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บทคัดยอ

การศึกษาเรื่องการออกแบบเว็บไซตเพื่อเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางเว็บไซตในการเลือกสุนัขไรบานใหผู อุปการะอยางเหมาะสม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
เว็บไซตในการเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม 

โดยผูวิจัยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) และการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth Interview)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณรูปแบบก่ึงโครงสรางเก่ียวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เพื่อใหไดถึงขอมูลใน
การนำไปพัฒนาเน้ือหาและโครงสรางภายในเว็บไซต หลังจากไดเน้ือหาภายในเว็บไซตเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงกระทำ
การออกแบบเว็บไซตตนแบบขึ้นมาจากการวิเคราะหเว็บไซตตัวอยางที่ใกลเคียง และเว็บไซตดั้งเดิมของมูลนิธิเพื่อ
สุนัขในซอย เพ่ือสรางเปนแนวทางในการออกแบบเว็บไซตเพื่อเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม
หลังจากนั้นเมื่อไดเว็บไซตตนแบบขึ้นมาแลว ผูวิจัยไดใชแบบประเมินผลความพึงพอใจทางดานเนื้อหาและดานการ
ออกแบบเว็บไซตจากการทดลองใชเว็บไซตตนแบบจากกลุมเปาหมาย โดยกลุมเปาหมาย คือผูที่เขาใชบริการมลูนธิิ
เพื่อสุนัขในซอย โดยมีความประสงคตองการอุปการะสุนัขไรบาน ภายในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน สำหรับขอมูลเชิงปริมาณ และ การวิเคราะหเนื้อหา สำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 26-30 ป
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ อยูในชวง 25,001 – 30,000 บาท ผล
ของการประเมินความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตตนแบบกอนการปรับปรุงเว็บไซต พบวา โดยรวมความพึงพอใจดาน
เนื้อหาของเว็บไซตอยูในระดับมากที่สุด และดานการออกแบบเว็บไซต โดยรวมความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
เมื ่อไดผลการประเมินจากกลุมเปาหมายแลว ผู วิจัยจึงไดทำการปรับปรุงเว็บไซตตนแบบตามคำแนะนำและ
ขอเสนอแนะที ่ไดมาจากกลุ มเปาหมาย หลังจากนั ้นจึงนำเว็บไซตตนแบบที ่พัฒนาปรับปรุงเรียบรอยแลว 
ใหผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเว็บไซตทั้งหมด 6 ทาน ประเมินผล ซึ่งผลของการประเมินความพึงพอใจดาน
การออกแบบเว็บไซตและดานเนื้อหาภายในเว็บไซตโดยรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยเว็บไซตเพ่ือเลือกสนัุข
ไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสมน้ี สามารถชวยเสริมการทำงานของเว็บไซตที่มีดั้งเดิมของมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยใน
การคัดเลือกสุนัขใหผูอุปการะไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยใชเวลาในการคัดกรองไมนาน และมีความถูกตองเหมาะสม
กับผูอุปการะ เปนเครื่องมือในการชวยคัดกรองผูอุปการะที่เหมาะสมในการรับอุปการะสุนัขไรบานผานทางมูลนิธิ
ไดมากยิ่งข้ึน

คำสำคัญ: การออกแบบเว็บไซต, เว็บไซตในการเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะ, สุนัขไรบาน, มลูนิธิเพ่ือสุนัขในซอย
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Website Design and Development of Rescued Dog and Adopter Matching

Abstract

The Education on the website design and development of rescued dog and adopter 

matching has the purpose to design and create website for choosing the rescued dog to match the 

appropriate adopter for studying the satisfaction of website users in choosing the match rescued 

dog.

Researcher used the data that come from both the quantitative research and qualitative 

research to analyze by using survey research and in-depth interviews. The tools in this study are 

semi-structured interviews about the Soi Dog foundation for gathering the data that are used to 

develop the website structure and detail. After gathering the website details, researchers will design 

a prototype website from the sample similar website and original Soi Dog website for Guidelines 

to design a website for matching the rescued dog and adopter. After getting the prototype website, 

researchers use the satisfaction for website content and design assessment to estimate the target 

audience with the target group of the user on Soi Dog foundation website to patronise the rescued 

dog in Phuket for 100 users that make the assessment from. Researchers analyze the data by using 

basic statistics for the quantitative data and analytics for qualitative data.

The results of the quantitative data study showed that most of the respondents were 

female, had the age between 26- 30 years old, working as employees of private 

companies/department stores, and most of the average monthly income was in the range of 

25,001-30,000 baht. The results of the satisfaction assessment of the use of the prototype website 

and design website showed that overall was a very satisfying level. By gathering the result from the 

target audience, researchers will improve the prototype website from the target suggestion. After 

deployment the website will have 6 experts for designing websites estimate the results of the 

satisfaction assessment of the use of the prototype website and design website showed that overall 

is on a satisfying level. With this website for matching the rescued dog will improve the work 

process. The Soi Dog website for selecting the right rescued dog for adopter works better with using 

less time to filter and accurate for adopter as tools to filter for the suitable patron and rescued 

dog greater than before.

Keywords: Website design, Website design and development of rescued dog and adopter matching, 

Rescued dog, Soi dog foundation
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บทนำ

จากการสำรวจขององค กรปกครอง
ทองถิ่นเกี่ยวกับจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่
ไ ม  ม ี เ จ  า ข อ ง จ าก ท ั ่ ว ป ร ะ เ ท ศ ยกเว นพ ื ้ นท่ี
กรุงเทพมหานคร พบวา มีประชากรสุนัขและแมวท่ีไมมี
เจาของรวมทั้งหมดจำนวน 164,144 ตัว จำแนกเปน
สุนัขไมมีเจาของจำนวน 109,132 ตัว และแมวไมมี
เจาของ 55,021 ตัว (กรมปศุสัตว, 2562, 28 มีนาคม)
ทั้งนี ้ จากขอมูลของกรมปศุสัตวแสดงใหเห็นวาใน
ปจจ ุบันกร ุงเทพมหานครมีส ุนัขที ่ ไม ม ี เจ าของ
ประมาณ 140,000 -150,000 ตัว โดยศูนยพักพิง
สุนัขไรบานประเวศในกรุงเทพมหานคร จะรับสุนัขไร
บานมาเพ่ือคัดกรองโรค ทำหมัน และฉีดวัคซีน แลวจึง
สงตอไปยังศูนยพักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร อำเภอทัพ
ทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสามารถรองรับสุนัขไรบานได
ประมาณ 10,000 ตัว นับวาสามารถรองรับสุนัขไรบาน
ไดเปนสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับปญหาสุนัขไรบาน ใน
กรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกวา 150,000 ตัว สะทอน
ใหเห็นวากรุงเทพมหานครไมสามารถแกปญหาสุนัขไร
บาน ในระยะยาวได เนื่องจากมีพื้นที่ไมเพียงพอตอ
การรองรับ (ศูนยสารสนเทศกรุงเทพมหานคร, 2562, 

18 สิงหาคม)

ในป พ.ศ 2562 ศูนยสำรวจความคิดเห็น
บานสมเด็จโพลล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดดำเนินโครงการสำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสุนัขและแมวไรบาน จาก
กลุ มตัวอยางคือประชาชนที ่อาศัยอยู ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอย
ละ 76.1 คิดวาสุนัข-แมวไรบาน เปนปญหาสังคมท่ี
ตองเรงแกไข รอยละ 87.6 เคยพบเห็นสุนัข-แมวไร
บาน ในบริเวณที่อยูอาศัย รอยละ 42.8 คิดวาสุนัข-
แมวไรบานจะเปนอันตรายตอตนเองและครอบครัว 
ซ่ึงรอยละ 74.1 คิดวาปญหาสุนัข-แมวไรบานเกิดจาก
ความมักงายของผูเลี้ยง และรอยละ 47.9 ตองการให
ผู ที ่ใหอาหารสุนัข-แมวไรบานที่ไมไดเลี ้ยงดูอยาง
ใกลชิดหยุดพฤติกรรม นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวน

ใหญรอยละ 84.2 ตองการใหหนวยงานภาครัฐมี
กระบวนการนำสุนัข-แมวไรบานไปดูแลในสถานที่ท่ี
เหมาะสม รอยละ 83.6 ตองการใหกรุงเทพมหานคร
เปนเมืองที่ปลอดจากสุนัข-แมวไรบาน เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน และรอยละ 78.0 เห็นดวย
กับการที่กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีปลอดจากสุนัข-
แมวไรบาน และการที ่หนวยงานภาครัฐมีการขึ้น
ทะเบ ียนสุน ัข-แมว โดยผ ู  เล ี ้ยงจะต องม ีความ
รับผิดชอบตอสัตวเลี้ยงของตนเอง ตามลำดับ (ศูนย
ขอมูลและขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง , 2562, 3 

พฤษภาคม) 

การเกิดปญหาสุน ัขและแมวไร บ านใน
ประเทศไทยสวนใหญมาจากสาเหตุของการพลัดหลง
และการที่สัตวเลี้ยงหลุดออกจากบานแลวไมสามารถ
กลับบานได รวมถึงการเลี ้ยงสัตวในระบบเปดท่ี
เจาของเลี้ยงแบบปลอยออกนอกบานและทำหนาท่ี
ใหอาหารเพียงอยางเดียว หรือการที่เจาของตั้งใจนำ
สัตวเลี้ยงไปปลอยในสถานท่ีตาง ๆ เนื ่องจากสัตว
เลี้ยงไมสวย มีตำหนิ มีนิสัยดุราย ผิดสายพันธุตามท่ี
ตองการ หรือการมีภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากสัตว
เลี้ยงมีอาการเจ็บปวย รวมไปถึงการที่สัตวในบานมี
จำนวนมากเกินขอบเขตที่จะดูแลได ทำใหตองมีการ
กำจัดออกไปตามสถานที่ตาง ๆ มากยิ่งขึ้น (ปานเทพ 
รัตนากร, 2562, 11 กันยายน) จึงทำใหหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของจัดตั้งโครงการเพ่ือ
ดูแลสุนัขและแมวไรบาน นำโดยกรมปศุสัตวที่ไดจัด
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร
การแกไขปญหาสุนัขไรบานอยางย่ังยืนป พ.ศ. 2559-

