
แอปพลิเคชันรักษ์แมว กรณีศึกษาโครงการรักษ์แมวปันน ้าใจให้แมวจร 
บนโทรศัพท์แอนดรอยด์ 

Application Rakmaw Case Study Project Love Care Cat  
on Android Smartphone 

ธนพร    ไวกวี    13530184 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

จุลนิพนธน์ี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ปีการศึกษา 2556 



 
 

แอปพลิเคชันรักษ์แมว กรณีศึกษาโครงการรักษ์แมวปันน ้าใจให้แมวจร 
บนโทรศัพท์แอนดรอยด์ 

Application Rakmaw Case Study Project Love Care Cat on 
Android Smartphone 

 
 
 

 
 

 
 

ธนพร    ไวกวี    13530184 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

 

จุลนิพนธน์ี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ปีการศึกษา 2556 



หัวข้อจุลนิพนธ์ แอปพลิเคชันรักษ์แมว กรณีศึกษาโครงการรักษ์แมวปันน ้าใจให้ 
  แมวจร บนโทรศัพท์แอนดรอยด์ 
  Application Rakmaw Case Study Project Love Care  
  Cat on Android Smartphone 
ผู้ด้าเนินการ นางสาวธนพร ไวกวี  รหัสนักศึกษา 13530184 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ อาจารย์ ปกรณ์ สันติสุนทรกุล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จลุนิพนธ์ฉบบันี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาศาสตรบณัฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ์ 
           (อาจารย์มานพ  เอี่ยมสะอาด)   1. อาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศร ี
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารย์โกวิท   มีบุญ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม 
       4. อาจารย์จลุดิษฐ์ สันติธรณี 
       5. อาจารย์ปกรณ์  สันติสุนทรกลุ 
       6. อาจารย์พสุพงษ์ ประเสรฐิรุง่เรือง 
   ....................................................................... 
           (อาจารย์ปกรณ์  สันติสุนทรกุล) 

   อาจารย์ที่ปรกึษาจุลนพินธ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  



ง 
 

13530184  : สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การออกแบบ 
เรื่อง  : แอปพลิเคชันรักษ์แมว กรณีศึกษาโครงการรักษ์แมวปันน ้าใจให้แมวจรบนแอนดรอยด์ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสือ่กลางในการหาเจ้าของใหแ้มวจรจัด และลดจ้านวน
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เลี ยงแมวจรจัด และเข้าถึงโครงการรักษ์แมวปันน ้าใจให้แมวจรในการติดต่อเพื่อรับเลี ยงแมว รวมถึง
เพิ่มรายงานการเลี ยงดูแมวที่ได้รับเลี ยง และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการง่ายยิ่งขึ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................................................................................... ................... 
ลายมือช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาจลุนิพนธ์................................................................................................... 



จ 
 

กิตตกิรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดีเพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์ปกรณ์ สันติสุนทร
กุล ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ข้ำพเจ้ำ รวมทั้ง อำจำรย์ขจรพล เชิญขวัญศรี  อำจำรย์โกวิท   มี บุญ   อำจำร ย์ป ำนร วี  พุ่ ม เ ข็ ม 
อำจำรย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี อำจำรย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอ
กรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดีย่ิงเสมอมำ 



สารบญั 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค ์            2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     2 
 ขั้นตอนการศึกษา     3 
 เครื่องมือที่ใช ้     3 
 ขอจ ากัดในการศึกษา     3 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     3 
บทที่ 2 ทฤษฎ ีผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     4 
 แนวคิดและทฤษฎ ี     4 
 ความเข้าใจในทางผิดเกี่ยวกับแมว     4 
 ไม่ว่าแมวตัวไหนก็สมควรมีบ้าน (โครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมว)     7 
 เครื่อข่ายสังคมออนไลน์แบบเจาะกลุ่ม     8 
 ไม่ว่าแมวตัวไหนก็สมควรมีบ้าน (โครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมว)     7 
 ผลงานที่เกี่ยวข้อง     9 
 กรณีศึกษาท่ี 1 เว็บไซต์ “โครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมวจร”   10 
 กรณีศึกษาท่ี 2 แอปพลิเคชัน “Instagram” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   11 
 กรณีศึกษาท่ี 3 แอปพลิเคชัน “Weshould” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   12 
บทที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน   14 
 ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   14 
 วิเคราะห์การออกแบบระบบการใช้งาน   14 
 การออกแบบการแสดงผล   15 
 พัฒนาแอปพลิเคช่ันจากข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์   15 
 ทดสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชั่น   15 
 ประเมินผลการท างาน   15
 จัดท ารูปเล่มเอกสารและคู่มือการใช้งาน   16 
 แผนการด าเนินงาน   16 

 
 
 
 



 

สารบญั (ต่อ) 
หน้า 

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบ   17 
 แนวคิดในการออกแบบ   17 
 อารมณ์และโทนสี (Mood and Tone)   17 
 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้   18 
 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface)   20 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   44 
บทที่ 5 ผลการด าเนินงาน ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ   61 
บรรณานุกรม   65 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก   แบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน   67 
 ภาคผนวก ข   แบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานระบบหลังบ้าน   70 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบญัตาราง 
ตาราง                               หน้า 
3-1   แผนการด าเนินงาน   16 
4-1   สมัครสมาชิก   45 
4-2   เข้าสู่ระบบ   45 
4-3   ดูรายละเอียดแมว   46 
4-4   รับเลี้ยงแมว   46 
4-5   ถูกใจข้อมูล   47 
4-6   แสดงความคิดเห็น   47 
4-7   แก้ไขข้อมูลส่วนตัว   48 
4-8   เพิ่มข้อมูลแมว   48 
4-9   เข้าสู่ระบบ   49 
4-10  ตรวจสอบข้อมูล   49 
4-11  เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล   50 
4-12  แสดงขั้นตอนการเรียกดูข้อมูลในแอปพลิเคชันและระบบหลังบ้าน   51 
4-13 แสดงขั้นตอนการท างานของการเลือกรับเลี้ยงแมวในแอปพลิเคชัน   52 
4-14 แสดงขั้นตอนการท างานของการเพ่ิมข้อมูลในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน   53 
4-15 แสดงขั้นตอนการท างานของการแก้ไขข้อมูลในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ระบบ   54 
4-16 แสดงขั้นตอนการท างานของข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน   55 
4-17 แสดงตารางดาต้าเบส User   57 
4-18 แสดงตารางดาต้าเบส Admin   57 
4-19 แสดงตารางดาต้าเบส Cat   58 
4-20 แสดงตารางดาต้าเบส Question   58 
4-21 แสดงตารางดาต้าเบส Activity   59 
4-22 แสดงตารางดาต้าเบส Volunteer   59 
4-23 แสดงตารางดาต้าเบส Updatecat   60 
4-24 แสดงตารางดาต้าเบส Ment_Cat   60 
4-25 แสดงตารางดาต้าเบส Like_Cat   60 
4-26 แสดงตารางดาต้าเบส Like_ Activity   60 
5-1 ตารางผลการประเมินหมวดการออกแบบ   61 
5-2 ตารางผลการประเมินหมวดฟังก์ชันการท างาน   62 

 
 
 
 



 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
5-3 ตารางผลการประเมินหมวดเฉพาะ   62 
5-4 ตารางผลการประเมินหมวดภาพรวมของฟังก์ชัน   63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบญัภาพ 
ภาพ                               หน้า 
2-1   ภาพหน้าแรกของเว็บไซต์โครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมวจร   10 
2-2 ภาพโลโก้อินสตราแกรม   11 
2-3 ภาพหน้าการใช้งาน   11 
2-4 ภาพหน้าการใช้งาน   12 
2-5 ภาพหน้าเพื่อนทั้งหมด   13 
4-1 แสดงโลโก้ของโครงการ ซึ่งจะใช้สีชมพูและขาวเป็นหลัก   17 
4-2 สีชมพเูข้ม   18 
4-3 สีชมพอู่อน   18 
4-4 ฟอนต์ TH Saraban   18 
4-5 แสดงตัวอย่างการออกแบบของโครงการ   19 
4-6 แสดงตัวอย่างการออกแบบรูปภาพกิจกรรมของโครงการ   19 
4-7 แสดงแบบร่างหน้ารวมข้อมูลแมวแบบลิส   20 
4-8 แสดงแบบร่างหน้ารวมข่อมูลแมวแบบกริด   21 
4-9 แสดงแบบร่างหน้ากิจกรรม   22 
4-10 แสดงแบบร่างหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน   23 
4-11 แสดงแบบร่างหน้าโปรไฟล์ (Profile) ของผู้ใช้งาน   24 
4-12 แสดงแบบร่างหน้าเพิ่มข้อมูลแมว   25 
4-13 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบที่ใช้งานจริง   26 
4-14 แสดงหน้าแรกแบบกริดที่ใช้งานจริง   27 
4-15 แสดงหน้าแรกของระบบแบบลิสที่ใช้งานจริง   28 
4-16 แสดงหน้ากดรับเลี้ยงแมวที่ใช้งานจริง   29 
4-17 แสดงหน้าท าแบบประเมินหลังการกดรับเลี้ยงที่ใช้งานจริง   30 
4-18 แสดงหน้าข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้งานจริง   31 
4-19 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้งานจริง   32 
4-20 แสดงหน้าเลือกเพ่ิมข้อมูลแมว (cat diary) ที่ใช้งานจริง   33 
4-21 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลแมว (cat diary) ที่ใช้งานจริง   34 
4-22 แสดงหน้าแสดงความคิดเห็น (comment) และกดถูกใจ (like) ที่ใช้งานจริง   35 
4-23 แสดงหน้ากิจกรรมประจ าเดือนที่ใช้งานจริง   36 
4-24 แสดงแบบร่างหน้าเข้าสู่ระบบหลังบ้าน ของเว็บไซต์โครงการรักษ์แมว   37 

 
 
 
 



 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
ภาพ                               หน้า 
4-25 แสดงแบบร่างหน้าระบบหลังบ้าน ของเว็บไซต์โครงการรักษ์แมว   37 
4-26 แสดงหน้าเข้าระบบหลังบ้าน ของเว็บไซต์โครงการรักษ์แมวที่ใช้งานจริง   38 
4-27 แสดงหน้าผู้ขอรับเลี้ยงล่าสุด ของเว็บไซต์โครงการรักษ์แมวที่ใช้งานจริง   38 
4-28 แสดงหน้าเลือกผู้ขอรับเลี้ยง   39 
4-29 แสดงหน้ายืนยันการเลือกผู้รับเลี้ยง   39 
4-30 แสดงหน้าแมวมีบ้าน   40 
4-31 แสดงหน้าการส่งข้อความให้ผู้ใช้งาน   40 
4-32 แสดงหน้าดูการรายงายผลการเลี้ยงแมว (report) จากผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน   41 
4-33 แสดงหน้าแมวหาบ้าน   41 
4-34 แสดงหน้ากิจกรรม   42 
4-35 แสดงหน้าช้อมูลสมาชิกทั้งหมด   42 
4-36 แสดงหน้าช้อมูลสมาชิก   43 
4-37 แสดงหน้า Use Case Diagram ของแอปพลิเคชัน   44 
4-38 แสดงฐานข้อมูลของระบบแอปพลิเคชันและระบบหลังบ้าน   56 
 
