน่และเก็บขอ้มูลเป็นแฟ้ม

กระดาษ พบวา่ขอ้มูลเวบ็แอพพลิเคชัน่ใหมี้ประสิทธิภาพ

ในการท างานใหม้ากข้ึน ทั้งในดา้นความสวยงาม คน้หา

ขอ้มูลรวดเร็ว ขอ้มูลถูกตอ้งแม่นย  า สร้างความประทบัใน

ในการใหบ้ริการไดม้ากข้ึน 

5.3.ข้อเสนอแนะ :  

จากการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 

ผูพ้ฒันามีขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการการพฒันาในคร้ัง

น้ีไปศึกษาและพฒันาต่อดงัน้ี 

1) เวบ็แอพลิเคชัน่ควรมีในเร่ืองของราคาสินคา้

ในร้าน 

2) เ ว็บแอพ ลิ เคชั่นควร มีในเ ร่ือง คิดราค่ า

รักษาพยาบาล 

3) เวบ็แอพลิเคชัน่ควรใหลู้กคา้ภายนอกสามารถ

เห็นสินคา้และบริการของทางร้านได ้

4) เว็บแอพลิเคชั่นควรมีในกรณีท่ีลูกคา้มาฝาก

เ ล้ี ย งสั ตว์ เ ล้ี ย ง  ส ามารถ ดู  วี ดี โอ  ห รือ

ภาพเคล่ือนไหวของสัตวเ์ล้ียงตนเองได ้

6. บรรณานุกรม 
นางสาวชญานุช เคา้ภูไทย แผนธุรกิจ Happy Dog ธุรกิจ
บริการอาบนา้ตดัแต่งขนสุนขั   
 สาขาวชิาการประกอบการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  ปีการศึกษา 2553(วนัท่ีคน้หาขอ้มูล  กนัยายน 
2556) 
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ดร. ศศิพร อุษณวศิน 

Research Areas 
 

Software Engineering  
Semantic Web and Knowledge Engineering  

Service Science and Service Innovation 
 

Research Interests 

Software Engineering 

Software engineering (SE) is concerned with 
designing, developing and maintaining high-quality 

software systems that satisfy all the customers’ 
requirements. Our research focuses on how to design 

and apply the technologies and practices needed to 
acquire, develop, operate, and sustain software 

systems that are innovative, affordable, trustworthy, 

and enduring. We performs research to explore 
promising solutions to software engineering problems. 

Our research topics include software architecture, 
software process model, software quality assurance 

and process improvement. 

Semantic Web and Knowledge Engineering 

Semantic web is an effort to enhance current 

web so that computers can process the information 

presented on World Wide Web (WWW), interpret and 
connect it, to help humans to find required knowledge. 

If we consider WWW as a huge distributed hypertext 
system, semantic web will be considered as a huge 

distributed knowledge based system. The focus of 

semantic web is to provide a common framework that 
allows data to be shared and reused across 

applications, enterprise, and community boundaries. 
Our research focuses on two problems, first how to 

capture knowledge and represent it in an explicit 

format such as ontology so it can be shared, 
integrated, processed and reused by the systems. 

Second, how to apply semantic web technology and 
research to create intelligent systems to solve real-

world problems. 

Service Science and Service Innovation 

Service science applies insights from scientific, 

management, marketing and engineering perspectives 

to design, create and manage a service system based 
on service-dominant logics. A service system is a 

configuration of policy, business process and essential 
resources (e.g. people, knowledge, tools and 

technology) that aims to deliver value to both service 
providers and clients. This research focuses on solving 

current issues in service industry by introducing tools 

to help the organization to manage and maintain 

service quality and designing service innovations using 

information technology to increase co-creation, 
productivity, accessibility and scalabity of services as 

long as be able to maintain the satisfied level of 
quality of services. 

 

 

Professional Activities 
 

 Head, Special Interest Group for Service 

Science in Education, NECTEC 
 Committee, Service Research Innovation 

Technical Committees, NECTEC 

 

Work Experiences 
 

 2013-Present: SIIT 

 2012-2013: Dean, Information Science 

Institution, Sripatum University 
 2008-2012: Director of Master of Science 

Program in Software Engineering, Information 

Science Institution, Sripatum University 
 2007-2008: Project Coordinator, CSI Asia Co., 

Ltd. 

 