2563)” เพื ่อเปนแนวทางสำหรับการจัดระเบียบ
ปญหาสุนัขไรบานในประเทศไทย แมวาในระยะเวลา
ที่ผานมากรมปศุสัตวไดมีการดำเนินการหลายอยาง 
อาทิ การฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา และผาตัดทำหมันใหแกสุนัขไรบานอยาง
ตอเนื่องแตก็เปนเพียงการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ
เทานั้น (อินทรชัย พาณิชกุล, 2558, 24 สิงหาคม)
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อยางไรก็ดี บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) 
จำกัด (2561, 25 มีนาคม) กลาววา วิธีการแกปญหา
สุน ัขและแมวไร บ านที ่น ิยมในตางประเทศ คือ 
“Adopt, Don’t Shop” หรือการรับเลี ้ยงแทนการ
ซื้อขาย ตัวอยางเชน ประเทศเนเธอรแลนดที่ไดออก
กฎ “Adopt, Don’t Shop” ซึ่งมีการกำหนดภาษีใน
อัตราที่สูงมากสำหรับการซื้อขายสัตวเลี้ยง ทำใหผูท่ี
ประสงคจะเลี้ยงสัตวเลือกท่ีจะรับเลี้ยงสัตวจากสถาน
สงเคราะหแทนการซ้ือ เนื่องจากมีคาใชจายที่ต่ำกวา
มาก สงผลใหประเทศเนเธอรแลนดเปนประเทศที่ไม
มีสุนัขหรือแมวไรบาน นอกจากนี้ องคกรพิทักษสัตว
พีตา (PETA) ไดรณรงคถึงการรับเลี้ยงสัตวแทนการ
ซื้อขายผานทางเว็บไซต โดยระบุวา ประเทศอังกฤษ
เปนหนึ่งในประเทศที่มีปญหาสัตวไรที ่อยู อาศัยที่
ค อนขางซับซอนและเปนปญหาใหญ เนื ่องจาก
ผู ประกอบการในตลาดสัตวเลี ้ยงขาดการควบคุม
จำนวนสัตว ทำใหมีจำนวนสัตวเลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข
และแมวเพิ่มขึ้นมากเกินความตองการ ซึ่งการเลือก
ร ับเล ี ้ยงแทนการเล ือกซื ้อนับเปนทางออกของ
ประเทศอังกฤษตอปญหาสัตวไรบานเชนกัน 

ในประ เทศ ไทยม ี ม ู ลน ิ ธ ิ ห ร ื อสถาน
สงเคราะหสุนัขไรบานเอกชนหลายแหง โดยในแตละ
แหงจะมีการชวยเหลือสุนัขไรบานดวยวิธีที่แตกตาง
กันไป บางแหงชวยเหลือโดยการทำหมัน ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบาหรือวัคซีนอ่ืน ๆ ใหแกสุนัขไรบานตาม
สถานที่ตาง ๆ บางแหงทำหนาที่เปนสื่อกลางในการ
หาผูอุปถัมภใหมใหแกสุนัขไรบาน แตไมไดนำสุนัขไร
บานมาเลี้ยงดูจนกวาจะมีผูรับไปอุปการะ ขณะท่ีบาง
แหงมีสถานพี่พักพิงใหสุนัขจร ตลอดจนทำการรักษา 
ทำหมัน ฉีดวัคซีน และดูแลจนกวาจะสามารถหาบาน
ผู อุปถัมภคนใหมใหแกสุนัขจรได โดยมูลนิธิหรือ
สถานสงเคราะหสุนัขไรบานเอกชนนั ้น ยามเมื่อ
ประสบปญหาคนนำสุนัขมาปลอยใหเปนสุนัขไรบาน
จำนวนมาก หรือมีเหตุจากเจาของสัตวเล ี ้ยงไม
สามารถเลี ้ยงดูตอได เนื ่องจากมีความจำเปนจาก
อาการเจ็บปวย ทางมูลนิธิหรือสถานสงเคราะหน้ันจะ
ใหความชวยเหลือและรับมาเลี้ยงตอ และทำการหา

บานอ ุปถ ัมภ ให ส ุน ัขต ัวน ั ้นท ันที  (ม ูลน ิธ ิบ าน
สงเคราะหสัตวพิการ, 2563, 12 พฤศจิกายน)

ทั้งนี ้ มูลนิธิที ่ผู วิจัยไดทำการคนหาขอมูล
และสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับการดูแล และการหาบานผู
อุปถัมภ การหาผูอุปการะใหกับสุนัขไรบานในความ
ด ูแล ค ือ ม ูลน ิธ ิ เพ ื ่อส ุน ัขในซอย หร ือ Soi Dog 

Foundation ซ่ึงคุณชุติมา ศรีสวาง นักประชาสัมพันธ
ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยไดกลาวถึงขอมูลพื้นฐาน
ของทางมูลนิธิวา ในปจจุบันมูลนิธิ มีสุนัขและแมวใน
ความดูแลทั้งสิ ้นประมาณ 1,300 ตัว โดยเปนสุนัข
และแมวที่ตองการหาบานจำนวน 789 ตัว ในแตละ
สัปดาหมีผูอุปถัมภที่ตองการอุปการะสุนัขและแมว
เขามาเลือกดูสุนัขและแมวไรบานประมาณ 10 คน 
โดยจะมีการคัดกรองจากการตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับรายละเอียดท่ีอยูอาศัย รายละเอียดของสุนัข
ที่ตองการอุปการะ จำนวนสมาชิกในครอบครัว สัตว
เลี้ยงที่มีในการดูแล และอาชีพของผูอุปการะ เนื่องจาก
สุนัขและแมวไรบาน ในความดูแลของมูลนิธิเพ่ือสุนัขใน
ซอยน้ันมีจำนวนมาก รวมถึงมีความหลากหลายของสาย
พันธุ ลักษณะนิสัย อารมณ ขนาด และอายุ โดยบาง
ตัวอาจมีอาการเจ็บปวยที่ตองการความดูแลมากเปน
พิเศษ ดังนั้น การคัดเลือกผูอุปการะที่เหมาะสมกับ
สุนัขไรบานในมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนั้นจึงเปนเรื่อง
ยาก ประกอบกับมีผูอุปการะที่ตองการอุปถัมภสุนัข
ไรบานจากมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยเปนจำนวนมาก ทำให
การเลือกสุนัขไรบานที่เหมาะสมกับลักษณะการใชชีวิต
ของผูอุปการะน้ันตองใชการคัดเลือกเปนเวลานาน

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการสรางเครื่องมือ
ในการจับคูสุนัขไรบานในมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ซึ่งมี
ทั้งหมด 1,300 ตัว กับผูอุปการะที่ตองการอุปถัมภ
สุนัขไรบานจากมูลนิธิน้ี เพ่ือใหตรงตามความตองการ
ของผูอุปการะ รวมถึงลักษณะนิสัย ลักษณะการใช
ชีวิต ลักษณะที่อยูอาศัย และลักษณะการดูแลของผู
อ ุปการะ เพื ่อใหผ ู  อุปการะไดร ับอุปถัมภสุนัขท่ี
เหมาะสมกับลักษณะของตนทั้งภายนอกและภายใน
เปนรายบุคคลอยางแทจริง ทั้งนี้ เครื่องมือที่สรางข้ึน
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จะตองเปนเครื่องมือที่สามารถใชในการคัดกรองได
อยางถูกตองแมนยำ และใชเวลาในการคัดกรองได
รวดเร็ว อยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับสภาพของ
ตลาดสุนัขและแมว พบวา กลุม Gen Y (เกิดชวงป 
พ.ศ 2523 - พ.ศ. 2540) และ GEN Z (พ.ศ. 2543 -
พ.ศ. 2553) มีสัตวเลี้ยงในครอบครองมากที่สุด และมี
แนวโน มท ี ่จะร ับเล ี ้ยงส ัตว มากที ่ส ุด (บ ัณฑิตา 
สภาวจิตร และชวภา วรรธนะประทีบ , 2555, 

สิงหาคม)