 
 
 



บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของหัวขอโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 ปัจจุบันมีกลุ่มคนที่เลีย้งแมวเป็นจ ำนวนมำก แต่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงวิธี และระบบกำร
เลี้ยงแมวที่ถูกต้อง จึงเลือกที่จะเลี้ยงแมวตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนเอง โดยไม่ทรำบถึงผลที่
ตำมมำ คือ แมวจรจัด เนื่องจำกผู้เลี้ยงมีกำรเลี้ยงแมวในระบบเปิด และไม่มีกำรท ำหมันแมว ทั้ งตัวผู้
และตัวเมีย จึงท ำให้มีแมวที่ถูกทิ้งกลำยเป็นแมวจรจัดเป็นจ ำนวนมำกที่ได้รับบำดเจ็บจำกแมวด้วย
กันเอง จำกสุนัข และจำกมนุษย์ จึงท ำให้เกิดโครงกำรรักษ์แมวปันน ำใจให้แมวจร ที่น ำแมวเหล่ำนี้มำ
รักษำ ท ำหมัน และหำบ้ำนให้กับแมวเหล่ำน้ัน แต่ยังประสบปัญหำกำรหำบ้ำนให้แมว กำรติดตำมผล
กำรเลี้ยงแมวจำกบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นผู้ดูแลแมว  
 และด้วยในปัจจุบันกำรติดต่อสื่อสำรไร้สำยมีบทบำทในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของมนุษย์มำก
ยิ่งขึ้นเช่น กำรสนทนำโดยใช้ตัวอักษรทำงสมำร์ทโฟน กำรแบ่งปันข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
ซึ่งข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนี้คือ ง่ำยต่อกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล และมีกำรอัพเดทข้อมูลที่ง่ำยต่อกำร
ตรวจสอบ 
 แอปพลิเคชันรักษ์แมวส ำหรับผู้ที่ต้องกำรรับเลี้ยงแมวจรจัดที่ต้องกำรหำบ้ำนได้แนวคิด
เกี่ยวกับกำรติดต่อขอรับเลี้ยงผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ กำรตอบรับจำกทำงโครงกำร รวมถึงกำรให้
ข่ำวสำรและกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้อื่นต่อแมวหนึ่งตัว และมีกำรแนะแนวทำงกำรเลี้ยงเพื่อช่วย
ในกำรตัดสินใจของผู้ที่ต้องกำรจะเลี้ยงแมว 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดการเกิดปัญหาแมวจรจัด 
 2. เพื่อให้ได้รบัการติดต่อรับข่าวสาร อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 3. เพื่อช่วยในการค้นหาแมว และช่วยการตัดสินใจในการรบัเลี้ยงแมว 
 
ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงการจุลนิพนธ์ 
 แอปพลิเคชันรักษ์แมว กรณีศึกษาโครงการรักษ์แมวปันน้้าใจให้แมวจรบนระบบโทรศัพท์
แอนดรอยด์มีความสามารถและขอบเขตการใช้งานดังนี้ 
 1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 
 1.1 ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลแมวมี่ต้องการหาบ้านและแมวที่มีบ้านแล้ว รวมถึงข่าวสาร 
และกิจกรรมจากโครงการ 
 1.2 ผู้ใช้งานสามารถเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการพิจารณารับเลี้ยงแมวโดยการท้าการประเมิน 
 1.3 ผู้ใช้งานสามารถเลือกแมวโดยแยกได้ตามหมดหมูเช่น สายพันธ์ุ สี เพศ อายุ รวมถึง 
อาการผิดปกติ 
 1.4 ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางโครงการได้โดยการ ลงทะเบียนเข้าร่วม 
กิจกรรม 
 1.5 ผู้ใช้งานจะได้เกร็ดความรู้ในการเลี้ยงแมวของทางโครงการ ในเมนู “การเลี้ยงแมว” 
 1.6 ผู้ใช้งานสามารถ บันทึกการเลี้ยงแมวไว้แบบส่วนตัว และแชร์ให้กับโครงการ 
 1.7 ผู้ใช้งานสามารถท้าการ กดไลค์(like) คอมเม้นต์(comment) ภายในแอปพลิเคชัน 
และ แชร์(share) ทางสังคมออนไลนเ์ฟสบุค (facebook) ได ้
 2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 2.1 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลและกิจกรรมโดยการเพิ่มหรือลบข้อมูลแมวภายใน
แอปพลิเคชันได้ 
 2.2 ผู้ดูแลระบบสามารถท้าการเลือกผู้เลี้ยงแมวที่ได้ท้าการประเมินผล และติดต่อกลับ
ได ้
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ขั้นนตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 2. วิเคราะห์การออกแบบระบบการใช้งาน 
 3. การออกแบบการแสดงผล 
 4. พัฒนาแอปพลิเคชันจากข้อมูลที่ท้าการวิเคราะห์ 
 5. ทดสอบและปรับปรงุแอปพลเิคช่ัน 
 6. ประเมินผลการท้างาน 
 7. จัดท้ารูปเล่มเอกสารและคู่มือการใช้งาน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ 
 1. Java Run Time (JRE) 
 2. Android Developer Tools 
 3. XAMP  
 4. โปรแกรม adobe Illustrator 
 5. โปรแกรม adobe Photoshop 
 6. โปรแกรม adobe Dreamweaver 

 
ขอจ ากัดในการศึกษา  
 ข้อมูลการประเมินอาจมีความคลาดเคลื่อน หากมีปจัจัยที่ไมส่ามารถทดสอบได้ เช่น  
ปริมาณอาหาร ความสะอาดของแตล่ะสถานที ่
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. แมวจรจัดจากทางโครงการมีผูร้ับเลี้ยงเพิม่ขึ้น 
 2. ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการรบัข่าวสารและกจิกรรมจากทางโครงการ  
 3. ผู้ที่ต้องการรบัเลี้ยงแมวสามารถค้นหาและตัดสินใจในการรบัเลี้ยงง่ายข้ึน 



บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันรักษ์แมว กรณีศึกษาโครงการรักษ์แมวปัน
น ้าใจให้แมวจรบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ เพื่อให้แอปพลิเคชันเกิดความสมบูรณ์และเกิดข้อมูลทีเ่ปน็จรงิ
สามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สามารถน้ามาใช้
ในโครงงานจุลนิพนธ์ โดยมีแนวคิดจากบทความของ โครงการรักษ์แมวปันน ้าใจให้แมวจรและทฤษฎี
ดังนี  
 
 1. ความเข้าใจในทางผิดเกี่ยวกับแมว  
 ผู้ที่สนใจจะเลี ยงแมว มักไม่คุ้นเคยกับการเลี ยงสัตว์มาก่อนหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเลี ยง
สุนัขมาแล้วมักจะคิดว่าแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการการดูแล แท้จริงแล้วเป็นอย่างนั นหรือเปล่าและสิ่งที่
คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดๆนั นมีอะไรบ้าง 
 คนส่วนใหญ่ที่น้าสุนัข และ แมวมาเลี ยงเพียงเพราะเห็นว่าน่ารัก หลายครั งที่สัตว์เหล่านี 
ถูกมอบเป็นของขวัญส้าหรับคู่รัก สุดท้ายสัตว์เหล่านี ถูกทิ ง ใครหลายคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบ
นี กับสัตว์ชนิดใดและตัวใดในโลก  ดังนั นก่อนจะเลี ยงสัตว์ชนิดใดก็ตามลองคิดพินิจพิเคราะห์ก่อนว่า
คุณมีเวลาและทุนทรัพย์เพียงพอในการดูแลเค้าตลอดทั งชีวิตหรือไม่ เหมาะกับสัตว์ชนิดใด สายพนัธ์ุใด
นิสัยเป็นอย่างไร สายพันธ์ุใดที่ต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่  ยกตัวอย่างในส่วนของแมว แมว
ขนยาวต้องการการดูแลขนเป็นพิเศษ แมวหน้าสั นอาจจะมีปัญหาของระบบหายใจมากกว่าแมว
ธรรมดา เป็นต้น ดังนั นอยากให้พิจารณาจากจุดนี ก่อน มีหลายคนอยากทราบว่าไม่มีเวลาเลยเลี ยง
อะไรดี หมาพันธ์ุไหนเลี ยงง่ายๆ ขอตอบเลยว่าถ้าคุณไม่มีเวลาโปรดอย่าเลี ยงสัตว์เพราะเค้าจะไม่มี
ความสุข และสัตว์ทุกสายพันธ์ุต้องได้รับการฝึกสอนเช่นเดียวกันหมด ลักษณะประจ้าพันธ์ุก็แตกต่าง
กัน ดังนั นทุกสายพันธ์ุมีความยากในแบบของตัวเอง 
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 1.1 เลี้ยงแมวเพราะแมวไม่ต้องการให้ดูแลมาก 
 คนส่วนใหญ่แม้กระทั่งคนที่เลี้ยงแมวอยู่แล้วบางคนมักคิดว่าแมวเลี้ยงง่าย ไม่ต้อง
ดูแลมากซึ่งเป็นความคิดที่ผิดและน าไปสู่ปัญหาแมวมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ แมวต้องได้รับการ
ฝึกเช่นเดียวกับสุนัข ต้องการของเล่นและการออกก าลังกายเช่นเดียวกันกับสุนัข 
 1.2 เลี้ยงแมวอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องพาไปหาหมอก็ได้ 
 นอกจากวัคซีนที่แมวควรได้รับตามโปรแกรมเพื่อป้องกันโรคร้ายแรงหลายโรคแล้ว 
ยังมีการถ่ายพยาธิ การก าจัดหมัด การตรวจสุขาาพประจ าปแและโรคอื่นทที่ไม่อยู่ในโปรแกรมวัคซีน
ด้วยที่แมวอาจจะป่วยได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเลี้ยงแมวแบบใดก็ตามควรพาไปตรวจสุขาาพกับคุณหมอเป็น
ประจ าทุก 6 เดือนถึง 1 ปแ 
 1.3 เลี้ยงแมวแบบปล่อยเพราะแมวเป็นสัตว์รักอิสระขังไม่ได้ 
 แมวเป็นสัตว์ที่เราเรียกว่าผู้ล่าจึงชอบอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจกระตุ้นสัญชาติญาณนักล่า 
ดังนั้นสาเหตุที่แมวชอบหนีออกจากบ้านไม่ยอมโดนขังนั่นเป็นเพราะว่าในบ้านไม่มีสิ่งที่น่าสนใจและ
ดึงดูดเท่ากับนอกบ้าน วิธีที่จะท าให้แมวอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุขก็คือการปรับสาาพแวดล้อมใน
บ้านให้น่าสนใจ (enironmental enrichment) เช่น มีที่สูงให้แมวนอน มีหน้าต่างให้แมวดูสิ่งรอบ
บ้านได้ มีของเล่น เป็นต้น 
 1.4 แมวเป็นสัตว์ที่สอนไม่ได้ 
 แมวไม่รู้ช่ือเรียกก็ไม่มา แมวไม่เห็นกระดิกหางต้อนรับแบบสุนัข แมวไม่เห็นสั่งแล้ว
นั่งเลย นี่เป็นสิ่งที่หลายคนคิดหรือเคยคิดแน่นอน แมวท าแบบนี้ไม่ได้นั่นเพราะไม่ได้รับการฝึกนั่นเอง 
ไม่ได้รับการฝึกก็มาจากความคิดที่ว่าแมวเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้ แท้จริงแล้วแมวก็เช่นเดียวกับสุนัข 
สามารถฝึกได้และมีความฉลาดมากท ใครไม่เช่ือลองดูเสือที่สวนสัตว์กระโดดห่วงโชว์ เสือก็เป็นสัตว์
ตระกูลเดียวกับแมวท าได้แทบจะทุกอย่าง แมวก็ท าได้แทบจะทุกอย่างเหมือนกัน วิธีการฝึกแมว
สามารถหาข้อมูลได้มากมาย 
 1.5 รักแมวให้ตี 
 แต่ไหนแต่ไรมามักจะได้ยินว่าต้องตีถึงจะจ า นี่ก็เป็นความเช่ือที่ผิดเช่นเดียวกัน การ
ตีเป็นการท าให้แมวรู้สึกไม่ดีกับเรา (negative) และไม่ได้เป็นการท าให้น้องแมวเข้าใจว่าสิ่งนั้นห้ามท า 
สิ่งที่น้องแมวแสดงออกทุกอย่างทุกการกระท ามีเหตุผลและที่มา ลองหาสาเหตุว่าท าไมน้องแมวถึงตอ้ง
แสดงพฤติกรรมนี้ออกมา อย่าจบลงที่การตี การตวาด เอาน้ าสาดหรือใดทก็ตาม เมื่อใดที่เราท าแบบนี้
ครั้งต่อไปแมวจะสู้กลับด้วยความรุนแรงกว่าเดิมและยิ่งเป็นการท าให้ความสัมพันธ์กับเราและแมวแย่
ลงจากเดิม 
 