ดังนั ้น ผู ว ิจ ัยจึงเล ือกสรางและพัฒนา
เว็บไซตเปนเครื่องมือในการเลือกจับคูสุนัขไรบานกับ
ผูอุปการะ เนื่องจากเว็บไซตเปนเครื่องมือที่สามารถ
เขาถึงไดงายในทุกแพลตฟอรมของเครื่องมือสื่อสาร 
ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร แท็บเลต หรือมือถือ ยิ่งไป
กวาน้ันกลุมเปาหมายที่มีแนวโนมจะรับเลี้ยงสัตวมาก
ที่สุดคือกลุม Gen Y และ Gen Z มีความคุนเคยและ
สามารถเขาถึงเว็บไซตไดมาก และเว็บไซตยังสามารถ
พัฒนาระบบไดงาย สามารถเก็บและเพิ่มเติมขอมูล
หลังบานในการอัพเดทขอมูลสุนัขไรบานในมูลนิธิได
งาย และรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มหลักการคัด
กรองในระบบภายภาคหนาในอนาคตไดอยางไม
ยุงยาก ไมซับซอน และมีความรวดเร็ว โดยเว็บไซตน้ี
จะเปนตัวกลางในการเลือกสุนัขที่เหมาะสมใหกับผู
อุปการะ และเพิ่มความมั่นใจในการคัดเลือกใหแกผู
อุปการะจากการคัดกรองโดยใชคำถามที ่มีความ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะไดผลลัพธออกมาท้ังในเรื่อง
ของลักษณะนิสัยของสุนัขไรบาน โดยเว็บไซตนี้จะ
ชวยคัดกรองใหมีความตองการตรงกันกับลักษณะท่ี
อยูอาศัย และลักษณะการใชชีวิตของผูอุปการะ และ
ยังสามารถใหผูอุปการะระบุลักษณะของสุนัขที่ตอง
รับอุปการะได ซึ ่งทางเว็บไซตจะคัดกรองสุนัขท่ีมี
ความตองการตรงกันกับขอมูลของผูอุปการะ ทำให
เวลาการคัดเลือกสุนัขไรบานใหกับผู อุปการะจาก
มูลนิธิลดลง และชวยลดจำนวนของสุนัขไรบานที่อยู
ในการดูแลของมูลนิธิ อีกทั ้งผ ู อุปการะจะไดรับ
อุปการะสุนัขไรบานท่ีมีความเหมาะสม ตรงตาม

ลักษณะการใชชีวิต ลักษณะที ่อยู อาศัย และตาม
ลักษณะท่ีตองการ

วัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษาหาแนวทางพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
เลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะ

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
เว็บไซตในการเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะ

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกบัสถานสงเคราะหสุนขัไรบาน

สถานสงเคราะหสัตวเปนสถานที่สำหรับใช
ในการใหความชวยเหลือหรืออภิบาลสัตวที่ถูกทอดทิ้ง 
สัตวท่ีไมมีเจาของ สัตวท่ีถูกทารุณกรรม สัตวที่เจาของ
เสียชีวิต สัตวที ่มีเจาของแตสภาพแวดลอม การอยู
อาศัยของสัตวกระทบกับประชาชนโดยรอบ หรือสัตว
ที่เจาของไมประสงคจะเลี้ยงตอไป (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น, 2562) โดยศรัณยู ภักดีวงษ (2560)

กลาววา สถานสงเคราะหสุนัขไรบานเปนสถานที่ให
การอุปการะเลี้ยงดูสุนัขที่ไมมีเจาของ ไมมีผูใหอาหาร 
ไมไดร ับการดูแลรักษาและเลี ้ยงดู เพื ่อใหส ุนัขมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต

ว ี ระพ ันธ   มาจ ันท ึก  (2553) กล  าววา 
เว็บไซตมีความหมายหลากหลายแตกตางไปตามการ
ใหคำนิยมของแตละบุคคล โดยกิตติ ภักดีวัฒนกุล 
(2546) ไดใหความหมายของเว็บไซตไววา เว็บไซต
เปนบริการทางอินเทอรเน็ตที่นำเสนอขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศโดยใชโปรโตคอล Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP) ในการติดตอสื่อสาร สวนธวัชชัย 
ศรีสุเทพ (2548) กลาววา เว็บไซตคือแหลงขอมูล
หรือแหลงบริการแหงหน่ึงบนอินเทอรเน็ต

แนวคิดเก่ียวกับ Gen-Y และ Gen-Z

เ จ เ นอ เ รช ั ่ น  ( Generation) หมายถึ ง 
เหตุการณทางประวัติศาสตรและปรากฎการณท่ี
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เกี่ยวของอันนำมาซึ่งความคิดเห็นที่แตกตางกันของ
กลุมคนในแตละชวงวัยอยางชัดเจน โดยการระบุชวง
วัยตองมีรูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมเพื ่อระบุ
เหตุการณหรือปรากฎการณทางสังคมที ่เก ิดข้ึน
รวมกัน (Parry, & Urwin, 2011) สอดคลองกับความ
คิดเห็นของ Williams, & Page (2011) ที ่กลาววา
เจเนอเรชั่นหรือกลุมคนในแตละชวงวัยเปนกลุมของ
บุคคลท่ีมีการใชชีวิตมาดวยกัน และมีประสบการณที่
คลายคลึงกันในชวงวัยที่ใกลเคียงกัน หรือกลุมคน
เหลานี ้มีสิ ่งแวดลอมทั่วไปทางสังคม มุมมองทาง
การเมือง ประวัติศาสตร และเศรษฐกิจรวมกัน

Solomon (2009) กลาวว า Gen-Y หรือ
เจนวายเยอร (GenYers) คือ ผูที่เกิดระหวางป ค.ศ. 

1984-2002 ซึ ่งคิดเปนหนึ ่งในสามของประชากร
สหรัฐฯ เน่ืองจากเปนยุคท่ีมีความเจริญทางวิทยาการ
สูง และการติดตอส่ือสารทำไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว

Papalia, Olds, & Feldman (2008) กลาว
วาเจเนอเรชั ่นแซด (Generation Z หรือ Gen-Z) 

เปนกลุมบุคคลที่เกิดในชวงศตวรรษที่ 21 เปนกลุม
ประชากรที่เกิดขึ้นในยุคที่มีการใชอินเทอรเน็ตและ
อุปกรณอ ิเล ็กทรอนิกสต าง ๆ อยางแพร หลาย 
อยางไรก็ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีนำมาซ่ึง
ปญหาทางสิ่งแวดลอมหลายประการ อาทิ ปญหา
มลพิษทางสิ่งแวดลอม การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอยาง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ทำให 
Gen-Z ซึ ่งยังมีอายุนอยในปจจุบันเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมหลายประการแตกตาง
ไปจากเจเนอเรช่ันอ่ืน

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงผสมผสาน 
(Mixed Method Research) ผู วิจ ัยไดดำเนินการ
วิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี

การวิจัยเชิงคุณภาพ

แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

โดยกลุ มเปาหมาย คือ ผู ท ี ่ใหขอมูลหลัก ไดแก
ผูเชี่ยวชาญดานการมูลนิธิจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

จำนวน 3 คน ประกอบดวย

1. คุณชุติมา ศรีสวาง (Public Relations) 

เปนนักประชาสัมพันธในมูลนิธิเพื ่อสุนัขในซอย 
เพราะฉะนั ้นคุณชุต ิมาจะสามารถใหขอมูลดาน
รายละเอียดดานการประชาสัมพันธการเปดรับ
อุปการะสุนัขไรบานภายในมูลนิธิสุนัขในซอยผาน
ชองทางตาง ๆ ไดเปนอยางดี

2. ค ุ ณ  Owen Panter ( Front office 

coordinator) มีตำแหนงหนาที่เปนผูดูแลผูที่เขามา
เยี่ยมชมในมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และดูแลหนางาน
ในแผนกตาง ๆ ของมูลนิธิเพื ่อสุนัขในซอยอีกดวย 
ดังนั้นคุณ Owen จะสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผูที่มา
เยี่ยมชมภายในมูลนิธิ ผูที่มาติดตอเพื่อตองการรับ
อุปการะสุนัขไรบาน และขอมูลเกี่ยวกับแผนกตาง ๆ 
ภายในมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยได

3. คุณ Silvia Balboni (Local adoption 

officer) มีตำแหนงดูแลส ุน ัขไร บานที ่เปดใหรับ
อุปการะจากภายนอกได ซ่ึงเปนผูใหขอมูลที่ดีที่สุดใน
ดานสุนัขไรบานที ่รอรับการอุปการะ และขอมูล
รายละเอียดเก่ียวกับการรับอุปการะสุนัขไรบาน 

เคร ื ่องม ือว ิจ ัย ค ือ แบบส ัมภาษณ ก่ึง
โครงสราง โดยในการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth 

Interview) ร ู ป แ บ บ ก ึ ่ ง โ ค ร ง ส ร  า ง  ( Semi-

structured Interview) ในครั ้งนี ้ ผู ว ิจัยตั ้งคำถาม
สัมภาษณข้ึนมาเพ่ือใหไดถึงขอมูลในการนำไปพัฒนา
เนื้อหาและโครงสรางภายในเว็บไซตเพื่อเลือกสุนขัไร
บานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม ซึ่งคำถามในการ
สัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย
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สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขใน
ซอย ได แก  1) จำนวนสุน ัขไร บ านที ่รอการรับ
อุปการะในมูลนิธิมีทั้งหมดกี่ตัว 2) ผูที ่ตองการรับ
อุปการะสุนัขไรบานโดยมากแลวมาจากในประเทศ 
หรือตางประเทศมากกวากัน 3) ผู ท ี ่ต องการรับ
อุปการะสุนัขไรบานมีการตัดสินใจเลือกสุนัขกอน
มาถึงมูลนิธิหรือไม 4) ผูที่ตองการรับอุปการะสุนัขไร
บานมักจะรับทราบขาวของมูลนิธิผานชองทางใดมาก
ที่สุด 5) ผูที่ตองการรับอุปการะสุนัขไรบานมักจะมี
การเลือกดูสุนัขไรบานของมูลนิธิมาแลว และมีการ
เลือกสุนัขไรบานที่ตองการรับอุปการะไวกอนที่จะ
มาถึงมูลนิธิหรือไม 6) วิธีการคัดเลือกผูอุปการะท่ี
เหมาะสมในการอุปถัมภสุนัขไรบาน 7) ปญหาในการ
คัดเลือกผูอุปการะที่เหมาะสมในการอุปถัมภสุนัขไร
บาน 8) เกณฑในการตัดสินใจคัดเลือกผูอุปการะใน
การอุปถัมภสุนัขไรบาน 9) ปญหาที่พบหลังจากผู
อุปการะอุปถัมภสุนัขไรบานไปแลว

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสุนัขไรบานภายใน
มูลนิธิ ไดแก ชื ่อ เพศ อายุ ขนาด โรคประจำตัว
ลักษณะนิสัย

โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง 
(In-depth Semi-structured Interview) ซึ่งผู ว ิจัย
จะทำการสัมภาษณเปนรายบุคคลเพื่อใหไดขอมูลที่
ชัดเจน เริ่มตนการสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของ
ผูใหขอมูลหลัก จากนั้นจะสัมภาษณในประเด็นแนว
คำถามที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการ เกณฑการตัดสิน และสภาพปญหา 

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

เป นขอม ูลที ่ ได มาจากการรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการดำเนินการสรางและ
พัฒนาเว็บไซต การออกแบบเว็บไซต แนวคิดเก่ียวกับ
สถานสงเคราะหส ุน ัข โดยศ ึกษาจากบทความ
เอกสารทางวิชาการตาง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
เว็บไซตตาง ๆ

จากนั ้นผู ว ิจ ัยไดนำเว็บไซตที ่ เก ี ่ยวของ
จำนวน 4 เว็บไซต มาทำการวิเคราะหคำถามคัดกรอง

ภายในเว็บไซต โดยเว็บไซตที่เลือกใชในการวิเคราะห
ดังกลาวคือเว็บไซตดั้งเดิมของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 
และเว ็บไซต อ ื ่น ๆ เป น เ ว ็ บไซต ท ี ่ ม ี ฟ  งก ช ั ่ น 
(Function)เพื ่อการเลือกสุน ัขให เหมาะสมกับ
ลักษณะนิสัยของบุคคลแตละคน ประกอบดวย 1)

เว ็บไซต ของ Pedigree เป นบร ิการเว ็บไซต  ท่ี
ให บร ิการเก ี ่ ยวก ับข อม ูลการเล ี ้ ยงด ูส ุน ั ข ใน
หลากหลายหัวขอ ไมวาจะเปนหัวขอเรื่องอาหารสุนัข 
การดูแลสุนัข การเลือกสุนัข แมแตการชวยเหลือ
สุนัข โดยผูวิจัยเลือกวิเคราะหในหัวขอเก่ียวกับการ
เลือกสุนัขหัวขอเดียวเทานั้น 2)เว็บไซตของ four 

paws เป น เ ว ็บ ไซต ท ี ่ เ ป  น e-Commerce ของ
ผลิตภัณฑ Four paws โดยหนึ่งในหัวขอนั้นคือการ
เลือกสุนัขท่ีเหมาะสมกับรปูแบบการดำเนินชีวิตของผู
เลี้ยงสุนัข ที่ผูวิจัยไดนำมาวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ 
และ 3) เว็บไซตของ dogtime เปนเว็บไซตที่บริการให
ขอมูลเกี่ยวกับสุนัขในหลากหลายหัวขอ โดยในหัวขอ
หนึ่งของ dogtime ที่นาสนใจคือการเลือกสายพันธุ
สุนัขที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผูเลี้ยง
สุนัข ที่ผูวิจัยไดนำมาวิเคราะหในการวิจัยครั ้ งนี ้
โดยเมื ่อผู ว ิจ ัยไดสร างคำถามคัดกรองภายใน
เว็บไซตเพื ่อเลือกสุนัขไรบานใหผู อุปการะอยาง
เหมาะสมออกมาแลว ผู วิจัยจึงนำคำถามคัดกรอง
ใหกับผูเชี่ยวชาญดานมูลนิธิทั้ง 3 ทานไดตรวจสอบ
(คา IOC เท าก ับ 1.00) ซึ ่งหล ังจากผู  เช ี ่ยวชาญ
ทางดานมูลนิธิไดทำการตรวจสอบเรียบรอย ผูวิจัยจึง
เริ ่มตนออกแบบ Wireframe และตัวอยางเว็บไซต
ตอไป

การวิจัยเชิงปริมาณ

กลุมเปาหมาย คือ ผูที่เขาใชบริการมูลนิธิ
เพื่อสุนัขในซอย โดยมีความประสงคตองการอุปการะ
สุนัขไรบาน ภายในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน 
เนื่องจากในจังหวัดภูเก็ตมีมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเปน
มูลนิธิในการหาบานใหสุนัขไรบาน และมีจำนวนสุนัข
ที ่ไมสามารถหาบานไดเนื ่องจากสุนัขแตละตัวไม
สามารถจับคูกับผูอุปการะที่เหมาะสมได จึงตองการ
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หาเครื่องมือในการชวยหาบานใหสุนัขไรบาน และ
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเว็บไซต จำนวน 3

ทาน และผ ู  เช ี ่ยวชาญดานม ูลน ิ ธิท ั ้ง 3 ทาน ทำการ

ประเมินผล เครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินผลความ
พึงพอใจทางดานเนื้อหา จำนวน 8 ขอ และดานการ
ออกแบบเว็บไซตจากการทดลองใชเว็บไซตตนแบบ
จำนวน 7 ขอ มาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ (คา IOC 

เท าก ับ 0.91 ซ ึ ่ งตรวจสอบเคร ื ่องม ือว ิจ ัยโดย
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเว็บไซต จำนวน 3

ท  าน ) สถ ิต ิท ี ่ ใ ช  ในการว ิ จ ั ย  ได แก   ร  อยละ 
(Percentage) ค าเฉล ี ่ ย  (Mean) ส วนเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการศึกษา

1. สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-dept Interview)

จากการสัมภาษณผู ใหขอมูลหลัก พบวา
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขที่รอการอุปการะจำนวน
ทั้งหมดประมาณ 1,400 ตัว โดยผูที่รับอุปการะสุนัข
จะมีทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย และตางประเทศ
ในบางสวน โดยสวนใหญจะเปนผู ร ับอุปการะใน
ประเทศไทยทางภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต 
พังงา กร ุงเทพฯ และเชียงใหม โดยหากมีผ ู รับ
อุปการะที่มาจากกรุงเทพฯ หรือจังหวัดเชียงใหม 
ทางมูลนิธิจะใหมีบริการขนสงสุนัขทางเครื่องบิน โดย
ใชสายการบินนกแอร (Nok Air) ซึ่งเปนบริการที่ไม
เส ียคาใชจ ายเพิ ่มเติม แตในปจจ ุบันเนื ่องจาก
สถานการณ การแพร ระบาดของโรคโคว ิด -19 

(Covid-19) ทำใหการบริการนี้ ผูรับอุปการะจะตอง
เสียคาใชจายในการขนสงสุนัขผานทางเครื ่องบิน 
หรือจำเปนตองใชบริการของทางมูลนิธิเพื่อสุนัขใน
ซอยในการขนสงสุนัขโดยรถยนต หรือตองใหผู
อุปการะท่ีตองการรับอุปการะสุนัขเดินทางมารับสุนัข
ดวยจนเอง โดยผูอุปการะที่มาจากตางจังหวัด หรือ
ต างประเทศสามารถเล ือกดูส ุนัขที ่ต องการรับ

อุปการะไดผานชองทางเฟสบุ คเพจ (Facebook 

Page) ของมูลนิธ ิเพื ่อสุนัขในซอย หรือผานทาง
เว็บไซตของมูลนิธิเพื ่อสุนัขในซอย ซึ ่งในเว็บไซต
ดังกลาวจะมีขอมูลของสุนัขปรากฎคือ ชื่อ เพศ อายุ 
รูปภาพของสุนัขตัวนั้น ๆ ความเปนมาของสุนัขใน
เหตุการณและเหตผุลท่ีมูลนิธิไดรบัเขามาดูแล โรคภัย
ไขเจ็บ อาการพิการตาง ๆ รวมถึงหากเปนสุนัขที่ไม
สามารถรับอุปการะได จะมีในสวนของการบริจาค
เงินเพื่ออุปถัมภสุนัขตัวนั้น ๆ เปนรายเดือน แตถา
หากเปนผูอุปการะที่มาจากจังหวัดใกลเคียงทางจาก
ภาค (จ ังหวัดภ ู เ ก ็ตและพั ง งา )  ผ ู  อ ุปการะจะ
สามารถนัดวันและเวลาในการเขาดูและเยี่ยมชม
สุนัขจากทางมูลนิธิไดเลย โดยผู อุปการะที่ตองการ
มาอุปการะสุนัขจากมูลนิธิ สวนใหญแลวจะมีการ
เลือกสุนัขมาคราว ๆ ผานทางเฟสบุค (Facebook) 

หรือเว็บไซตแลว หรือมักจะมีผูอุปการะที่ตั ้งใจแค
ตองการมารับอุปการะสุนัข โดยไมไดเลอืกวาตองเปน
สุนัขตัวใดตัวหนึ่ง แตเปนตัวไหนก็ได หรือบางทานท่ี
ตั้งใจเลือกสุนัขตัวใดตัวหนึ่งมาแลว ก็อาจจะมีการ
เปลี่ยนใจเลือกตัวใหมเมื่อมาถึงมูลนิธิก็มีโดยขั้นตอน
ในการเลือกหาสุนัขใหผู อุปการะจากมูลนิธิ ทาง
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจะใชการกรอกแบบสอบถาม
และการสัมภาษณเกี ่ยวกับขอมูลสวนตัวของผู รับ
อุปการะเปนหลัก โดยจะใชการสัมภาษณเชิงลึกก่ึง
โครงสราง