6 

 

 1.6 แมวชอบข่วนเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด 
 การลับเล็บเป็นพฤติกรรมของแมวปกติทั่วไป แล้วท าไมจะต้องมาลับกับเบาะของเรา
ด้วย ลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีที่ข่วนให้แมวหรือยัง ถ้ายังก็ไม่แปลกที่แมวจะมายึดเอาเบาะของเรา
เป็นที่ลับเล็บ บางคนบอกว่ามีแต่แมวยังข่วนเบาะเหมือนเดิม ลองส ารวจดูซิว่าที่ข่วนอันนั้นเป็นแบบ
ไหนวัสดุชนิดใด ลองหาหลายทแบบ แมวแต่ละตัวชอบไม่เหมือนกัน ลักษณะต าแหน่งที่วางเหมาะสม
หรือไม่ วางตั้งหรือวางนอน เหล่าน้ีเป็นเรื่องที่เจ้าของต้องลองสังเกตดูและปรับใช้กับแมวแต่ละตัว 
 1.7 มองข้ามเรื่องกระบะทราย 
 กระบะทรายมาคู่กับการเลี้ยงแมวเสมอ บางคนดูแลแมวเป็นอย่างดีแต่มองข้ามเรื่อง
ที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กทอย่างเรื่องกระบะทรายไป หลายครั้งที่เจ้าของมาปรึกษาเรื่องแมวฉ่ีไม่เป็นที่เป็น
ทาง พอถามกลับไปพบว่าเลี้ยงแมวหลายตัวแต่กลับมีกระบะทรายอันเดียว หรือเลี้ยงแมวตัวเดียวแต่
สามวันตักอึที หรือกระบะทรายตั้งอยู่บริเวณไม่เหมาะสม เสียงดัง ฝนสาด เป็นต้น แมวเป็นสัตว์ที่รัก
ความสะอาดมากท เราไม่อยากเข้าห้องน้ าเหม็นทหรือมีของดีของคนก่อนหน้าทิ้งเอาไว้ฉันใดน้องแมว
ก็เป็นฉันน้ัน ดังนั้นอย่าลืมดูแลความสะอาดของกระบะทราย หมั่นตักฉ่ีและอึเป็นประจ าอย่างน้อยวัน
ละสองครั้ง และลองสังเกตดูว่าแมวเราชอบทรายชนิดใด แต่ละตัวชอบไม่เหมือนกัน 
 1.8 ไม่สนใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 
 หมั่นสังเกตพฤติกรรมปกติของแมวไว้ เมื่อใดที่แมวแสดงพฤติกรรมต่างออกไปจากที่
เคยแม้เพียงเล็กน้อยนั่นเป็นสัญญาณแสดงถึงความผิดปกติแล้ว อาจจะผิดปกติทางด้านร่างกายหรือ
ผิดปกติทางด้านจิตใจ 
 1.9 ไม่ยอมท าหมันแมว 
 กลัวแมวเจ็บ กลัวบาป เลี้ยงตัวเดียวไม่ท้องแน่ท เลี้ยงแต่ตัวผู้ หรือไม่ว่าจะเหตุผลใด
ที่คนเลี้ยงแมวไม่ตัดสินใจท าหมันเป็นสิ่งที่ผิด การท าหมันนอกจากเป็นการป้องกันโรคหลายโรคแล้ว
ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวจรจัดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงแมวแบบ
ปล่อย หากแมวของเราไปผสมกับแมวจรอื่นลองคิดดูว่าจะมีแมวจรเพิ่มอีกเท่าไหร่ และมีอีกเท่าไหร่ที่
ต้องบาดเจ็บล้มตายไม่มีที่อยู่ ดังนั้นอย่าลืมท าหมันน้องแมวของเราไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ตาม 
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 2. ไม่ว่าแมวตัวไหนก็สมควรมีบ้าน (โครงการรักษ์แมวปันน ้าใจให้แมว) 
 2.1 วัตถุประสงค์ของ โครงการ รักษ์แมว ปันน้ าใจให้แมวจร 
 2.1.1 เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ที่น าแมวจรที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษา 
 2.1.2 เพื่อช่วยท าหมันให้แก่แมวจรที่อาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะเช่นวัด,ตลาด  
 2.1.3 เพื่อช่วยหาผู้อุปถัมา์ ให้แก่แมวจรที่ถูกทิ้งตามสถานที่ต่างท 
 2.1.4 เพื่อช่วยแบ่งเบาาาระค่าอาหารแมว โดยการแจกอาหารแมวให้กบัผู้ทีเ่ลี้ยง 
แมวจรที่อาศัยอยู่ตามสถานทีส่าธารณะ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรืออื่นท 
 2.2 กิจกรรม “รักษ์แมว” 
 2.2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาาาระ ค่ารักษาพยาบาลแมวจร แก่ 
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการน าแมวจรที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาล 
 2.2.2 รายละเอียดกิจกรรม โครงการฯ จะให้ความช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลทั้ง 
จ านวน หรือบางส่วน ให้แก่ผู้ที่น าแมวจรที่เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลที่ทางโครงการฯก าหนดไว้ หรือสถานพยาบาลอื่นตามที่คณะกรรมการโครงการฯ มีมติ
เห็นชอบ โดยผู้ที่ขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จะต้องปฏิบัติและด าเนินการตามระเบียบว่าด้วย 
การขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ที่ทางโครงการฯ ก าหนด 
 2.3 กิจกรรม “แมวเหมียว เหลียวหาบ้าน” 
 2.3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อหาผู้อุปถัมา์แมวจร 
 2.3.2 ราย ละเอียดกจิกรรม  โครงการฯ จัดให้มกีิจกรรมหาบ้านให้แมวจร โดยใช้ 
พื้นที่ในงานแสดงสัตว์เลี้ยง หรือเช่าพื้นที่ในการท ากิจกรรมหาบ้านให้แมวจรจัด โดยคณะกรรมการ
ของโครงการฯ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม 
 2.4 กิจกรรม “เหมียวจอมป่วน ชวนเพื่อนท าหมัน” 
  2.4.1 วัตถุประสงค์  เพื่อลดอัตราการเกิดของแมวจร 
  2.4.2 ราย ละเอียดกิจกรรม โครงการฯ จัดให้มีกิจกรรมการท าหมันแมวจรตาม 
สถานที่ต่างท เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรือ อื่นท ตามที่มีผู้ร้องขอ ทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดหา
แพทย์ , ยา และเวชาัณฑ์อื่นท ที่ใช้ในการท าหมันแมวจร และคณะกรรมการโครงการฯ จะเป็นผู้
พิจารณาถึงความเหมาะสม ในการให้ความอนุเคราะห์ตามที่มีผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอจะต้องปฏิบัติ 
และด าเนินการ ตามระเบียบว่าด้วย การขออนุเคราะห์การท าหมันแมวจร ที่ทางโครงการฯก าหนดไว้ 
ทั้ง นี้ ทางโครงการฯ อาจจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์การท าหมัน  แก่ผู้เลี้ยงแมวที่พักอาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าหมัน และลด
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ปัญหาการเกิดของลูกแมวที่ผู้เลี้ยงไม่ต้องการ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีผู้น าแมวไปปล่อยตามวัด 
หรือสถานที่ต่างท 
 2.5 กิจกรรม “สองมือ ร่วมใจ ให้แมวจร” 
  2.5.1 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 
  2.5.2 ราย ละเอียดกิจกรรมโครงการฯ จัดให้มีกิจกรรมในการหารายได้  เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในกิจกรรมต่างทของโครงการฯ และ  เพื่อเป็นค่าอาหารและค่า
รักษาพยาบาลแมวในความอุปถัมา์ของโครงการฯ  ทางโครงการฯ จัดให้มีการจ าหน่ายสินค้า
หลากหลายชนิดที่เกี่ยวกับแมว , สินค้าส าหรับผู้ที่รักแมว หรือสินค้าอื่นท โดยสินค้าบางส่วนเป็น
สินค้าที่โครงการฯ จัดท าข้ึนเองเพื่อจ าหน่าย , จัดหามาจ าหน่าย หรือมีผู้บริจาคให้กับโครงการฯ เพื่อ
น ามาจ าหน่าย อีกทั้งโครงการฯ ยังจัดให้มีการประมูลสินค้า ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับโครงการฯ 
เพื่อน ามาหารายได้ในการด าเนินกิจกรรม ทั้งนี ้เพื่อให้การด าเนินงานในกิจกรรมต่างท ของโครงการฯ 
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างลุล่วง 
 
 3. เครื่อข่ายสังคมออนไลน์แบบเจาะกลุ่ม 
 เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโาคเปลี่ยนไป นักการตลาด และนักโฆษณาทั้งหลายก็ต้องสรรหา
วิธีใหม่ เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโาคเอาไว้ให้ได้ วันน้ีการสื่อสารกับผู้บริโาคไม่สามารถท าใน
ลักษณะที่เป็นไปในทางเดียว (one-way communication) ได้แล้ว มีสื่อหลากหลายช่องทางมากข้ึน 

 นอกจากจะต้องพยายามดึงดูดความสนใจของผู้บริโาค (ซึ่งหมายถึงการรับฟัง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโาค) แล้ว นักการตลาดและแบรนด์ต่างท ยังต้องสรรหาวิธีการใหม่ท 
ในการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโาคที่มีความเฉพาะตัวมากข้ึน ไม่สามารถแบ่งออกเป็น
กลุ่มใหญ่ท ได้เหมือนเดิม แต่ละข้อความที่ต้องการจะสื่อสาร นอกจากจะต้องมีความเฉพาะตัวในเรื่อง
ของคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับช่องทางในการสื่อสาร 
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามามีบทบาทส าคัญในการท าการตลาด อย่างหนึ่ง
เลยก็เพราะคุณสมบัติที่พอดีพอเหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโาคที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ช่องทางในการเสพสื่อ พฤติกรรมที่มีต่อแบรนด์ การรับฟังติดตามข่าวสาร และความมีส่วนร่วมกับ   
แบรนด์ และบุคคลทั่วไปในกลุ่มอื่นท เพราะฉะนั้นสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter 
ก็จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นช่องทางการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) แบบ
หนึ่งต่อหลายท คน (One-to-Many) และแบบหลายท คนต่อหนึ่ง (Many-to-One) ได ้
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 ซึ่งข้อดีของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการท าการตลาดนั้น ล่าสุดก็มีวิจัยออกมาไว้  7 
อันดับ 
 3.1 สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และธุรกิจ (Brand Awareness and Business Exposure) 
 3.2 เพิ่มจ านวน web traffic และ subscribers 
 3.3 เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) 
 3.4 เป็นการช่วยในเรื่อง Search มากขึ้น (Search Engine Optimization) 
 3.5 สร้างฐานลูกค้าใหม่ท (Lead Generation) 
 3.6 เพิ่มยอดขายสินค้าและบรกิาร 
 3.7 ลดงบประมาณทางการตลาด (Marketing Expense Reduction) 
 
ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาโครงงานเรื่อง แอปพลิเคชันรักษ์แมว กรณีศึกษาโครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้
แมวจร ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาแอปพลิเคชันที่มีลักษณะการท างาน และแนวคิดที่คล้ายคลึงกันโดย
ศึกษาข้ันตอน กระบวนการท างานการจัดวางองค์ประกอบ และข้ันตอนในการใช้งาน เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาประยุกต์ใช้กับโครงงานจุลนิพลธ์เพื่อให้แอปพลิเคชันเกิดความสมบูรณ์และเกิดข้อมูลที่จริง 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด โดยศึกษาจาก 3 กรณีดังนี้ 
 กรณีศึกษาที่ 1 เว็บไซต์ “โครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมวจร”  
 กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชัน “Instagram” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชัน “Weshould” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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กรณีศึกษาท่ี 1 เว็บไซต์ “โครงการรักษ์แมวปันน ้าใจให้แมวจร” 
ผู้พัฒนา : วชิรา ทวีสกุลสุข 

  เว็บไซต์โครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมวจรเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเอาข้อมูล
เกี่ยวกับแมวจรจัด การดูแลแมวจรจัด ข้ันตอนการรักษา และค่ารักษาทั้งหมด รวมไปถึงการหาบ้าน
ให้แมวที่ได้ท าการรักษาแล้วและต้องการหาที่อยู่ที่พักอาศัย จากผู้ที่สามารถดูแลแมวตัวนั้นทได้ 

 
าาพที่ 2-1 าาพหน้าแรกของเว็บไซต์โครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมวจร 
ที่มา :  รักษ์แมว โครงการแมวปันน้ าใจให้แมวจร. เข้าถึงเมือ่วันที่ 25 กันยายน 2556  เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.rakmaw.com/  
 
 จุดเด่นของเว็บไซต์ 
 1. มีการน าข้อมูลแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ และมีการอธิบายข้อมูลครบ 
 2. มีระบบการติดต่อที่น่าสนใจ 
 3. มีการประชาสัมพันธ์ของโครงการอยู่ตลอด 
 จุดด้อยของเว็บไซต์ 
 1. ยังไม่มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของเว็บไซต์ 
  2. การให้ข้อมูลจะล่าช้ากว่าใน facebook 
  3. เป็นช่องทางการติดต่อทางเดียวของโครงการ 
 
 
 
 

http://www.rakmaw.com/
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กรณีศึกษาท่ี 2 แอปพลิเคชัน “Instagram” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ผู้พัฒนา : Burnb, lnc. 

 Instagram แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีการพัฒนาข้ึน จุดประสงค์ของแอป
พลิเคชันคือมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่รูปาาพของตนเองได้ และให้ผู้อื่นที่สนใจสามรถเข้ามา
วิจารณ์รูปาาพได้ 

 
าาพที่ 2-2 าาพโลโก้อินสตราแกรม 
ที่มา :  geeky-gadgets instagram-for-android. เข้าถึงเมือ่วันที่ 25  กันยายน 2556  เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.geeky-gadgets.com/instagram-for-android-updated-again-05-04-2012/  
 

 
าาพที่ 2-3 าาพหน้าการใช้งาน 
ที่มา :  geeky-gadgets instagram-for-android. เข้าถึงเมือ่วันที่ 25  กันยายน 2556  เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.geeky-gadgets.com/instagram-for-android-updated-again-05-04-2012/  

 

http://www.geeky-gadgets.com/instagram-for-android-updated-again-05-04-2012/
http://www.geeky-gadgets.com/instagram-for-android-updated-again-05-04-2012/
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 จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
  1. เป็นเครือ่ข่ายสังคมออนไลนท์ี่ดีบนรูปแบบแอปพลเิคชัน 
  2. มีเนื้อหาจุดประสงค์และวิธีการใช้งานที่ง่าย 
  3. ผู้ใช้สามารถเป็นคนก าหนดเนื้อหาาายในแอปพลเิคชันได้เอง 
 จุดด้อยของแอปพลเิคชัน 
  1. จ าเป็นจะต้องมีการเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตตลอดเวลา 
  2. ไม่สามารถแชร์ข้อมลูของผู้ที่ติดตามไปยังทีอ่ื่นทได้ 
 

กรณีศึกษาท่ี 3 แอปพลิเคชัน “Weshould” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ผู้พัฒนา : WeShould Llc 

 
าาพที่ 2-4 าาพหน้าการใช้งาน 
ที่มา :  itunes.apple weshould-your-friendshipreminde. เข้าถึงเมือ่วันที่ 25  กันยายน 2556  
เข้าถึงไดจ้าก https://itunes.apple.com/us/app/weshould-your-friendshipreminder/id631 
538965?mt=805-04-2012/ 
 
 

http://www.geeky-gadgets.com/instagram-for-android-updated-again-05-04-2012/
http://www.geeky-gadgets.com/instagram-for-android-updated-again-05-04-2012/
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 จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
  1. เป็นการบันทึกความทรงจ าระหว่างเพื่อนที่น่าสนใจ 
  2. มีเนื้อหาจุดประสงค์และวิธีการใช้งานที่ง่ายและน่าสนใจ 
  3. ผู้ใช้สามารถเลือกรปูาาพเพื่อนของตนเองได้ผ่าน facebook  
 จุดด้อยของแอปพลเิคชัน 
  1. ไม่สามารถแชร์ข้อมลูใหก้ับผู้อื่นได ้
  2. ไม่สามารถแชร์ข้อมลูของผู้ที่ติดตามไปยังทีอ่ื่นทได้ 
 

 
าาพที่ 2-5 าาพหน้าเพื่อนทัง้หมด 
ที่มา :  itunes.apple weshould-your-friendshipreminde. เข้าถึงเมือ่วันที่ 25  กันยายน 2556  
เข้าถึงไดจ้าก https://itunes.apple.com/us/app/weshould-your-friendshipreminder/id631 
538965?mt=805-04-2012/ 
 
 

 

http://www.geeky-gadgets.com/instagram-for-android-updated-again-05-04-2012/
http://www.geeky-gadgets.com/instagram-for-android-updated-again-05-04-2012/


บทที่ 3 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนโครงกำรจุลนิพนธ์ในหัวข้อแอปพลิเคชันรักษ์แมวกรณีศึกษำโครงกำร
รักษ์แมวปันน้ ำใจให้แมวจรบนโทรศัพท์แอนดรอยด์นั้น ผู้จัดท ำควรต้องมีกำรวำงแผนขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนและกำรพัฒนำระบบ เพ่ือให้เป็นไปตำมขอบเขตของชิ้นงำนที่ได้วำงไว้อย่ำงครบถ้วน บรรลุ
วัตถุประสงค์และส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 
 1. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 รวบรวมเอกสำรต่ำงๆที่จ ำเป็นจำกทำงโครงกำรรักษ์แมวปันน้ ำใจให้แมวจร ซึ่งเป็นผู้
ก่อตั้งโครงกำรนี้ขึ้นมำ เช่น ระบบของโครงกำรที่ท ำกำรสัมภำษณ์ผู้ที่มำขอรับเลี้ยงแมว ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ไม่สำมำรถเปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอกได้และกำรติดตำมผลแมวที่ได้มีผู้รับเลี้ยงจำกทำงโครงกำร
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำแอปพลิเคชัน 
 1.2 ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรออกแบบระบบ และวิธีกำรจัดท ำแอปพลิเคชัน
รวมถึงระบบหลังบ้ำน เช่น หลักกำรออกแบบกำรแสดงผลให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน กำรใช้ภำษำในกำร
เขียนแอปพลิเคชัน กำรเชื่อมต่อและกำรดึงข้อมูลระหว่ำงแอปพลิเคชันกับระบบฐำนข้อมูลบนเว็บไซต์ 
รวมถึงกำรน ำสังคมออนไลน์มำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น โดยกำรศึกษำผ่ำนทำงสื่อ
ออนไลน์ และแอปพลิเคชันที่น ำมำเป็นกณีศึกษำ หรือกำรสอนจำกผู้รู้  
 
 2. วิเคราะห์การออกแบบระบบการใช้งาน 
 น ำข้อมูลและเอกสำรที่ได้ท ำกำรรวบรวมมำวิเครำะห์ ออกแบบฐำนข้อมูล ระบบ
โครงสร้ำงต่ำงๆ ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เช่นระบบสมัครสมำชิก ระบบกำรเพ่ิม เปลี่ยนแปลง 
ลบข้อมูล ระบบกำรประเมินผล ระบบกำรค้นหำ และระบบผู้จัดกำรข้อมูล ข้อมูลต่ำงๆที่มีควำม
จ ำเป็นต้องเก็บในฐำนข้อมูลเป็นต้น 
 เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและฟังก์ชันกำรใช้งำนแล้ว จึงน ำไปปรึกษำอำจำรย์ และ
คณะกรรมกำร ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนนี้ และเพ่ือนๆ คนใกล้ชิด รวมถึงโครงกำร เพ่ือให้ทรำบถึงจุดเด่น
และจุดด้อยของระบบ และจึงน ำควำมคิดเห็นทั้งหมดมำวิเครำะห์และต่อยอด เพ่ือน ำไปพัฒนำกำ
ปรับปรุงแก้ไขโครงกำรจุลนิพนธ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมที่ใช้ในกำรออกแบบฐำนข้อมูล (Database) 
คือ MySQL Workbench  
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 3. การออกแบบการแสดงผล 
 หลังจากที่ได้วิเคราะห์และออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัวแล้ว จึงเริ่มการออกแบบ
การแสดงผลต่างๆ ทั้งในส่วนของแอปพลิเคชัน และส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นระบบของโครงการ โดย
น าเอาข้อมูล และเอกสารที่จ าเป็น จากการศึกษา และรวบรวมมาแล้วในขั้นต้นมาให้ในการพิจารณา 
และออกแบบโดยยึดหลักการออกแบบที่เรียกว่า เป็นมิตรกับผู้ใช้ เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้การ
ออกแบบจ าเป็นจะต้องให้เข้ากับทางโครงการมากที่สุด เช่น การใช้สีชมพูเป็นหลัก โดยโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับการออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชันได้แก่ Adobe Photoshop cs6 และ Adobe 
Illustrator cs6 โดยโปรแกรมท้ังสองจะใช้ในการออกแบบเป็นหลัก 
 