ป ญหาในการร ับอ ุปการะส ุน ัขจากผู
อุปการะ พบวาปญหาผูอุปการะที่มาคืนมักจะพบ
นอย แตผูอุปการะที่ตองการเปลี่ยนตัวสุนัขหลังจาก
อุปการะไปแลวจะพบมากกวา โดยปญหาที่พบคือผู
อุปการะและสุนัขมีนิสัยที่เขากันไมได คือสุนัขที่รับ
อุปการะรับอุปถัมภไปไมสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของผูอุปการะได หรือสุนัข
ที่รับอุปการะไปมีนิสัยที่ไมสามารถปรับเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงได โดยทางทีมจัดหาบานใหมใหสุนัข
ไรบานก็มักจะตองคนหาสุนัขที่มีนิสัยใกลเคียงกับ
สุนัขตัวเดิม หรือมีเงื่อนไขของสุนัขที่ผูรับอุปการะ
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ตองการรับอุปถัมภท่ีใกลเคียงกับตัวเดิมใหผูอุปการะ
รับเลี้ยงใหมอีกครั้ง

ทางมูลนิธ ิจะใชการคัดเล ือกสุน ัขใหผู
อุปการะจากการสังเกตและจดจำนิสัยของสุนัขใน
ความดูแลของมูลนิธิ จากการสัมภาษณความตองการ
ประเภทของสุนัขที่ตองการรับอุปการะ และขอมูล
สวนตัวของผู ร ับอุปการะ โดยทางมูลนิธ ิจะไมมี
อุปกรณในการคัดเลือกสุนัขจากขอมูลเชิงลึกของ
สุนัขกับผูอุปการะใหตรงกันไดนอกจากการคัดเลือก
ผานทีมจัดหาบานตัวตอตัวเทานั้น

ผลการวิเคราะหเว็บไซตที่เกี่ยวของ

ผลจากการศึกษา คนควาการออกแบบ
เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับเว็บไซตเพื่อเลือกสุนัขไรบานให
ผู อุปการะอยางเหมาะสมนั้น ผูวิจัยไดนำเว็บไซตท่ี
เกี ่ยวของจำนวน 4 เว็บไซต ประกอบดวย เว็บไซต
ด ั ้งเดิมของมูลนิธ ิเพื ่อสุนัขในซอย เว็บไซตของ 
Pedigree เว็บไซตของ four paws และเว็บไซตของ 
dogtime มาสรางคำถามคัดกรองภายในเว็บไซตเพื่อ
เล ือกส ุน ัขไร บ านใหผ ู อ ุปการะอยางเหมาะสม 
แบงเปนคำถามคัดกรองทั้งหมด 4 สวน ดังน้ี สวนท่ี
1 คำถามเกี่ยวกับลักษณะที่อยูอาศัย ประกอบดวย 
1) คุณมีที ่อยู อาศัยในลักษณะแบบไหน 2) คุณมี
สนามในที่อยูอาศัยขนาดเทาใด สวนที่ 2 บุคคลใน
ครอบครัว ประกอบดวย 1) คุณมีผู ส ูงอายุ (อายุ
มากกวา 50 ป) อาศัยอยู ดวยหรือไม 2) คุณมีเด็ก 
(อายุต่ำกวา 11 ป) อาศัยอยูดวยหรือไม 3) คุณมีสัตว
เลี้ยงในที่อยู อาศัยอยูแลวหรือไม สวนท่ี 3 การดูแล
สุนัข ประกอบดวย 1) ในหนึ่งสัปดาหสุนัขของคุณจะ
อยูตามลำพังเปนเวลานานเทาไหร 2) ในวันจันทร-ศุกร
คุณจะสามารถพาสุนัขของคุณเดินออกกำลังกายได
วันละก่ีนาที 3) ในวันเสาร-อาทิตย คุณจะสามารถพา
สุนัขของคุณเดินออกกำลังกายไดวันละกี่นาที และ
สวนท่ี 4 สุนัขที่ตองการอุปการะ ประกอบดวย 1) 

คุณกำลังมองหาสุนัขขนาดเทาใด 2) คุณสามารถ
พิจารณารับเลี้ยงสุนัขที่มีโรคประจำตัว/พิการได
หรือไม 3) หากสุนัขสื่อสารได คุณตองการใหเขามี

ความกระตือรือรนขนาดไหน โดยเมื่อผูวิจัยไดสราง
คำถามคัดกรองภายในเว็บไซตเพื่อเลือกสุนัขไรบาน
ใหผูอุปการะอยางเหมาะสมออกมาแลว จึงนำคำถาม
คัดกรองใหกับผูเชี่ยวชาญดานมูลนิธิไดตรวจสอบ ซ่ึง
หล ังจากผ ู  เช ี ่ยวชาญทางด านม ูลน ิธ ิ ได ทำการ
ตรวจสอบเรียบรอย จากนั ้นจึงเริ ่มตนออกแบบ 
Wireframe และตัวอยางเว็บไซตตอไป

นอกจากนี้ ผ ู ว ิจัยไดสรุปผลศึกษาขอมูล
กอนการออกแบบ เพื่อความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ
รูปแบบของการออกแบบการนำเสนอขอมูลของ
เว็บไซตเพื ่อเลือกสุนัขไรบานใหผู อุปการะอยาง
เหมาะสม ลักษณะอุดมคติ แนวคิด และพฤติกรรม
ของผูใชงานเว็บไซต โดยสามารถสรุปผลขอมูลของ
การศึกษาเว็บไซตท่ีเก่ียวของไดดังตอไปนี้
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหจุดเดนตาง ๆ ของการออกแบบเว็บไซต

เว็บไซต จุดเดนตาง ๆ ของการออกแบบเว็บไซต

มูลนิธิเพ่ือ
สุนัขในซอย

1) การแบงสัดสวนของขอมูลในแตละหัวขอแบงกันชัดเจน ไมทำใหสับสน

2) มีปุมกดท่ีสามารถเห็นไดโดดเดน เดนชัด และใชงานไดงาย

3) การออกแบบใชสีจากอัตลักษณของมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยเปนหลัก ทำใหมีการจดจำไดงาย

Pedigree 1) การแบงสัดสวนของขอมูลในแตละหัวขอแบงกันชัดเจน ไมทำใหสับสน

2) การออกแบบใชสีจากโลโกและผลิตภัณฑของ Pedigree เปนหลกั ทำใหมีการจดจำไดงาย

3) ในสวนของขอคำถามในการเลอืกสุนัขน้ัน แบงเปนสัดสวนชัดเจน ทำใหมีความเขาใจในการ
ทำแบบทดสอบไดงาย ไมเกิดความสับสน

4) มีการบอกจำนวนคำถามวาเหลอือีกจำนวนก่ีขอ ทำไปแลวท้ังหมดก่ีขอ ทำใหทราบถึงจำนวน
ท่ีมีท้ังหมดและจำนวนที่เหลือในการตอบคำถามได

Four paws การออกแบบใชสีจากโลโกและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของของ Four paws เปนหลัก ทำใหมีการ
จดจำไดงาย มากกวาน้ัน 

Dogtime 1) การออกแบบใชสีขาวและดำเปนสีหลัก ทำใหมีการมองเห็นขอคำถามไดชัดเจน อานไดงาย ดู
สะอาดตา
2) มีการแบงขอคำถามแตละขออยางชัดเจน ไมทำใหเกิดความสับสน
3) เน่ืองจากคำถามท้ังหมดอยูภายในหนาเดียวกัน ทำใหผูทำแบบทดสอบสามารถเลื่อนดูไดวามี
คำถามท้ังหมดกี่ขอ เหลืออีกก่ีขอท่ีจะตองทำการตอบคำถามตอ

จากการท่ีไดศึกษาขอมูลกอนการออกแบบ โดยการวิเคราะหโครงสรางและลักษณะการออกแบบเว็บไซตท่ี
เกี่ยวของจำนวน 3 เว็บไซตที่ไดรับความนิยมเกี่ยวกับการเลือกสุนัขที่เหมาะสมใหกับผูเลี้ยง ซึ่งการวิเคราะหและ
ศึกษาขอมูลเหลาน้ี เปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับกระบวนการออกแบบเว็บไซต ซ่ึงแบงได 3 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจปจจัย
สำคัญ (Research) ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาเน้ือหา ซ่ึงจะทำใหเราทราบเปาหมายหลักและขอคำถามท่ีควรใชภายใน
เว็บไซต ความตองการของผูใช แนวทางการออกแบบเว็บไซต ขอบเขตเนื้อหาและการใชงาน การเก็บขอมูลอยา ง
เปนระบบ ซึ่งผลที่ไดนี้จะนำไปพัฒนาโครงสรางเว็บไซต (Wireframe) ขั้นตอน 3 การออกแบบและพัฒนาหนา
เว็บไซต (Interface Design) ผลการศึกษาขอมูลกอนการออกแบบสามารถสรุปแนวทางการออกแบบไดดังน้ี 1) การ
ใชสีในเว็บไซต ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะหเว็บไซตตัวอยางท่ีเกี่ยวของ พบวาโทนสีที่เหมาะสมกับการออกแบบ
เว็บไซตเพ่ือเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสมน้ัน คือ สีที่เปนอัตลักษณของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เพ่ือให
เปนที่จดจำในเรื่องของความเปนเอกลักษณของเว็บไซต นอกจากนั้นผูวิจัยจะใชสีขาวและดำเปนสีหลักในเขียนขอ
คำถามภายในเว็บไซต เพื่อทำใหเกิดความชัดเจน อานงาย ดูสะอาดสบายตา 2) รูปแบบของตัวอักษรท่ีใชในเว็บไซต
ซึ่งจากการศึกษาการออกแบบเว็บไซตที่ถูกตอง สามารถสรุปไดวา รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช คือ ตัวอักษรแบบ
สมัยใหม มีหัว ซ่ึงเปนตัวอักษรที่สามารถอานไดงาย การใชตัวอักษรในเว็บไซตไมควรที่จะใชรูปแบบของตัวอักษรท่ีมี
ความแตกตางมากเกินไป สีท่ีใชควรทำใหตัวอักษรน้ันอานไดงาย
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ผลการจัดทำเว็บไซตเพ่ือเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม

1) การออกแบบ (Visual Design) ควรออกแบบใหดูมีลักษณะเรียบงาย เปนสากล และสามารถใชงานไดงาย

2) การใชสีในเว็บไซต (Colors) โทนสีที่เหมาะสมกับการออกแบบเว็บไซตท่ีเก่ียวกับองคกรหรอืบริษัท ควร
ใชสีท่ีบงบอกถึงอัตลักษณขององคกรหรือบริษัทน้ัน ๆ เพ่ือใหงายตอการจดจำและการรับรู ไมใชสีท่ีตัดกันจนเกินไป
จนทำใหอานยาก ไมชัดเจน ควรใชสีที่ทำใหอานแลวรูสึกสบายตา เห็นชัดเจน ดูสะอาดตา และงายตอการอาน เชน 
สีขาว สีดำ และสีโทนเย็น เปนตน

3) รูปแบบของตัวอักษรที่ใช (Typography) รูปแบบของตัวอักษรที่เลือกใช คือ ตัวอักษรแบบสมัยใหมมีหัว
ซ่ึงเปนตัวอักษรท่ีสามารถอานไดงาย การใชตัวอักษรในเว็บไซตไมควรท่ีจะใชรูปแบบของตัวอักษรท่ีมีความแตกตาง
มากเกินไป สีท่ีใชควรทำใหตัวอักษรน้ันอานไดงาย (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544)

4) โครงสรางขอมูล (Information Structure) ควรออกแบบโครงสรางในรูปแบบที่เรียบงาย เปนสากล 
และอยูในรูปแบบท่ีผูใชคุนเคยเพื่อทำใหผูใชสามารถเขาใจและใชงานไดงาย ใหความสำคัญกับการจัดลำดับในการ
นำเสนอขอมูลในหนาเว็บไซต คำนึงถึงลำดับความสำคัญ รูปแบบและประเภทของขอมูลเพ่ือใหผูใชสามารถเขาใจได
งายและไมสับสน ใชตัวอักษรที่มีขนาดใหญ ใชสีงายตอการอาน ในการเขาถึงขอมูล และฟงกชันตาง ๆ ควรพิจารณา
จากเน้ือหาของขอมูลน้ัน ๆ วามีความสำคัญมากนอยเพียงใด (วีระพันธ จันทรหอม, 2552, 15 ธันวาคม)

5) เนื้อหา (Content) ควรมีขอมูลของเนื้อหาที่ชัดเจน ครบถวน และอัพเดทอยูตลอดเวลา มีขอมูลของ
ความเปนมาของสุนัข เพศ อายุ โรคประจำตัวที่มี อาการบาดเจ็บที่มี รายละเอียดของลักษณะนิสัย เชน ความ
กระตือรือรน ความเขากันไดกับสุนัขตัวอื่น ความเขากับไดกับสัตวชนิดอื่น ความเขากันได กับคน (ผูเลี้ยง) ความ
ตองการการออกกำลังกาย เปนตน 

2. สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ

ผลของการประเมินความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตเพ่ือเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม พบวา

1) ขอมูลสวนบุคคลของผูที่เขาใชบริการมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โดยมีความประสงคตองการอุปการะสุนัขไรบาน 
ภายในจังหวัดภูเก็ต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 26-30 ป ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ อยูในชวง 25,001 – 30,000 บาท 

2) ผลของการประเมินความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตตนแบบของผูท่ีใชบริการเว็บไซตของมูลนิธิสุนัขใน
ซอยเพ่ือตองการอุปการะสุนัข ภายในจังหวัดภูเก็ต กอนการปรับปรุงเว็บไซต แสดงผลดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 ผลของการประเมินความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตตนแบบของผูที่ใชบริการเว็บไซตของมูลนิธิสุนัขใน
ซอยเพ่ือตองการอุปการะสุนัข ภายในจังหวัดภูเก็ต กอนการปรับปรุงเว็บไซต (n=100)

ความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตตนแบบ กอนการปรับปรุงเว็บไซต คาเฉลี่ย แปลผล

ดานเนื้อหา 4.60 มากที่สุด

1. คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเวบ็ไซตสามารถอานแลวเขาใจไดงาย 4.62 มากที่สุด

2. คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเวบ็ไซตไมสลับไปมาทำใหเกิดความสับสน 4.73 มากที่สุด

3. คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเวบ็ไซตไมกอใหเกิดความไมสะดวกใจในการตอบคำถาม 4.67 มากที่สุด
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ความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตตนแบบ กอนการปรับปรุงเว็บไซต คาเฉลี่ย แปลผล

4. จำนวนขอคำถามท่ีใชในการเลือกสุนขัไรบานภายในเว็บไซตมีความพอดี ไมมากหรือนอยจนเกนิไป 4.50 มากที่สุด

5. คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเวบ็ไซตมีความเหมาะสม 4.63 มากที่สุด

6. ผลลัพธของการจับคูสุนขัที่ไดมีความถกูตองตามตองการ 4.61 มากที่สุด

7. มีขอมูลรายละเอียดของสุนขัไรบานที่เพียงพอตามตองการ 4.43 มาก

8. ขอมูลของสุนัขไรบานแตละตัวสามารถอานแลวเขาใจไดงาย 4.59 มากที่สุด

ดานการออกแบบเว็บไซต 4.59 มากที่สุด

1. การออกแบบและจัดวางรูปแบบเว็บไซตงายตอการใชงาน 4.71 มากที่สุด

2. การออกแบบและจัดวางปุมกด หรือเมนูตาง ๆ งายตอการสังเกตและใชงาน 4.73 มากที่สุด

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม 4.60 มากที่สุด

4. ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบตัวอกัษร มีความสวยงามและอานไดงาย 4.38 มาก

5. สีพ้ืนหลังและสีตัวอกัษรมีความเหมาะสมตอการอาน 4.51 มากที่สุด

6. รูปภาพภายในเว็บไซตสามารถมองเห็นไดชดัเจน 4.64 มากที่สุด

7. สัญลักษณและภาพประกอบภายในเว็บไซตสามารถส่ือความหมายไดดี 4.58 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจดานเนื้อหาของเว็บไซตโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 
4.60) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเว็บไซตไมสลับไป
มาทำใหเกิดความสับสน (คาเฉลี่ย 4.73) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีขอมูลรายละเอียดของสุนัขไรบานท่ี
เพียงพอตามตองการ (คาเฉลี่ย 4.43) นอกจากน้ี ความพึงพอใจดานการออกแบบเว็บไซตโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.59) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบและจัดวางปุมกด หรือเมนูตาง 
ๆ งายตอการสังเกตและใชงาน (คาเฉลี่ย 4.73) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร 
มีความสวยงามและอานไดงาย (คาเฉลี่ย 4.38)

คำแนะนำและขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง มีดังนี้ 1) ดานการออกแบบเว็บไซต (Visual Design) การ
ออกแบบมีความเรียบงาย สวนเริ่มตนหนาแรกของเว็บไซตมีแตตัวหนังสือ ทำใหไมดูนาคอยดึงดูด โดยรวมสบายตา
อานขอความเห็นไดงาย ชัดเจน 2) ดานรูปแบบของตัวอักษรที่ใช (Typography) สามารถอานไดงาย สบายตา 
แตมีขอเสนอแนะวารูปแบบตัวอักษรมีความเปนทางการมากเกินไป ควรเปลี่ยนดูเขาถึงงาย และมีความสวยงามข้ึน
มากกวาน้ี 3) ดานรูปภาพประกอบภายในเว็บไซต มีขอเสนอแนะวาภาพประกอบภายในเว็บไซตมีนอย ทำให
เว็บไซตดูเรียบเกินไป และ 4) ดานเน้ือหา ควรเพิ่มชองทางการติดตอเพ่ิมเติมของมูลนิธิเขาไปในเว็บไซต

3) ผลของการประเมินความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตตนแบบของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซต
และดานการดูแลสุนัขไรบานของมูลนิธิสุนัขในซอย หลังการปรับปรุงเว็บไซต แสดงผลดังตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3 ผลของการประเมินความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตตนแบบของผูเช่ียวชาญหลังการปรับปรุงเว็บไซต (n=

6)

ความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตตนแบบ หลังการปรับปรุงเว็บไซต คาเฉลี่ย แปลผล

ดานเนื้อหา 4.09 มาก

1. คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเวบ็ไซตสามารถอานแลวเขาใจไดงาย 4.17 มาก

2. คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเวบ็ไซตไมสลับไปมาทำใหเกิดความสับสน 4.33 มาก

3. คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเวบ็ไซตไมกอใหเกิดความไมสะดวกใจในการตอบคำถาม 3.83 มาก

4. จำนวนขอคำถามท่ีใชในการเลือกสุนขัไรบานภายในเว็บไซตมีความพอดี ไมมากหรือนอยจนเกนิไป 4.17 มาก

5. คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเวบ็ไซตมีความเหมาะสม 4.33 มาก

6. ผลลัพธของการจับคูสุนขัที่ไดมีความถูกตองตามตองการ 4.17 มาก

7. มีขอมูลรายละเอียดของสุนขัไรบานที่เพียงพอตามตองการ 4.33 มาก

8. ขอมูลของสุนัขไรบานแตละตัวสามารถอานแลวเขาใจไดงาย 4.50 มากที่สุด

ดานการออกแบบเว็บไซต 4.23 มาก

1. การออกแบบและจัดวางรูปแบบเว็บไซตงายตอการใชงาน 4.17 มาก

2. การออกแบบและจัดวางปุมกด หรือเมนูตาง ๆ งายตอการสังเกตและใชงาน 4.00 มาก

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม 3.67 มาก

4. ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบตัวอกัษร มีความสวยงามและอานไดงาย 4.17 มาก