 4. พัฒนาแอปพลิเคชั่นจากข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์ 
 หลังจากออกแบบระบบและการแสดงผลของโครงงานแล้ว จึงเริ่มพัฒนาโดยเริ่มจากการ
ติดตั้งโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา java การใช้โปรแกรม Android 
Developer Tools ท าแอปพลิเคชัน การเขียนเว็บไซต์ส าหรับผู้ดูแลระบบ การจัดท าระบบด้วยภาษา 
PHP และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันและ
ระบบอ่ืนๆให้สามารถใช้งานได้อย่างดี และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยโปรแกรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ได้แก่ 
 1.1 Android Developer Tools ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอน 
ดรอยด ์
 1.2 Adobe Dreamweaver ใช้ส าหรับการเขียนเว็บไซต์  
 1.3 XAMP ใช้ในการจ าลองเซิร์ฟเวอร์(Server) และฐานข้อมูล MySQL  
 1.4 phpMyAdmin เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL  
เช่นการสร้างฐานข้อมูล(Database) การสร้างและจัดการตาราง (Table) ต่างๆการหาผลสรุป(Query)  
 
 5. ทดสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชั่น 
 ทดสอบการใช้งานต่างๆ และหาข้อผิดพลาดทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันและส่วนของ
ระบบการจัดการข้อมูล โดยกลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่าง จากนั้นจ าน าเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
พิจารณาและปรับแก้ไขแอปพลิเคชันให้สามารถท างานได้โดยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 6. ประเมินผลการท างาน 
 เมื่อท าการพัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบต่างๆจนเสร็จเรียบร้อยจึงท าการประเมินผล
การท างานในด้านต่างๆ 
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 7. จัดท ารูปเล่มเอกสารและคู่มือการใช้งาน 
 สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวม และจัดท าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการจุล
นิพนธ์ทั้งหมด 
 
 8. แผนการด าเนินงาน 
 การชี้แจงขั้นตอนการศึกษาในรูปแบบตาราง ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2556 2557 

แผนงาน/เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. ศึกษาข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

                            

2. วิเคราะห์ การ
ออกแบบระบบ 

                            

3. ศึกษาและ
ออกแบบการ
แสดงผล 

                            

4. พัฒนาแอปพลิเค
ชันจากข้อมูลที่ท า
การวิเคราะห์ 

                            

5. ทดสอบและ
ปรับปรุงแอปพลิเค
ชันข้อมูลที่ท าการ
วิเคราะห์ 

                            

6. ประเมินผลการ
ท างาน 

                            

7. จัดท ารูปเล่มการ
ใช้งาน 

                            



บทที่ 4 

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาโครงงานให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และเพื่อความสะดวกในการด าเนินโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการวางแผนด้วยความละเอียดรอบคอบ ผู้พัฒนาจึงได้ท าการวิเคราะห์
และออกแบบระบบตามรูปแบบต่างๆที่ได้ศึกษา ดังนี้ 
  
 1. แนวคิดในการออกแบบ 
 จากการวิเคราะห์กลุม่ผู้เข้ามารับเลี้ยงแมวจากโครงการเป็นกลุ่มคนช่วงวัยรุ่นตอนปลาย
ที่มีก าลังทรัพย์ในระดับหนี่ง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จึงเน้นการออกแบบที่ใช้งานง่าย 
สามารถเข้าใจได้ง่าย ในขณะเดียวกัน ก็เน้นการแสดงรูปภาพแมวให้เห็นได้ชัดเจน และให้ดูเป็น
ระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเช่นกัน 
 
 2. อารมณ์และโทนสี (Mood and Tone) 
 เนื่องจากทางโครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมวจร มีการก าหนดสี และเอกลักษณ์ต่างๆ
ของโครงการ หรือทีเ่รียกว่า Corporate Identity (CI) ไว้อยู่แล้ว เพื่อให้แอปพลเิคชันน้ีแสดงถึงความ
เป็นโครงการรักษ์แมวให้มากทีสุ่ดจึงน าเอาข้อมูลเหล่าน้ีมาเป็นตัวก าหนดในการออกแบบ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-1 แสดงโลโก้ของโครงการ ซึ่งจะใช้สีชมพูและขาวเป็นหลัก 
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 2.1 สีหลกัที่ใช้ 

 
ภาพที่ 4-2 สีชมพูเข้ม จะมีค่า C = 13 M = 100  Y = 58 และ K = 2 
 

 
ภาพที่ 4-3 สีชมพูอ่อน จะมีค่า C = 0 M = 19  Y = 0 และ K = 0 
 
 3. รูปแบบของตัวอักษรท่ีใช้  
 เนื่องจากแอปพลิเคชันมีการแสดงข้อมูล ในรูปแบบตัวหนังสือเป็นจ านวนมาก เพื่อให้
ง่ายต่อการเข้าใจความหมายและมีความทันสมัย จึงมีการเลือกใช้รูปแบบของตัวอักษรของ TH 
Saraban New 

 

 

ภาพที่ 4-4 ฟอนต์ TH Saraban New 
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 นอกจากนี้เมื่อสังเกต การออกแบบเว็บไซต์และการแสดงข้อมูลต่างๆ จะพบว่ามีการใช้
ภาพที่เป็นลักษณะน่ารัก เน้นความหวาน 

 

 

ภาพที่ 4-5 แสดงตัวอย่างการออกแบบของโครงการ 
ที่มา :  รักษ์แมว โครงการแมวปันน้ าใจให้แมวจร. เข้าถึงเมือ่วันที่ 25 กันยายน 2556  เข้าถึงได้จาก 
http://www.rakmaw.com/  
 

 
ภาพที่ 4-6 แสดงตัวอย่างการออกแบบรปูภาพกจิกรรมของโครงการ 
ที่มา :  รักษ์แมว โครงการแมวปันน้ าใจให้แมวจร. เข้าถึงเมือ่วันที่ 25 กันยายน 2556  เข้าถึงได้จาก 
http://www.rakmaw.com/  
 

http://www.rakmaw.com/
http://www.rakmaw.com/


20 
 
 4. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface)  
 4.1 การออกแบบแอปพลเิคชัน 
 

 
 

ภาพที่ 4-7 แสดงแบบร่างหน้ารวมข้อมูลแมวแบบลสิ 
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ภาพที่ 4-8 แสดงแบบร่างหน้ารวมข้อมูลแมวแบบกริด 
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ภาพที่ 4-9 แสดงแบบร่างหน้ากจิกรรม  
  

 เป็นหน้าแสดงกิจกรรมประจ าเดือน ผู้ใช้จะสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมกจิกรรมเพื่อทราบ
ถึงรายละเอียดกจิกรรมที่ชัดเจนได้ในหน้านี ้
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ภาพที่ 4-10 แสดงแบบร่างหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน 
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ภาพที่ 4-11 แสดงแบบร่างหน้าโปรไฟล์ (Profile) ของผู้ใช้งาน 
 

 เป็นหน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้งานที่ได้ท าการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ใช้ที่
เคยกรอกไว้ แมวที่ได้ท าการรับเลี้ยงทั้งหมด และ ข้อมูลแมวล่าสุดที่ผู้ใช้ได้ท าการเพิ่มข้อมูล รวมไปถึง
การเปลี่ยนช่ือผู้ใช้งาน และช่ือแมวรวมถึงการออกจากระบบ 
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ภาพที่ 4-12 แสดงแบบร่างหน้าเพิม่ข้อมลูแมว 
 
 เป็นหน้าที่ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลแมวตัวที่เลี้ยงทั้งหมดได้ และสามารถเพิ่มข้อมูล
แมวเข้าสู่ระบบได้ 
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ภาพที่ 4-13 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบที่ใช้งานจริง 
 
 หน้าเข้าสูร่ะบบมปีุ่มทีส่ามารถท าการลงทะเบียน สมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันโดย
มีการก าหนดให้ใส่รหัสผ่าน 6 ตัว ในช่องกรอกรหัสผ่าน 
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ภาพที่ 4-14 แสดงหน้าแรกแบบกริดที่ใช้งานจรงิ 
 
 การแสดงหน้าแบบกริด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูรูปภาพแมวได้พร้อมกัน 12 รูปโดยจะมี
การแสดงข้อมูลโดยการเรียงจากวันที่ล่าสุด และข้อมูลจะมีการปรับให้เป็นปัจจุบันตลอดการเพิ่ม
ข้อมูลของแอดมิน (Admin)  
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ภาพที่ 4-15 แสดงหน้าแรกของระบบแบบลสิที่ใช้งานจริง 
 
 การแสดงหน้าแบบลิส เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูรูปภาพแมวได้พร้อมกับรายละเอียด ข้อมูล
ที่ผู้ใช้งานที่เลี้ยงแมวได้เพิ่มข้อมูลไว้ รวมถึงจ านวนคนที่ช่ืนชอบ และคนที่โดยจะมีการแสดงข้อมูลโดย
การเรียงจากวันที่ล่าสุด และข้อมูลจะมีการปรับให้เป็นปัจจุบันตลอดการเพิ่มข้อมูลของแอดมิน 
(Admin)  
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ภาพที่ 4-16 แสดงหน้ากดรับเลี้ยงแมวที่ใช้งานจริง 
 
 โดยจะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้งานได้ตัดสินใจในการท าแบบประเมนิหากไม่ต้องการท าแบบ
ประเมินในตอนนี้ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มยกเลิกและกลบัสู่หน้าข้อมูลของแมวตัวนั้นต่อไปได้ 
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ภาพที่ 4-17 แสดงหน้าท าแบบประเมินหลงัการกดรับเลี้ยงที่ใช้งานจรงิ 
 
 หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ท าการกดยืนยันเพื่อท าแบบประเมิน จะมีการประเมินส าหรับผู้ใช้งาน
ตามแบบประเมินของโครงการรักษ์แมวปันน้ าใจให้แมวจรทั้งหมด 18 ข้อ โดยแต่ละข้อจะมีคะแนน 
0- 2 คะแนน เพื่อที่หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ท าแบบประเมินเสร็จแล้ว จะมีการรวมคะแนนและค าตอบที่
ผู้ใช้งานเลือกแสดงให้กับแอดมิน (Admin) ได้ตรวจสอบถึงความเหมาะสมและง่ายต่อการคัดเลือก
ผู้ใช้งานในการให้รับเลี้ยงแมว 
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ภาพที่ 4-18 แสดงหน้าข้อมลูผู้ใช้ที่ใช้งานจรงิ 
  
 เป็นหน้าที่มีการแสดงข้อมูลการเพิ่มข้อมูลแมวของผู้ใช้งานได้รับเลี้ยงล่าสุด จะแสดงวันที่ 
จ านวนผู้ช่ืนชอบ และจ านวนผู้แสดงความคิดเห็น โดยข้อมูลเรียงจากวันที่เพิ่มข้อมูลล่าสุดหากมี
ข้อความจากทางโครงการจะมีการแจ้งเตือนโดยไอคอน (Icon) รูปกระดิ่งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มเพื่อ
เตือนให้ผู้ใช้งานทราบ ส่วนของด้านบนซ้ายสามารถกดเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ ส่วนของ
ด้านขวาผู้ใช้งานสามารถกดเพื่อเพิ่มข้อมูลแมวที่เลี้ยงได้  
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ภาพที่ 4-19 แสดงหน้าแก้ไขข้อมลูผู้ใช้ที่ใช้งานจริง 
 
 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น รูปภาพ ช่ือผู้ใช้งาน รวมถึงเบอร์โทรศัพทท์ี่ใช้ใน
การติดต่อจากแอดมิน (Admin) และสามารถแก้ไขข้อมูลแมวที่ผู้ใช้ได้รับเลี้ยงได้ รวมถึงการออกจาก
ระบบ  
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ภาพที่ 4-20 แสดงหน้าเลือกเพิ่มข้อมูลแมว (cat diary) ที่ใช้งานจริง 
 
 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเพิ่มข้อมูลแมว จะสามารถเลือกแมวที่ต้องการจะเพิ่มข้อมูลก่อนที่จะท า
การเพิ่มข้อมูลได้ โดยหน้านี้จะแสดงข้อมูล รูปภาพ และ ช่ือของแมว   
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ภาพที่ 4-21 แสดงหน้าเพิ่มข้อมลูแมว (cat diary) ที่ใช้งานจริง 
 
 หลังจากที่ผู้ใช้งานเลือกแมวที่ต้องการจะเพิ่มข้อมูลแล้ว  ผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มข้อมูลที่
จ าเป็น เช่น รูปภาพของแมว และข้อความบรรยายใต้ภาพได้ 
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ภาพที่ 4.22 แสดงหน้าแสดงความคิดเห็น (comment) และกดถูกใจ (like) ที่ใช้งานจรงิ 

 
 เมื่อผู้ใช้งานกดที่ปุ่มแสดงความคิดเห็นจะมีช่องให้ผู้ใช้ได้ท าการกรอกข้อความที่ต้องการได้ 
โดยข้อความที่ได้แสดงความคิดเห็นน้ัน จะอยู่ที่หน้าของแมวตัวที่ผู้ใช้งานได้แสดงความคิดเห็น 
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ภาพที่ 4-23 แสดงหน้ากจิกรรมประจ าเดือนที่ใช้งานจริง 
 
 ผู้ใช้สามารถทราบรายละเอียดของโครงการได้โดยข้อมูลจะมีการอัพเดทข้อมูลทุกเดือน 
หรือกดถูกใจกิจกรรมได้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
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 4.2 การออกแบบระบบหลังบ้าน 
 

 
 

ภาพที่ 4-24 แสดงแบบร่างหน้าเข้าสูร่ะบบหลงับ้าน ของเว็บไซต์โครงการรักษ์แมว 
 

 

ภาพที่ 4-25 แสดงแบบร่างหน้าระบบหลงับ้าน ของเว็บไซตโ์ครงการรกัษ์แมว 
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ภาพที่ 4-26 แสดงหน้าเข้าระบบหลังบ้าน ของเว็บไซตโ์ครงการรกัษ์แมวที่ใช้งานจริง 
 

 
ภาพที่ 4-27 แสดงหน้าผู้ขอรับเลี้ยงล่าสุด ของเว็บไซต์โครงการรกัษ์แมวที่ใช้งานจริง 
 
 มีการแสดงข้อมูล และจ านวนผู้ที่ต้องการขอรับเลี้ยงแมว โดยจะแสดงข้อมูลของ ช่ือแมว 
เพศอายุ และอาการของแมว  
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ภาพที่ 4-28 แสดงหน้าเลือกผู้ขอรับเลี้ยง 
 
 จะมีข้อมูลของผู้ขอรับเลี้ยงทั้งหมด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบหลังบ้านได้ท าการเลือกผู้ที่ต้องการ
จะเลี้ยงแมวได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 

 
ภาพที่ 4-29 แสดงหน้ายืนยันการเลือกผู้รับเลี้ยง 
 
 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของผู้ที่ได้รบัเลี้ยงแมวได้ก่อนกดยืนยัน 
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ภาพที่ 4-30 แสดงหน้าแมวมบี้าน 
 
 สามารถท าการส่งการรายงายผลการเลี้ยงแมว (report) กลับมาให้กับโครงการแก่ ผู้ใช้งาน
และสามารถดูการแจ้งเตือนการส่ง report ได้จากสีที่มีการแจ้งเตือน อีกทั้งยังสามรถท าการแก้ไข
ข้อมูลของแมวได้ 
 

 
ภาพที่ 4-31 แสดงหน้าการสง่ข้อความให้ผู้ใช้งาน 
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ภาพที่ 4-32 แสดงหน้าดูการรายงายผลการเลี้ยงแมว (report) จากผู้ใช้งานในแอปพลเิคชัน 
 

 
ภาพที่ 4-33 แสดงหน้าแมวหาบ้าน 
 
 รายละเอียดแมวที่หาบ้าน สามารถท าการเพิ่มข้อมูลแมวที่หาบ้านแก้ไขข้อมูล และลบ
ข้อมูลแมวได้  
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ภาพที่ 4-34 แสดงหน้ากจิกรรม 
 
 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลกจิกรรมทั้งหมดทีม่ีการเพิม่ข้อมูลทกุครั้ง  
 

 
ภาพที่ 4-35 แสดงหน้าข้อมลูสมาชิกทั้งหมด 
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ภาพที่ 4-36 แสดงหน้าข้อมลูสมาชิก 
 
 มีการแสดงข้อมูลย่อยของผู้ใช้ โดยจะแบ่งเป็น สมาชิกทั้งหมด สมาชิกที่เลี้ยงแมว และ
สมาชิกที่ไม่ได้เลี้ยงแมว 
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 5. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 5.1 Application Use Case Diagram 

 
ภาพที่ 4-37 แสดง Use Case Diagram ของแอปพลิเคชัน 
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 5.2 Application Use Case Description 
ตารางที่ 4-1 สมัครสมาชิก (Register) 

Use Case ID UC01 

Use Case Name สมัครสมาชิก 
Brief Description ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพื่อสามารถเข้าสูร่ะบบได ้
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัว 
ให้ครบ 

1.1 ประมวลผลว่าข้อมลูที่
กรอกครบถูกต้อง 

1.2 หากกรอกข้อมลูไม่ครบ
ผู้ใช้จะต้องกรอกอีกครั้ง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-2 เข้าสู่ระบบ (login) 

Use Case ID UC02 

Use Case Name เข้าสู่ระบบ 
Brief Description ผู้ใช้งานเข้าสูร่ะบบ เพื่อรับเลี้ยงแมว 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานกรอกช่ือและ
รหสัผ่านเพื่อเข้าใช้ 

1.1 ประมวลผลว่าช่ือและรหัส
ถูกต้องหรือไม ่
1.2 หากกรอกข้อมลูไม่ครบ
ผู้ใช้จะต้องลงช่ือเข้าระบบอกี
ครั้ง 

Exception  
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ตารางที่ 4-3 ดูรายละเอียดแมว 

Use Case ID UC03 

Use Case Name ดูรายละเอียดแมว 
Brief Description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดข้อมูลแมวแตล่ะประเภท 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าที่
ต้องการดูข้อมูล 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-4 รับเลี้ยงแมว 

Use Case ID UC04 

Use Case Name รับเลี้ยงแมว 
Brief Description ผู้ใช้งานเลือกแมวที่ต้องการจะเลี้ยง 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าแมวที่
ต้องการจะเลี้ยง 
2 ผู้ใช้ท าแบบประเมินเพือ่รบั
เลี้ยงแมว 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
2.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-5 ถูกใจข้อมูล (like) 

Use Case ID UC05 

Use Case Name ถูกใจข้อมูล 
Brief Description ผู้ใช้งานถูกใจข้อมลูแมว 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าแมวที่
ต้องการจะแสดงความคิดเห็น 
2 ผู้ใช้งานกดถูกใจ 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
2.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
 
ตารางที่ 4-6 แสดงความคิดเห็น (comment) 

Use Case ID UC06 

Use Case Name แสดงความคิดเห็น 
Brief Description ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นข้อมลูแมว 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าแมวที่
ต้องการจะแสดงความคิดเห็น 
2 ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็น 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
2.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-7 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

Use Case ID UC07 

Use Case Name แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
Brief Description ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลสมาชิก ได้เท่าที่แอปพลิเคชันก าหนด 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานเข้าหน้าข้อมลู
ส่วนตัว 
2 ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมลู
ส่วนตัวและแก้ไข 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
2.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
 
ตารางที่ 4-8 เพิ่มข้อมลูแมว 

Use Case ID UC08 

Use Case Name เพิ่มข้อมลูแมว 
Brief Description ผู้ใช้งานเพิม่ข้อมูลแมว 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าแมวที่
ต้องการจะรับข้อมลูเพิ่มเตมิ 
2 ผู้ใช้งานเพิ่มข้อมลูได้ตามที่
ต้องการ 
3 ผู้ใช้งานเพิ่มข้อมลูแมวตามที่
โครงการต้องการ 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
2.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 
3.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
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 5.3 Back Office Use Case Diagram 
ตารางที่ 4-9 เข้าสู่ระบบ (login) 

Use Case ID UC9 

Use Case Name เข้าสู่ระบบ 
Brief Description ผู้ใช้งานเข้าสูร่ะบบเพื่อใช้งาน 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานกรอกช่ือและ
รหสัผ่านเพื่อเข้าใช้งาน 

1.1 ประมวลผลว่าช่ือและ
รหสัผ่านครบถูกต้องหรือไม่ 
1.2 หากช่ือและรหสัไม่ถูกต้อง
ผู้ใช้จะต้องกรอกอีกครั้ง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-10 ตรวจสอบข้อมูล 

Use Case ID UC10 

Use Case Name ตรวจสอบข้อมลู 
Brief Description ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกผู้ที่ต้องการเลี้ยงแมว 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าที่มีการ
อัพเดทข้อมูลจากผูเ้ลี้ยง 
2 ผู้ใช้งานตรวจสอบและ
คัดเลือกผู้ทีส่่งความต้องการา
ยังโครงการ 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
2.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-11 เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล 

Use Case ID UC11 

Use Case Name เพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 
Brief Description ผู้ใช้งานเพิม่ หรือท าการแก้ไขข้อมูลที่ตอ้งการ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1 ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าของข้อมลูที่
ต้องการ 
2 รายการทีเ่ลือก 
   2.1 เพิ่มข้อมูล 
      2.1.1 กรอกข้อมูลและกดบันทึก 
   2.2 แก้ไขข้อมูล 
      2.2.1 กรอกข้อมูลและกดแก้ไข 
   2.3 ลบข้อมูล 
      2.3.1 กดปุ่มลบข้อมูล 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
 