5. สีพ้ืนหลังและสีตัวอกัษรมีความเหมาะสมตอการอาน 4.33 มาก

6. รูปภาพภายในเว็บไซตสามารถมองเห็นไดชดัเจน 4.00 มาก

7. สัญลักษณและภาพประกอบภายในเว็บไซตสามารถส่ือความหมายไดดี 4.33 มาก

จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจดานเนื้อหาของเว็บไซตโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.09)

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอมูลของสุนัขไรบานแตละตัวสามารถอานแลวเขาใจไดงาย 
(คาเฉลี่ย 4.50) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุด คือ คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไรบานภายในเว็บไซตไมกอใหเกิดความไม
สะดวกใจในการตอบคำถาม (คาเฉลี่ย 3.83) นอกจากน้ี ความพึงพอใจดานการออกแบบเว็บไซตโดยรวม อยูในระดับ
พึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.23) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน คือ สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมี
ความเหมาะสมตอการอาน กับสัญลักษณและภาพประกอบภายในเว็บไซตสามารถสื่อความหมายไดดี (คาเฉลี่ย 4.33 

เทากัน) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.67)

คำแนะนำและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ มีดังนี้ 1) เว็บไซตในหนาแรกควรพูดถึงการรับเลี้ยงสุนัขไรบานเลย
เนื้อหาเพิ่มเติมของมูลนิธิไมจำเปนตองใส 2) ดานการออกแบบเว็บไซต (Visual Design) การออกแบบมีความเรียบงาย
ตองการใหเพิ ่มการออกแบบฟงกชั ่น (Function) ดานความสวยงามเพิ่มเติม และ 3) ดานโครงสรางเว็บไซต 
(Structure Design) เน่ืองจากหนาคำถามมีทั้งหมดเพียงหนาเดียวเทาน้ัน ควรจะแยกคำถามแตละหัวขอเปนหนา ๆ ไป
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จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพและผลการศึกษาเชิงปริมาณ สามารถนำขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต ได
ดังภาพท่ี 1 - ภาพท่ี 6

ภาพท่ี 1 แสดงหนาหลักของเว็บไซตตนแบบหลังการ
ปรับปรุงแกไข

ภาพที่ 2 แสดงหนาเว็บไซตตนแบบหลังการปรับปรุง
แกไข ในสวนของคำถามหัวขอท่ี 1

ภาพท่ี 3 แสดงหนาเว็บไซตตนแบบหลังการปรับปรุง
แกไข ในสวนของคำถามหัวขอท่ี 2

ภาพที่ 4 แสดงหนาเว็บไซตตนแบบหลังการปรับปรุง
แกไข ในสวนของคำถามหัวขอท่ี 3

ภาพท่ี 5 แสดงหนาเว็บไซตตนแบบหลังการปรับปรุง
แกไข ในสวนของคำถามหัวขอท่ี 4

ภาพที่ 6 แสดงหนาเว็บไซตตนแบบหลังการปรับปรุง
แกไข ในสวนของผลลัพธท่ีได
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อภิปรายผล

จากการศึกษาและวิเคราะหกลุมเปาหมาย
ที่เปนบุคคลใน Generation Y นั้นไดพบวา Gen-Y 

เปนกลุมที่เปนคนรุนใหมที่มีทักษะในการปฏิสัมพันธ
กับสื่อไดหลากหลาย ทั้งยังเปนกลุมคนที่โตมากับยุค
ของการพัฒนาคอมพิวเตอร อ ินเทอรเน็ต และ
เทคโนโลยีดีจิตัลตาง ๆ สงผลใหกลุมคนใน Gen-Y

นั้นตองการสินคาและบริการใหม ๆ อยูตลอดเวลา 
รวมถึงนวัตกรรมในการทำงานและการใชชีวิตอีกดวย 
ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีกัญญา มงคลศิริ 
(2548) ท่ีวา กลุม Gen-Y ไมตอบสนองกับสินคาและ
บริการในรูปแบบเดิม ๆ แตมักจะชื่นชอบการสื่อสาร
ที่มีการคิดคน การออกแบบสิ่งตาง ๆ ท่ีมีรูปแบบใหม
ที่ไมเคยมีมากอน แตกลับมีเอกลักษณและรูปแบบท่ี
ลงตัว นอกจากน้ัน Gen-Y ยังตองการการเชื่อมตอใน
ทุกสถานที ่  ท ุกเวลา ในทุกล ักษณะกับบุคคลท่ี
ตองการติดตอสื่อสารดวย

นอกจากนั ้น การศึกษาและวิเคราะห
กลุ มเปาหมายที ่เปนบุคคลใน Generation Z ได
พบวากลุมบุคคลใน Gen-Z เปนประชากรที่เกิดขึ้น
ในย ุ คท ี ่ ม ี การ ใช  อ ิ น เทอร  เน ็ ตและอ ุ ปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ อยางแพรหลาย ทำใหมีช่ือ
เรียกกลุม Gen-Z ในอีกช่ือหน่ึงวา The Digital Kids 

โดยบุคคลในกลุม Gen-Z นั ้นเปนกลุมบุคคลที ่มี
ปฏิสัมพันธกับสื่ออินเทอรเน็ตเปนอยางมาก โดยการ
ใชงานเทคโนโลยีนับเปนธรรมชาติของกลุมบุคคลใน 
Gen-Z ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Pally (2012) 

ที่วา กลุม Gen-Z เปนกลุมบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการใชเทคโนโลยีอยางแทจริง เนื่องจากอยูในโลก
ของสมารทโฟน แทปเล็ต และอินเทอรเน็ตไรสาย
ความเร็วสูง โดยบุคคล Gen-Z ตองการท่ีจะเช่ือมตอ
กับโลกอินเทอรเน็ตตลอดเวลา ซึ ่งสิ ่งเหลานี้ทำให 
Gen-Z มีระบบความคิดที่มีลักษณะเฉพาะตัวของ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการเขาถึงขอมูลตาง ๆ 
ทางดานออนไลน

ด ั งน ั ้น จากการศ ึกษาและว ิ เคราะห
พฤติกรรมของกลุ มเปาหมายที ่เปนบุคคลในกลุม 
Gen-Z แ ล ะ  Gen-Y แ ล  ว จ ึ ง ไ ด  ผ ล ออกมาว า 
กลุมเปาหมายมีลักษณะที่ตองการการเชื่อมตอในทุก
ที่ทุกเวลา และตองการการเขาถึงของขอมูลตาง ๆ 
ในโลกออนไลนไดตลอดเวลา ผูวิจัยจึงเลือกที่จะใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ไดแก เว็บไซต 
และแอปพลิเคช่ัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

1) เว็บไซต โดยเว็บไซตเปนการบริการทาง
อินเทอรเน็ตที่นำเสนอขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ 
และบริการตาง ๆ โดยสามารถเชื่อมตอและเขาถึง
เว็บไซตไดตลอดเวลาผานทางอินเทอรเน็ต ไมจำเปน
จะตองดาวนโหลดสวนประกอบอยางอื่นเพิ่มเติมใน
การใช  เว ็บไซต   เพ ียงแค ม ีอ ินเทอร  เน ็ต และ
คอมพิวเตอร แทปเล็ต หรือสมารทโฟนเทานั ้น ก็
สามารถเขาถึงขอมูลและบริการของเว็บไซตได
ตลอดเวลา

2) แอปพลิเคชั ่น โดยแอปพลิเคชั ่น คือ
โปรแกรมที ่อำนวยความสะดวกในดานตาง ๆ ท่ี
ออกแบบมาสำหรับ แทปเล็ต สมารทโฟน หรืออุปกรณ
เคลื่อนที่อยางอื่นเทานั้น โดยในแตละระบบปฏิบัติการ
จะมีผูพัฒนาแอปพลิเคชั่น ขึ้นมาเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของผูใชงาน ซ่ึงจะมีใหดาวนโหลดท้ังแบบฟรี
และเสียเงิน

เพราะฉะน้ันจากผลลัพธท่ีไดจากการศึกษา
หาเครื ่องมือที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที ่ไดมา 
ผู วิจัยไดเลือกใชเว็บไซตเปนเครื ่องมือในการวิจัย 
เนื่องจากเว็บไซตสามารถพัฒนาไดงาย เขาถึงไดงาย 
ไมจำเปนตอง ดาวนโหลดสิ่งตาง ๆ เพิ ่มเติม โดย
แอปพลิเคชั่นจะตองใชการเขียนเพ่ือใหรองรับกับทุก
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่นั้น ๆ 
และมีการพัฒนาที่ยากกวาการพัฒนาเว็บไซต ซ่ึง
สอดคล องก ับงานวิจ ัยของ ComScore (2016, 

September 13) วามีรายงานผลของผูใชมือถือใน
สหรัฐอเมริกาแทบไมโหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มเตมิแลว 
สอดคลองกับผลสำรวจจากบริษัท SensorTower 
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ที่พบวายอดโหลดแอปพลิเคชั ่นในสหรัฐอเมริกา
เมื ่อป 2016 ที ่ผานมาลดลงมากถึง 20% เหตุผล
หลัก ๆ เปนเพราะความจำในอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี
ไมเพียงพอ ดังนั ้นจึงมีการสรางเว็บไซตเพื ่อการ
ตอบสนองการใชของผู ใชงานมากกวาการสราง
แอปพลิเคช่ัน