2.1.1 แสดงหน้าเพิ่มข้อมลู 
2.1.2 เก็บข้อมลูลงฐานข้อมลู 
2.2.1 แสดงหน้าเพิ่มข้อมลู 
2.2.2 เก็บข้อมลูลงฐานข้อมลู 
2.3.1 แสดงหน้าเพิ่มข้อมลู 
2.3.2 เก็บข้อมลูลงฐานข้อมลู 
 Exception  
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 5.4 Activity Diagram 
ตารางที่ 4-12 แสดงข้ันตอนการเรียกดูข้อมูลในแอปพลเิคชันและระบบหลังบ้าน 

ผู้ใช้งาน แอปพลเิคชัน / เว็บไซต์ ระบบ ฐานข้อมูล 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แสดงหน้าจอ 

เลือกข้อมลูที่
ต้องการจะด ู

ตรวจสอบข้อมลู
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

แสดงข้อมลู 
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ตารางที่ 4-13 แสดงข้ันตอนการท างานของการเลือกรับเลี้ยงแมวในแอปพลิเคชัน 

ผู้ใช้งาน แอปพลเิคชัน ระบบ ฐานข้อมูล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง       ถูกต้อง 

 

 

   แสดงหน้าจอ 

เลือกข้อมลูที่
ต้องการจะด ู

ตรวจสอบข้อมลู
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

แสดงข้อมลู กดรับเลี้ยง 

ยืนยันการรบั
เลี้ยง 

แสดงข้อมลูการ
ประเมิน เลือกข้อมลู 

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง 

เก็บลง
ฐานข้อมูล 

ดึงข้อมูล 

แสดงความ
ผิดพลาด 
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ตารางที่ 4-14 แสดงข้ันตอนการท างานของการเพิม่ข้อมลูในแอปพลเิคชันและเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 

ผู้ใช้งาน แอปพลเิคชัน ระบบ ฐานข้อมูล 

  

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แสดงหน้าจอ 

กรอกข้อมูล ตรวจสอบข้อมลู
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล แสดงข้อมลู กดบันทึก 

ดึงข้อมูล 
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ตารางที่ 4-15 แสดงข้ันตอนการท างานของการแก้ไขข้อมูลในแอปพลเิคชันและเว็บไซต์ระบบ 

ผู้ใช้งาน แอปพลเิคชัน ระบบ ฐานข้อมูล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง       ถูกต้อง 

 

 

   แสดงหน้าจอ 

เลือกข้อมลูที่
ต้องการจะด ู

ตรวจสอบข้อมลู
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

แสดงข้อมลู กดแก้ไขข้อมูล 

ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เก็บลง
ฐานข้อมูล 

แสดงความ
ผิดพลาด 
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ตารางที่ 4-16 แสดงข้ันตอนการท างานของข้อมลูในเว็บไซตร์ะบบหลังบ้าน 

ผู้ใช้งาน แอปพลเิคชัน ระบบ ฐานข้อมูล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง       ถูกต้อง 

 

 

   แสดงหน้าจอ 

เลือกข้อมลูที่
ต้องการจะด ู

ตรวจสอบข้อมลู
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

แสดงข้อมลู กดลบข้อมูล 

ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เก็บลง
ฐานข้อมูล 

แสดงความ
ผิดพลาด 
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 5.5 Database Diagram 

 
ภาพที่ 4-38 แสดงฐานข้อมูลของระบบแอปพลิเคชันและระบบหลังบ้าน 
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 5.6 Database Description 
ตารางที่ 4-17 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง User 

Name Description Type Example 

Iduser รหสัผู้ใช้ INT 1 
User_idcard รหสับัตรประชาชน INT 1579900413762 
User_namelogin ช่ือเข้าระบบ VARCHAR(45) Berrii 
User_pass รหสัเข้าระบบ VARCHAR(6) 145874 
User_name ช่ือจริงผู้ใช้ VARCHAR(50) Bergamot 

User_sername นามสกลุผู้ใช้ VARCHAR(45) Bui 
User_birth วันเกิดผู้ใช้ DATETIME 2014-03-12 

User_address ที่อยู่ผู้ใช้ VARCHAR(200) 
เจริญกรุง 65 กรุงเทพ 
10120 

User_phonenumber เบอร์โทรผู้ใช้ INT 0214584574 
User_e-mail อีเมลผู้ใช้ VARCHAR(100) berui@hotmail.com 
User_picture รูปภาพผู้ใช้ VARCHAR(1000) 20140412mon1220 

 
ตารางที่ 4-18 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Admin 

Name Description Type Example 

Idadmin รหสัผู้ใช้ INT 2 
Admin_user ช่ือเข้าระบบ VARCHAR(45) Name 

Admin_pass  รหสัเข้าระบบ VARCHAR(6) Poman1 

Admin_name ช่ือจริงผู้ใช้ VARCHAR(50) Namemy 

Admin_sername นามสกลุผู้ใช้ VARCHAR(50) Buibui 
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ตารางที่ 4-19 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Cat 

Name Description Type Example 

Idcat รหสัแมว INT 3 
Cat_date วันที่เพิ่มข้อมลูแมว INT 2014-04-11 
Cat_status สถานะแมว INT 0 
Cat_species สายพันธ์ุแมว VARCHAR(200) ไทยผสม 
Cat_condition สภาพสถานการแมว VARCHAR(300) ขาหักต้องการที่พกั

พิง Cat_sex เพศแมว INT เพศผู ้
Cat_birth วันเกิดแมว DATETIME 2013-11-1 
Cat_picture รูปแมว VARCHAR(1000) 20130217mon1

100 Llike_num จ านวนคนช่ืนชอบ INT 12 
 
ตารางที่ 4-20 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Question 

Name Description Type Example 

Iduser รหสัค าถาม INT 4 
Q_have เคยเลี้ยงแมวหรือไม ่ INT เคย 
Q_sterilization แมวที่เลี้ยงท าหมันหรือ

เปล่า 
INT ไม่ท า 

Q_vaccine แมวฉีดวัคซีนหรือเปล่า INT ฉีดวัคซีน 
Q_amount แมวที่เลี้ยงมี1หรือมากกว่า

กี่ตัว 
INT มากกว่า1ตัว 

Q_age แมวที่เลี้ยงอายุเท่าไหร ่ INT 1-3 
Q_because แมวตัวล่าสุดเสียชีวิตจาก INT อุบัติเหต ุ
Q_money ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ซื้ออะไร

ให้แมว 
INT อาหาร 

Q_treat สามารถรักษาแบบง่ายๆได้
หรือไม ่

INT ได ้
Q_home ลักษณะบ้านทีเ่ลี้ยง INT คอนโด 
Q_in เลี้ยงแบบไหน เปิด หรือปิด INT แบบปิด 
Q_floor เลี้ยงช้ันไหน INT สูงกว่าช้ัน1 
Q_net มีตาข่ายหรือเปล่า INT ไม่มีตาข่าย 
Q_road บ้านติดถนนหรือเปล่า INT ติด 
Q_dog มีน้องหมาเยอะมั้ย 

 

INT เยอะ 
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ตารางที่ 4-20 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Question (ต่อ) 

Name Description Type Example 
Q_clinic มีคลินิกใกล้ๆหรือเปล่า INT ไม่มี 
Q_people คนในบ้านอณุญาติให้เลี้ยง

หรือไม ่
INT ไม่ 

Q_lost แพ้ขนสัตว์หรือเปล่า INT ไม่แพ้ 
 
ตารางที่ 4-21 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Activity 

Name Description Type Example 

Idactivity รหสักิจกรรม INT 5 
Ac_date วันที่จัดกิจกรรม DATE 2014-05-18 
Ac_plan ช่ือกิจกรรม VARCHAR(1000) ท าหมันแมว 
Ac_pic รูปกจิกรรม VARCHAR(1000) 2145850aa 
Ac_num จ านวนผู้ที่ช่ืนชอบ INT 56 

Ac_detail รายละเอียดกจิกรรม VARCHAR(1000) 
จัดกิจกรรมท าหมันแมว
ที่วัดแห้งหนึง่แถวยาน
นาวา 

 
ตารางที่ 4-22 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Volunteer 

Name Description Type Example 

Idvolunteer รหสัผูร้ับเลี้ยง INT 6 
Vo_date วันที่รับเลี้ยง DATE 2015-11-21 
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ตารางที่ 4-23 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Updatecat 

Name Description Type Example 

Idupdatecat รหสัการแก้ไข INT 7 
Up_date วันที่อัพเดทข้อมูล DATETIME 2015-11-21 

Up_detail 
รายละเอียดการเพิม่
ข้อมูล 

VARCHAR(1000) 
วันน้ีพาน้อง
มะขามไปหาคุณ
หมอมาค่ะ 

Up_status สถาณะข้อมูล INT 1 
 
ตารางที่ 4-24 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Ment_Cat 

Name Description Type Example 

Idment รหสัความเห็น INT 8 
MC_date วันที่แสดงความคิดเห็น DATETIME 2015-11-21 
MC_text ข้อความที่แสดงความ

คิดเห็น 
VARCHAR(1500) น้องน่ารักมากเลย

ค่ะ  
ตารางที่ 4-25 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Like_Cat 

Name Description Type Example 

Idment รหสัถูกใจ INT 9 
UserId_ment รหสัผู้ถูกใจ INT 1 
CatId_mant รหสัแมว INT 3 

 
ตารางที่ 4-26 แสดงโครงสร้างของตารางในฐานข้อมลู ตาราง Like_ Activity 

Name Description Type Example 

Idlike_activity รหสัถูกใจ INT 10 
UserId_like รหสัผู้ใช้ INT 1 
AcId_like รหสักิจกรรม INT 5 

 



บทที่ 5 

ผลการดําเนินงาน ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ 

 

 จุลนิพนธ์ฉบับนี้ หลังจากการด าเนินงานและตรวจสอบการใช้งาน บางส่วนและในส่วนที่
สามารถสามารถพัฒนาต่อยอดได้ดังนี้ 

ผลการทดสอบและประเมินผลการใช้งานจริง 
 น าแอปพลิเคชันไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ จ านวน 50 คน ได้ผลการประเมินตาม
หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 5-1 ตารางผลการประเมินหมวดการออกแบบ 

หัวข้อการประเมินผล 
 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. การวางรูปแบบและการจัดองค์ประกอบของ
งาน 

48% 50% 2% 
  

2. ลักษณะตัวอักษรเหมาะสม 43% 57%    
3. การใช้สีในการออกแบบเหมาะสม 50% 28% 22%   
4. ความสม่ าเสมอของงานออกแบบ 58% 30% 12%   
5. กราฟิกที่ใช้ 50% 36% 14%   
 
 ผลการประเมินการวางรูปแบบและการจัดองค์ประกอบของงาน ระดับความพึงพอใจระดับ 
5 ร้อยละ 48 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 ร้อยละ 50 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 2, 
ลักษณะตัวอักษรเหมาะสม ระดับความพึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 43 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 
ร้อยละ 57, การใช้สีในการออกแบบเหมาะสมระดับความพึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 50 ระดับความพึง
พอใจระดับ 4 ร้อยละ 28 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 22, ความสม่ าเสมอของงานออกแบบ 
ระดับความพึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 58 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 ร้อยละ 30 ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 3 ร้อยละ 12, กราฟิกที่ใช้ระดับความพึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 50  ระดับความพึงพอใจระดับ 
4 ร้อยละ 36 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 14 
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ตาราง 5-2 ตารางผลการประเมินหมวดฟังก์ชันการท างาน 