หล ั ง จ ากท ี ่ ไ ด  ศ ึ กษ าและว ิ เ ค ราะห 
เครื่องมือ และไดทำการออกแบบเว็บไซตเพื่อการ
เลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสมแลว
นั ้น จากการออกแบบเว็บไซตตนแบบที่ไดออกมา 
พบวา

การออกแบบโครงสร างเว ็บไซต ของ
เว็บไซตเพื่อการเลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยาง
เหมาะสมเปนการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบของ
โครงสรางแบบเรียงลำดับ กลาวคือ เปนโครงสราง
หนาเว็บเพจที่มีการออกแบบโครงสรางที่มีลักษณะ
เปนเร่ืองราวตามลำดับของเนื้อหา ภายในเว็บไซตจะ
มีการดำเนินขอมูลในลักษณะเสนตรง โดยสามารถ
เปดหนาถัดไปและหนากอนหนา หรือคลิกกลับมาท่ี
หนาแรกของเว็บไซตได สอดคลองกับงานวิจัยของ
อภิรดี ประดิษฐสุวรรณ (2547) ที่วา การออกแบบ
โครงสรางเว็บไซตในรูปแบบเรียงลำดับ เหมาะ
สำหรับเว็บไซตที ่ม ีเนื ้อหาไมมาก และตองการ
นำเสนอเนื้อหาแบบลำดับขั้นตอน มีขอดีคือสามารถ
ออกแบบไดงาย เพ่ิมเติมเน้ือหาไดสะดวก

การออกแบบภายในเว็บไซตเพื่อการเลือก
สุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม ในดานของ
การใชสีมีการใชสีที่เปนอัตลักษณของมูลนิธิเพื่อสุนัข
ในซอย เพื่อใหเกิดการจดจำไดงาย และมีการแยกสี
โดยใชสีสมและสีขาวเปนหลักนอกจากในดานความ
สวยงามและความเปนระเบียบแลว สียังใหความรูสึก
กับผูใชงานไดอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของธวัช
ชัย ศรีสุเทพ (2544) วา สีสมเปนสีที่ใหความรูสึก
เร ียบงาย แตโดดเดน แฝงไปดวยความแข็งแรง 
นอกจากนั้นการใชชุดสีแบบสีเดียวยังทำใหรูสึกถึง
ความสบาย ผอนคลาย และโดดเดน 

การออกแบบภายในเว็บไซตเพื่อการเลือก
สุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม ในดานของ
การจัดการตัวอักษร ไดเลือกใชการจัดแนวตัวอักษร
ในรูปแบบการวางจัดก่ึงกลาง คือ การวางขอมูลแบบ
ตรงกลาง โดยขอความจะอยูตรงกลางของเว็บไซต 
พื้นที่ดานขางทั้งสองขางจะปลอยใหเหลือเทา ๆ กัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) 
วา การวางแบบจัดกึ่งกลาง เปนการสรางจุดสนใจ
ของตัวอักษรใหโดดเดน

การออกแบบภายในเว็บไซตเพื่อการเลือก
สุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม ในดานของ
การใชสีกับตัวอักษร ผู วิจัยไดใชสีดำและสีสมเปน
หลักในการใชสีตัวอักษรบนพ้ืนหลังสีขาว โดยเปนสีท่ี
ไมสวางมากจนเกินไป เพื่อใหสามารถอานไดงายและ
ชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย ศรีสุเทพ 
(2544) วา การใชสีที่ไมสวางมากจนเกินไปหรือจัด
จนเกินไป จะทำใหรูสึกอานไดงาย สบายตา แตหาก
ใชสีที่สวางหรือจัดจนเกินไปจะทำใหรูสึกแสบตาได 
และไมควรใชสีท่ีใกลเคียงกันกับสีพ้ืน เพราะจะทำให
ผูใชงานมองไมเห็น

การออกแบบภายในเว็บไซตเพื่อการเลือก
สุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม ในดานของ
การเลือกชนิดตัวอักษร ผูวิจัยไดเลือกใชชนิดตัวอักษร
แบบมีห ัวในร ูปแบบไม เป นทางการ เน ื ่องจาก
ตัวอักษรแบบมีหัวสามารถอานไดงายกวาตัวอักษร
แบบไมมีหัว สอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย ศรีสุ
เทพ (2544) วาชนิดตัวอักษรแบบมีหัวเหมาะสำหรับ
ภาษาไทยที ่เปนขอความยาว ๆ เนื ่องจากหัวของ
ตัวอักษรจะชวยแยกแตละตัวอักษรออกจากกัน ทำ
ใหอานไดงาย

คำถามท่ีใชในเว็บไซตเพ่ือการเลือกเสาะหา
สุนัขไรบานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของผูอุปการะ 
ผู ว ิจ ัยใชคำถามเกี ่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอม 
ลักษณะสวนตัวของผูเลี้ยง และคำถามเก่ียวกับสุนัขท่ี
ต องการอุปการะ ทำใหเก ิดการจับคู ท ี ่ถ ูกต อง
เหมาะสมเกิดขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Curb, 
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Abramson, Grice, & Kennison (2013) ท ี ่ ว า
เจาของและสุนัขนั้นมีการเขาคูกันทางลักษณะนิสัยที่
แตกตางกันไปตามกลุ มของผู คน การจับคู ล ักษณะ
บุคลิกภาพของเจาของกับสัตวเลี้ยงเปนสิ่งสำคัญ หาก
มีการจับคูที ่ดีเกิดขึ ้น การเลิกเลี ้ยงอาจมีปริมาณ
ลดลง

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. จากผลการวิจัย พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความ
พึงพอใจดานเนื ้อหาของเว็บไซตตนแบบ ในขอที ่มี
คาเฉลี่ยนอยสุด คือ คำถามที่ใชในการเลือกสุนัขไร
บานภายในเว็บไซตไมกอใหเกิดความไมสะดวกใจใน
การตอบคำถาม และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เว็บไซตในหนาแรกควรพูดถึงการรับเลี้ยงสุนัขไรบาน
เลย เนื้อหาเพิ่มเติมของมูลนิธิไมจำเปนตองใส ดังน้ัน
จึงทำการแกไขการออกแบบเว็บไซตหนาแรกใหมี
เนื้อหาเนนเดนไปถึงการรับเลี้ยงสุนัขไรบาน ใชคำวา 
Adopt, Don’t shop ใหเดนยิ่งขึ้น และปรับโครงสราง
เนื ้อหาในหนาแรกใหเนนไปถึงการรับเลี ้ยงสุนัขมาก
ยิ่งข้ึน

2. จากผลการวิจัย พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความ
พึงพอใจดานการออกแบบเว็บไซตตนแบบ ในขอที่มี
คาเฉลี ่ยนอยสุด คือ สีสันในการออกแบบเว็บไซตมี
ความเหมาะสม ซ่ึงการออกแบบมีความเรียบงาย โดย
แนะนำเพิ ่มเติมวาควรเพิ ่มการออกแบบฟงก ช่ัน
(Function) ดานความสวยงามเพิ่มเติม ดังนั้น จึงทำ
การแกไขรูปแบบการออกแบบเว ็บไซต (Visual 

Design) โดยใชรูปสุนัขเปนตัวบงบอกถึงหัวขอของ
คำถามแตละสวน และใชรูปสุนัขใหเปลี่ยนไปในแต
ละขอคำถาม คือ ยิ ่งใกลจบแบบคัดกรองแคไหน 
สุนัขยิ่งเขาใกลตัวผูรับเลี้ยงมากยิ่งข้ึน

3. จากผลการวิจัย พบวา ผู  เชี ่ยวชาญมี
ขอเสนอแนะตอดานโครงสรางเว็บไซต (Structure 

Design) ไววาเนื่องจากหนาคำถามมีทั้งหมดเพียงหนา

เดียวเทานั้น ควรจะแยกคำถามแตละหัวขอเปนหนา ๆ 
ไป ด ังน ั ้น จ ึ งทำการแก  ไขโครงสร างเว ็บไซต  
(Structure Design) เพิ่มจำนวนหนาภายในเว็บไซต
มากยิ่งขึ้น โดยใหคำถามคัดกรองในแตละหัวขออยู
แยกกันคนละหนาของเว็บไซต

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

1. ดานเนื้อหาของเว็บไซต ควรวิเคราะห
ขอมูลเนื้อหาของสุนัขแตละตัวใหละเอียดมากกวาน้ี 
โดยเฉพาะเรื่องภูมิหลัง ความเปนมาตาง ๆ

2. ดานการออกแบบเว็บไซต ควรวิเคราะห
ขอมูลจากมูลนิธิสุนัขไรบานมูลนิธิอ ื ่น ๆ ที ่ เปน
ภาษาไทย เพ ื ่อจะได เข าถ ึงความต องการของ
ผูใชบริการไดมากยิ่งข้ึน

3. ดานโครงสรางของเว็บไซต ควรมีการ
ประยุกตออกแบบเว็บไซตใหแสดง 2 ภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน

ขอจำกัดของงานวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ไดนำเว็บไซตดั้งเดิมของ
มูลนิธ ิเพ ื ่อส ุน ัขในซอย เว ็บไซตของ Pedigree 

เว็บไซตของ four paws และเว็บไซตของ dogtime

มาทำการศึกษาเทานั้น โดยนำขอมูลจุดเดนของแต
ละเว็บไซตมาประยุกตเปนเว็บไซตตนแบบในการ
เลือกสุนัขไรบานใหผูอุปการะอยางเหมาะสม หากจะ
นำขอมูลไปอางอิงทางวิชาการเกี ่ยวกับเว็บไซต
ตนแบบของมูลนิธิสุนัขไรบาน จึงควรระมัดระวังใน
การนำเสนอขอมูลดังกลาว
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