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ความเสถียรของโปรแกรม  40% 20% 16% 16%  
2.สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 40% 52% 8%   
3.ประสิทธิภาพในการท างาน 47% 48% 5%   

 
 ผลการประเมินความเสถียรของโปรแกรม ระดับความพ่ึงพอใจระดับ  5 ร้อยละ 40  ระดับ
ความพึงพอใจระดับ 4 ร้อยละ 20 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 16 ระดับความพึงพอใจระดับ 
2 ร้อยละ 16, สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ระดับความพึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 40 ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 4 ร้อยละ 52  ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 8, ประสิทธิภาพในการท างาน ระดับความ
พ่ึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 47  ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 4 ร้อยละ 48 ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 3 
ร้อยละ 5 
 
ตาราง 5-3 ตารางผลการประเมินหมวดเฉพาะ 

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ข้อมูลถูกต้อง  40% 44% 16%   
2.มีประโยชน์ในการใช้งาน 52% 34% 14%   

 
 ผลการประเมินข้อมูลถูกต้อง ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 40 ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 4 ร้อยละ 44  ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 16, มีประโยชน์ในการใช้งาน ระดับความ
พึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 52 ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 4 ร้อยละ 34 ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 3
ร้อยละ 14 
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ตาราง 5-4 ตารางผลการประเมินหมวดภาพรวมของฟังก์ชัน 

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ   46% 46% 8%   
2.ผู้ใช้งานเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ของโปรแกรม  40% 56% 4%   
3.ความเป็นมิตรกับผู้ ใช้งาน 60% 32% 8%   

 
 ผลการประเมินผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ  ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 46 ระดับ
ความพึงพอใจระดับ 4 ร้อยละ 46  ระดับความพ่ึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 8, ผู้ใช้งานเกิดการจดจ า
ภาพลักษณ์ของโปรแกรมระดับ ความพึงพอใจระดับ 5 ร้อยละ 40  ระดับความพึงพอใจระดับ 4 ร้อย
ละ 56  ระดับความพึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 4, ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน  ระดับความพึงพอใจระดับ 
5 ร้อยละ 60 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 ร้อยละ 32 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 ร้อยละ 8 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินโครงงาน แอปพลิเคชันมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ยังมี
ปัญหาตามมาในหลายๆอย่าง อันเนื่องมาจากข้อบังคับ ข้อจ ากัด อุปกรณ์ส าหรับการใช้งานจึงต้องมี
การพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ดีที่สุด 
 1. ผู้ใช้งานสามารถดูสภาพแมวทั้งแมวที่มีบ้านแล้ว แมวที่หาบ้าน และยังสามารถท าแบบ
ประเมินเพื่อรับเลี้ยงแมว ผ่านทางบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
 2. จากการทดสอบการใช้งานพบว่าแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันครบถ้วนตามต้องการ แต่ยังใช้
งานยากส าหรับผู้เริ่มใช้งาน 
 
ปัญหาที่พบ 
 1. การใช้งานยังต้องมีการปรับปรุงหลายครั้ง เพ่ือใช้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใจการใช้งานแอป
พลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว 
 2. แอปพลิเคชันรักษ์แมวได้ท าการจ าลองข้อมูลขึ้นมาใหม่ ข้อมูลที่ ใช้ไม่ใช่ข้อมูลจริงการ
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง 
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ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 1. ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องมือสื่อสารในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เนื่องจากการทดสอบ
หลังจากการพัฒนาต้องน าแอปพลิเคชันลงเครื่องจริงด้วย 
 2. เครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้งานจ าเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 1. ส าหรับผู้ที่สนใจท าแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สามารถค้นหาข้อมูลและศึกษาได้ด้วย
ตัวเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ หรือสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนด้านนี้โดยเฉพาะ 
 2. หากต้องการน าแอปพลิเคชันไปพัฒนาต่อควรเพ่ิมความสามารถให้ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม
ข้อมูลแมวจรจัดที่พบได้เอง โดยไม่ต้องผ่านทางผู้ดูแลระบบ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน 
แอปพลิเคชันรักษ์แมว 

บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
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แบบประเมิน ชุดที ่1 ส าหรบับุคคลทั่วไป หรือผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
1. เพศ          หญิง           ชาย 
2. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น             มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                ปริญญาตรี      ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
        อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................. 
3. อาชีพ 
        นักเรียน/นักศึกษา     พ่อบ้าน/แม่บ้าน     พ่อค้า/แม่ค้า 
        รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท   รับจ้าง 
        อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................. 
4. รายได้ต่อเดือน 
        ต่่ากว่า 5,000 บาท     5,000-10,000 บาท    10,000-20,000 บาท 
        20,000-30,000 บาท     30,000-40,000 บาท    40,000-50,000 บาท 
        มากกว่า 50,000 บาท 
5. อาย ุ
        ต่่ากว่า 15 ป ี      15-20 ป ี   21-25 ป ี
        26-30 ป ี      31-35 ป ี   36-40 ป ี
        41-45 ป ี      46-50 ป ี   มากกว่า 50 ป ี
 
6. ท่านต้องการให้แอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้จริง              ต้องการ               ไม่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ ์  
เรื่อง แอปพลิเคชนัรักษ์แมว กรณศีึกษาโครงการรักษ์แมวปันน้ าใจใหแ้มวจรบนโทรศัพท์แอนดรอยด ์
นางสาวธนพร ไวกวี รหัสนักศึกษา 13530184 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ) ปีการศึกษา 2556 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ค่าชี้แจง ให้ท่าเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจ พอใจมากที่สุด (ระดับ 5) จนถึงพอใจน้อยที่สุด (ระดับ 1) 

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบ และการจัดวางองค์ประกอบของงานมีความเหมาะสม ส่าหรับ
การใช้งานในธุรกิจ การออกแบบมีความเป็นระเบียบ ดูแล้วไม่ขัดตา ปุ่มกดต่าง ๆ 
วางในต่าแหน่งที่เหมาะสม เหมาะกับใช้งานบนโทรศัพท์ 

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านเข้าใจง่ายแม้ใช้งานอยู่บน
โทรศัพท์มือถือ 

3. การใช้สีในงานมีความเหมาะสม เช่น ส่วนของเมนู, โลโก,้ ปุ่มกด, สีของพื้นหลัง 
ฯลฯ ดูแล้วสบายตา 

4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของ     แอป
พลิเคชันดูแล้วเข้ากัน 

5. กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก้, สัญลักษณ์, รูปปุ่มกดต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับใช้งานบนโทรศัพท์ 

     

หมวดฟังก์ชันการท างาน 

1. ระบบสามารถท่างานได้ถูกต้อง  ไม่ติดขัด หรือไม่มีปัญหาจากการใช้งาน  เช่น 
แอปพลิเคชันค้าง, แอปพลิเคชันดับ 

2. ประสิทธิภาพการท่างานดี ไม่กระตุก สามารถแสดงผลได้ต่อเนื่อง 

3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของแอปพลิเคชันได้ง่าย เช่น รู้ว่าปุ่ม
ไหนท่าหน้าที่อะไร, ต้องกดตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหาต้องการ 

     

หมวดเฉพาะ      

1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการท่างานของแอปพลิเคชัน เช่น รู้ว่าแอป
พลิเคชันนี้มีประโยชน์อย่างไร, ฟังก์ชันต่าง ๆ ท่าหน้าที่อะไร  

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง 

3. ช่วยในการตัดสินใจวางแผนการรักษาได้มากขึ้น 

     

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและส่ือโต้ตอบ) ปีการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท์ : 0-2233-4995 เว็บไซต์ http://www.ict.su.ac.th 

http://www.ict.su.ac.th/
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน 

ระบบหลังบ้าน แอปพลิเคชนัรักษ์แมว 
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แบบประเมิน ชุดที ่2  ส าหรับผู้ดูแลโครงการรักษ์แมว หรือผู้ใชง้านเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
1. เพศ          หญิง           ชาย 
2. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น             มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                ปริญญาตรี      ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
        อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................... 
 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจ พอใจมากที่สุด (ระดับ 5) จนถึงพอใจน้อยที่สุด (ระดับ 1) 

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบ และการจัดวางองค์ประกอบของงานมีความเหมาะสม เข้ากันได้ดี
กับการจัดการผู้ใช้งาน การออกแบบมีความเป็นระเบียบ ดูแล้วไม่ขัดตา ปุ่มกดต่าง 
ๆ วางในต าแหน่งที่เหมาะสม ใช้เมาส์คลิกได้ง่าย 

2. ลักษณะ และสีตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านได้สบายตา โดยไม่ต้องเข้าใกล้
จอคอมพิวเตอร์ 

3. การใช้สีในงานมีความเหมาะสม เช่น ส่วนของเมนู, โลโก,้ ปุ่มกด, สีของพื้นหลัง 
ฯลฯ ดูแล้วสบายตา สีแยกออกอย่างชัดเจน 

4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของ     เว็บไซต์ดู
แล้วเข้ากัน ดูแล้วเป็นเว็บไซต์เดียวกัน 

5. กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก้, สัญลักษณ์, รูปปุ่มกดต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย และเข้ากันกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 

     

หมวดฟังก์ชันการท างาน 

1. ระบบท างานได้ถูกต้อง ไม่มีปัญหาจากการใช้งาน 

2. ประสิทธิภาพการท างานดี  ท างานได้ลื่นไหล ไม่ค้าง 

3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น รู้ว่าการเพิ่ม ลบ 
ข้อมูลต้องท าอย่างไร, ต้องกดตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหาต้องการ 

4. สามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย  

     

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ ์  
เรื่อง แอปพลิเคชนัรักษ์แมว กรณศีึกษาโครงการรักษ์แมวปันน้ าใจใหแ้มวจรบนโทรศัพท์แอนดรอยด ์
นางสาวธนพร ไวกวี รหัสนักศึกษา 13530184 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ) ปีการศึกษา 2556 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดเฉพาะ 

1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์ และฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์นี้มีไว้
ท าอะไร, ฟังก์ชันไหนท าหน้าที่อะไร, รู้หลักการท างานระหว่างเว็บไซต์และแอป
พลิเคชัน 

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เข่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล 

3. สามารถจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันได้ง่าย โดยไม่เกิดความ
สับสน เช่น การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

4. สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ข้อมูลผู้ใข้ 

5. เพิ่ม แกไ้ข และลบข้อมูล หรือจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย 

6. สามารถรับมือ จัดการ กับผู้ใช้จ านวนมากไดห้ากมีการน าไปใช้งานจรงิ 

     

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 

2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได้ 

3. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย 

     

 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและส่ือโต้ตอบ) ปีการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท์ : 0-2233-4995 เว็บไซต์ http://www.ict.su.ac.th 

http://www.ict.su.ac.th/
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